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zdarma

Slovo starosty a
místostarosty k opatření
proti pandemii COVID – 19 v
naší obci

Plánované přerušení
dodávky elektřiny
V pondělí 20. 4. 2020 dojde k plánovanému přerušení dodávky
elektřiny v Branžeži a Nové Vsi od 7:30 do 14:30 hodin.
Upřesnění plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně
adres dotčených odběrných míst naleznete na webových
stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Čarodějnice
Větve na čarodějnice je možné navážet od pátku 24. 4. 2020
do neděle 26. 4. 2020 na louku před Restaurací Na Křižovatce
v Branžeži. Pálení čarodějnic se bude konat pravděpodobně bez
účasti veřejnosti za dozoru hasičské jednotky.

Zrušení soutěže v požárním
sportu
Soutěž v požárním sportu 8. okrsku, která se měla konat v
sobotu 30. 5. 2020 je zrušena a tím jsou zrušeny i nácviky
hasičů.

Již před vyhlášením plošné povinnosti nosit ochranné roušky na
veřejnosti jsme se snažili reagovat na tuto výjimečnou situaci a
využili a nadále využíváme naší SMS bránu pro informace
občanům, která se ukázala jako velmi potřebná. Tyto roušky
jsme se snažili sehnat a nakonec si je postupně opatřili v první
fázi od Města Mnichovo Hradiště a zápůjčkou od Obce Boseň,
ale již jsme je měli ve výrobě zadané u firmy Čipro Železný
Brod, v.o.s., pro kterou je vyrábělo několik švadlen na
Turnovsku a Semilsku. O tyto ochranné roušky byl takový
zájem, že jsme byli vděčni vždy za každých 20 – 30 kusů a
neváhali pro ně ujet až 80 kilometrů. Dále děkujeme za dodání
firmě NTS v Obrubcích za určitý počet kusů a paní Kupcové ze
Všelib na Jičínsku, která nám vyrobila několik desítek roušek
zcela zdarma a to ihned, kdy prakticky nebyly k dostání. Velký
dík patří také našim ženám, které se pustily do výroby a
distribuce a stále ještě dále doplňují další roušky a to bez
nároku na jakoukoliv odměnu. Desinfekční přípravek pro úklid
zajistilo město Mnichovo Hradiště. Na začátku dubna přišla také
první pomoc od státu v podobě desinfekce rukou. Pokud se
někomu tyto ochranné prostředky nedostaly, a má zájem,
kontaktujte nás telefonicky. Žádáme Vás nadále, abyste
zachovali klid a rozvahu v těchto nelehkých dnech a dodržovali
všechna doporučení a nařízení co se týká nošení ochranných
prostředků a dodržování odstupů, návštěv a dalších neméně
důležitých opatření. Určitě jste všichni zaznamenali zvýšený
nápor turistů v naší obci a jejich nekázeň při parkování a
dodržování nařízení vlády. Proto jsme po obci umístili
upozornění v podobě barevných plakátů a požádali policii ČR o
zvýšený dohled a kontrolu v naší lokalitě.
Přejeme vám všem pevné nervy, trpělivost a hodně zdraví.

www.branzez.cz

Bioodpad
Od pátku 16. 3. 2020 je přistaven na parkovišti před Restaurací Na Křižovatce kontejner na bioodpad. Kontejner se bude vyvážet
jednou týdně. V případě, že bude kontejner plný, žádáme občany, aby kontejner nepřeplňovali a nevršili další bioodpad a vyčkali, až
bude kontejner vyvezen.
Co do kontejneru patří:
hlína, listí, tráva, plevel
zbytky ovoce a zeleniny
větve stromů a keřů do Ø 8 cm
kávová sedlina a čajové sáčky
piliny, seno, sláma, skořápky ořechů a vajec

Co do kontejneru nepatří:
jedlé oleje a tuky
kosti, kůže, maso, uhynulá zvířata
exkrementy masožravých zvířat
komunální odpad, stavební suť
ostatní biologicky nerozložitelný odpad

Letní vyvážení komunálního
odpadu

Sběr železného šrotu
železná neděle

Letní vyvážení komunálního odpadu začíná ve středu 6. 5. 2020
a bude probíhat ve středu každý lichý týden v ranních nebo
dopoledních hodinách, doporučujeme popelnice připravit den
předem večer.

