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SLOVO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY KE COVID-19,
K ODPADŮM A VÝPADKŮM PITNÉ VODY
Od začátku pandemie Covid-19, která byla spojena s
mnohými omezeními, se naše obec začala plnit rekreanty
dříve a ve větším množství než v jiných letech, prakticky
již od poloviny měsíce března.
Na chaty a chalupy se nastěhovalo mnoho lidí, kteří zde
hledali útočiště před městským shonem. V tu dobu se nám
odhadem zdvojnásobil, o víkendech až ztrojnásobil počet
obyvatel v obci.

Museli jsme okamžitě navýšit počty nádob a četnost
vývozu, a to nejenom na tříděný odpad. Začaly se nám
doslova přeplňovat kontejnery, odpadkové koše, v
autobusových zastávkách a u sběrných míst jsme neustále
nacházeli odpad jen tak pohozený.
Dokonce u budovy obecního úřadu lidé odkládali různé
pytle s netříděným odpadem. Sil vynaložených k úklidu
bylo tedy potřeba daleko více než jindy. Že bychom však
na obecním úřadě zaznamenali větší prodej pytlů na
směsný odpad, které dotujeme, se nestalo.
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Kontejner na bioodpad se nám také doslova plnil před
očima, mnohdy došlo k tomu, že byl naplněn převážně
větvemi za 2 – 3 h po odvozu plného kontejneru a potom
již nebylo kam sypat trávu, pro kterou jsou hlavně určeny,
což se mimo jiné děje až do dnešních dnů. Tímto chceme
ještě využít úvodního článku a znovu vyzvat všechny
občany k tomu, aby větší prořezávku dřevin nechali na
jaro, kdy je možné spálit tento materiál na čarodějnickém
ohni. Pokud už opravdu potřebujete nevyhnutelně větve
dřevin zlikvidovat, nakraťte větve na co nejmenší kusy,
aby také ostatní, kteří přijedou ke kontejneru po Vás, měli
kam bioodpad odložit, jelikož vyvážet kontejner 2x za
týden opravdu není možné!
Již před příchodem prázdnin jsme věděli, že bude problém
s dodávkou pitné vody. Projektování a povolení k novému
vrtu se nám protahovalo celý rok, i když jsme znali již
pozitivní výsledek o úspěšnosti výběru naší žádosti s
dotací na vrt pro pitnou vodu, stále jsme neměli vydané
rozhodnutí k vrtným pracím z vodoprávního úřadu, ač
jsme splnili všechny náležitosti z naší strany. K tomu
všemu ještě v
Srbsku, odkud jsme při problémech
posilovali
dodávku
vody,
probíhala
rekonstrukce
vodojemu. Pro vysvětlení, vrt a vodojem v Srbsku je dnes
ve vlastnictví VAK MB a.s.. Byl budovaný v 80. letech jako
posilující právě pro tuto lokalitu, tehdy naše obec patřila
pod MNV Kněžmost stejně jako Srbsko. Po oddělení
Branžeže od Kněžmostu v roce 1990 zůstal tento zdroj
pitné vody Kněžmostu – tedy Srbsku. Ač jsme žádali
občany, aby nejprve šetřili pitnou vodou, později i vydali
zákaz zalévání a doplňování bazénů, vyvěšovali letáky na
vývěsky, apod., výsledek se dostavil jen částečně. Někteří
nadále bezohledně plýtvali pitnou vodou, přitom zrovna
letošní rok na srážky tak chudý nebyl, aby si každý nemohl
na zalévání zahrádek nachytat ze střech svých nemovitostí
vodu dešťovou.
Konec června byl ve znamení měření a vyhodnocování
množství vyčerpané a dodané vody. Na základě tohoto
měření jsme se rozhodli pro noční odstávky a snížení tlaku
ve vodovodním řádu. Toto řešení bylo výraznou úsporou,
ale nejvíce to postihlo výše položené části obce. I přes tato
omezení byla spotřeba vody v obci enormní. Vydatnost
starého vrtu v tu dobu byla 84m3 a spotřeba přesahovala
přes 120m3 za 24 hodin. Oslovili jsme provozovatele
kempů s žádostí o úsporu vody a vyvěšení nových
omezení. Přes to v sobotu 4. 7. 2020 jsme museli
přistoupit k první odstávce i přes den. V ten den jsme
nechali i přistavit nádrže s pitnou vodou od společnosti
VAK MB a.s.. V pondělí 6. 7. 2020 jsme se dostali na dno
vodojemu a už nebylo co řešit. Na tento problém jsme se
připravovali již dříve a byli jsme domluveni se společností
SČVAK v Turnově na doplňování vody do našeho
vodojemu nákladní cisternou, kterou vlastní. Bohužel ale
na pobočce v Turnově nepracují o víkendu, ve svátek, ani
nedrží pohotovost, proto se doplnění podařilo až
v pracovních dnech. Protože náš vodojem se nachází na
kopci, byla potřeba asistence členů SDH Branžež k plnění
vodojemu cisternami, což doposud nebylo vyzkoušeno.
Toto doplňování nebyla samozřejmě finančně levná
záležitost, nicméně byla to možnost jediná. Tuto akci jsme
museli zopakovat ještě vícekrát. Náš vrt byl v tuto dobu
sice již vyvrtán, nebyl však ještě vystrojený a čekaly nás
teprve 28 denní čerpací zkoušky. O tomto se ale dočtete
více v článku o vrtu v některém dalším vydání zpravodaje.

CENÍK NÁJMU A SLUŽEB
SPOJENÝCH S NÁJMEM
HROBOVÝCH OD 1. 1. 2021
Cena za nájem hrobového místa sestává z nájemného z
pozemku a z ceny služeb s nájmem spojených.
1. CENA ZA NÁJEM Z POZEMKU – HROBOVÉHO MÍSTA NA
POHŘEBIŠTI
Tato cena je regulovaná Výměrem Ministerstva financí ČR
č. 01/2019 ze dne 28. listopadu 2018, kterým se vydává
seznam zboží s regulovanými cenami. Maximální nájemné
z pozemků pro hrobová místa v obcích do 25 000 obyvatel
činí 22,- Kč/m2/rok. Cena za nájem z pozemků pro
hrobová místa stanovená zastupitelstvem obce Branžež:
7,- Kč/m2/rok.
2. CENA SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁJMEM HROBOVÉHO
MÍSTA NA POHŘEBIŠTI
Cena služeb zahrnuje část nákladů na služby, které jsou
dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví v platném
znění, nutné k zajištění řádného běžného provozu celého
pohřebiště (zejména likvidace odpadů, vodné, úklid
spadaného listí, údržba a sečení zelených ploch, likvidace
nežádoucí vegetace, opravy a údržba vybavení
pohřebiště, provoz správy pohřebiště a vedení evidence).
Cena služeb za 1 m2 hrobového místa se stanoví jako podíl
celkových výdajů za rok a plochy hrobových míst.
Celkové náklady za rok 2019 činí 19 500 Kč
Celkový počet hrobových míst: 120
Výpočet služeb spojených s nájmem:
19 500 : 120 = 162,50 Kč ≐ 163 Kč
Cena za služby související s nájmem hrobového místa na
pohřebišti stanovená zastupitelstvem obce Branžež:
163 Kč/hrobové místo/rok.
Vysvětlivky:
 Hrobovým místem se rozumí místo na pohřebišti
určené pro zřízení hrobu.
 Výměra míst se zaokrouhluje na 0,1 m2
(do 0,049 dolů, od 0,05 nahoru).
 Doba nájmu míst pro uložení rakví s lidskými
pozůstatky nemůže být menší jak doba tlecí.
 Do plochy nájmu se nezapočítávají uličky mezi
hrobovými místy, které slouží i pro ostatní
veřejnost.
 Má-li být před uplynutím sjednané doby nájmu
pohřbena do téhož hrobu nebo hrobky další rakev s
lidskými pozůstatky, musí se nájem a služby
spojené s nájmem hrobového místa sjednat a
uhradit do konce tlecího období nově pohřbívaných
lidských pozůstatků. Rozhodující je vždy cena ke dni
sjednání smlouvy.
Uvedené ceny jsou stanoveny dle podmínek k provozování
veřejného pohřebiště v Branžeži, Řádu veřejného
pohřebiště a platného zákona.
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OPRAVY CHODNÍKU A
KOMUNIKACÍ