SDH Branžež provede v neděli 10. 5. 2020 sběr železného
šrotu, akumulátorů a dalších kovů v Branžeži, v Nové Vsi, v
Zakopané a na Kurandově. Výjezd traktoru s vlekem bude v
13:30 hodin od obecního úřadu. Sběr nenechávejte delší dobu
před svými pozemky kvůli odcizení. Větší kusy vám hasiči
vynesou, vyklidí z vašich pozemků a naloží. Pro další informace
a případnou domluvu volejte telefonní číslo 774 403 724 nebo
602 262 183.

Likvidace nadměrného
odpadu
Nadměrný odpad (matrace, koberce, nábytek) můžete dovést
v termínu od pátku 8. 5. 2020 do neděle 10. 5. 2020 do
přistaveného kontejneru na parkovišti před Restaurací Na
Křižovatce.

Nebezpečný odpad
Jarní svoz nebezpečného odpadu je kvůli koronaviru zrušen ze
strany firmy Marius Pedersen.

Všechny termíny se mohou změnit dle aktuálního vývoje
COVID-19 v ČR.
Dětský karneval
V sobotu 29. 2. 2020 se uskutečnil jako již tradičně v Restauraci Na Křižovatce dětský karneval, pořádaný Obcí Branžež. Děti byly
převlečené do nejrůznějších masek. Vidět jste mohli krásné princezny, vodníka, myšku, dinosaura či indiána. Děti si zatančily na
reprodukovanou hudbu a zúčastnily se připravených soutěží, které připravily ženy ze Spolku pro obnovu tradic. Celé odpoledne
provázela dobrá nálada.

Blahopřejeme!
Občanům, kteří oslavili nebo oslaví 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let přejeme především pevné zdraví a hodně spokojenosti. Jubilanti
v I. pololetí roku 2020:
Hana Linhartová z Nové Vsi

Hana Pearsonová z Nové Vsi

Jiřina Janoušková z Nové Vsi

Věra Marešová z Branžeže

Ivanka Šrytrová z Nové Vsi

Jana Hofrajtrová z Branžeže

Hana Psotová z Nové Vsi

Jak snížit riziko nakažením koronavirem






umývejte si ruce mýdlem, nebo používejte antibakteriální gel s obsahem alkoholu
při kašli a kýchání si zakrývejte nos a ústa kapesníkem, nebo celou paží
vyvarujte se úzkému kontaktu s osobami, které mají příznaky nachlazení, nebo chřipky
pokud máte horečku, kašel a obtíže se dýcháním vyhledejte včasnou lékařskou pomoc a informujte ji o svém pobytu v rizikové
oblasti
noste roušku

Vážení spoluobčané, přejeme Vám krásné velikonoční svátky,
užívejte příjemné jarní dny a především přejeme pevné zdraví
v tomto nelehkém období.
zastupitelé obce Branžež
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Pro dobrou náladu…

Velikonoce

Bílá sobota

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vedle toho jsou Velikonoce obdobím
lidových tradic spojených s vítáním jara, které s náboženským
svátkem souvisí jen volně. V užším náboženském pojetí se
Velikonocemi míní pouze slavnost Zmrtvýchvstání Páně neboli
Vzkříšení Krista (Boží hod velikonoční), ke kterému mělo dojít
třetího dne po jeho ukřižování na Bílou sobotu. Kristovo
ukřižování se událo kolem roku 30 či 33.