ZÁSAHY JEDNOTKY SDH
JPOV OBCE BRANŽEŽ

Začátkem měsíce června začala plánovaná oprava
chodníku v Branžeži od č.p. 1 k bývalé prodejně. Tato část
již byla ve velice špatném stavu.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů JPOV Branžež v
letošním roce zasahovala již celkem 9x, což je to prozatím
nejvyšší počet výjezdů od vzniku této jednotky. S
přibývajícími výjezdy hasičů z důvodu požárů v okolních
lesích, právě nyní, kdy vrcholí houbařská sezona,
vyzýváme všechny občany, aby dodržovali zvýšenou
opatrnost a vyvarovali se manipulaci s otevřeným ohněm
a to nejenom při návštěvě lesa!

Oprava měla začít již o měsíc dříve, ale problematická
situace na trhu práce to neumožňovala. Také délka opravy
probíhala delší dobu než je obvyklé, ale již je zdárně
dokončena.
V měsíci červenci probíhala oprava komunikace přes
Novou Ves. Realizaci provedla firma USK Mnichovo
Hradiště za pomoci horké asfaltové směsi, s následným
uválcováním a poté tryskovou metodou Turbo. Vzhledem
ke kvalitě podkladních vrstev a stáří povrchu, je nutno
opravu opakovat téměř každý rok. Proto i nadále, jakož i
v předešlých třech letech, se snažíme sehnat peníze z
dotací na výraznější opravu. Ta by vyřešila tento problém
alespoň části místní komunikace. V měsíci srpnu probíhala
oprava komunikace v Zakopané v úvoze. Tato komunikace
vlivem stáří a přívalových dešťů, byla již velice obtížně
sjízdná. Částečně se také opravila komunikace přes
Skalička. K těmto opravám se použil asfaltový recyklát.

ZIMNÍ VYVÁŽENÍ
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Zimní týdenní vyvážení komunálního odpadu začíná ve
středu 1. 11. 2020 a trvá do konce dubna 2021.

STAVY VODY
Žádáme majitele rekreačních nemovitostí, aby včas před
zazimováním svých chat a chalup nahlásili aktuální stavy
vodoměrů a zabezpečili je před zamrznutím.

JUBILEA
Občanům, kteří ve II. pololetí roku 2020 oslavili nebo
oslaví 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let přejeme pevné
zdraví a hodně spokojenosti.
V červenci oslavila své jubileum paní Věra Ulmanová
z Branžeže.
V záři oslavili své jubileum paní Jana Klabanová z Nové
Vsi, pan Vladimír Kratochvíl z Branžeže, paní Jaroslava
Kraušnerová z Nové Vsi a paní Květoslava Šťastná z Nové
Vsi.
V říjnu oslaví své jubileum paní Hana Štrosová z Nové Vsi.
V listopadu oslaví své jubileum paní Dagmar Antlová z
Branžeže a pan Miroslav Horák z Nové Vsi.
V prosinci oslaví své jubileum pan František Skácel z Nové
Vsi.
Srdečně blahopřejeme!
Děkujeme panu Václavovi Bacovskému za poskytnutí jeho
fotografií.
www.krasnesvetlo.cz

Vážení občané,
přejeme Vám
příjemný podzim,
pevné zdraví,
buďte na sebe
opatrní v této
nelehké době
a zůstaňte
především
pozitivní!
zastupitelé obce Branžež
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HISTORIE – ZE ZÁPISKŮ HASIČŮ BRANŽEŽE- ROK 1921
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