O Bílé sobotě se zvony vrátily z Říma, kam odletěly na Zelený
čtvrtek. Tento den se neslaví mše svatá a další svátosti, kromě
pomazání nemocných a svátosti smíření. Název Bílé soboty může
být odvozen od bílého roucha novokřtěnců, kteří se tento den
křtili při obřadech noční bohoslužby vigilie. Bílé roucho je znakem
čistoty, připomínající smytí hříchů křtem. Před vigilií se před
kostely světil paškál - oheň, od kterého se zapalovala velikonoční
svíce. Hospodyně předtím uhasily ohně doma a znovu je rozžehly
až polínkem rozpáleným od paškálu. Z ohořelých dřev se pak
zhotovovaly křížky, které se nosily na pole, aby dobře rodilo.
Někde se dávaly uhlíky za trám domu na ochranu před požárem.
Popelem z posvěceného ohně se posypávaly louky. Na Bílou
sobotu se uklízelo, bílilo a připravovalo na slavné Vzkříšení na Hod
boží velikonoční. Připravovaly se obřadní i sváteční pokrmy, pekly
se mazance i velikonoční beránci, pletly se pomlázky a zdobila se
vajíčka. Skončením Bílé soboty také skoncoval dlouhotrvající
půst.

Velikonoční týden
Vlastní Velikonoce začínají Květnou nedělí, která zahajuje
pašijový týden, poslední týden čtyřicetidenního půstu. O Květné
neděli se začíná oslava Svatého týdne průvodem, který
symbolicky naznačuje, že následujeme Pána na jeho cestě utrpení
a účastníme se jeho kříže, abychom dostali také podíl na jeho
vzkříšení a na jeho životě.

Modré pondělí, Žluté pondělí,
Šedivé úterý
Modré pondělí nebo Žluté pondělí, Šedivé úterý měly pouze své
názvy a mimo mše svaté se v tyto dny žádné obřady nekonaly.

Sazometná, Smetná, Škaredá,
Černá středa
Tento den se především uklízelo. Říkalo se jí Sazometná nebo
Smetná, protože se vymetaly saze z komínů a smýčily se domy.
Název Škaredá je odvozen od toho, že Jidáš žaloval na Krista.
Lidé nosí do kostela polínko dřeva a dají ho opálit na hranici
jidáše. Doma z něho nadělají louček a z těchto křížků, které o
Veliké neděli po obědě s ratolestmi svěcenými na neděli květnou
zastrkají do rohů polí. Vždy tři lístky a ratolest, načež je svěcenou
vodou pokropí. Který hospodář bude mít dříve zastrkané křížky,
bude mít časnější žně. Jak vysoké jsou ratolesti s posvěcenými
kočičkami, tak vysoko vzroste obilí. Křížky s ratolestmi chrání
před krupobitím.

Zelený čtvrtek
V ten den se nosilo zelené mešní roucho, od toho možná název
Zelený čtvrtek. Také se jedla jen zelená strava, aby byl člověk
zdravý po celý rok. Jedná se o velmi starý zvyk převzatý z
židovské slavnostní večeře Pesach. Tímto dnem umlknou zvony a
znovu se rozezní až na Bílou sobotu při zpěvu Gloria. Proto ke
svolání k bohoslužbám lidem sloužily jiné nástroje, různé
řehtačky, klapačky, mlýnky, trakářky a všechno jiné, co vydávalo
rámus. S řehtačkou v podobě trakaře také procházel vesnicí v
poledne a večer zástup dětí, které odříkávaly říkanku, na jejímž
konci zvolali: "Cruciferum ďáblum" na znamení, že Jidáš se už v
pekle smaží.

Velký pátek
Tento den byl Ježíš Kristus odsouzen, ukřižován a pohřben. Podle
evangelií zemřel na kříži ve tři hodiny odpoledne. Na památku
jeho utrpení se přibližně v tento čas konají obřady, které mají tři
části - Bohoslužbu slova, uctívání kříže a přijímání. V mnohých
kostelech se také koná pobožnost křížové cesty. Podle Bible se v
momentě Ježíšovy smrti roztrhla v jeruzalémském chrámě opona,
která dělila velesvatyni od ostatních prostor, tak se prý Ježíšovou
smrtí otevřela cesta k největšímu pokladu, k samotnému Bohu.
Podle lidové tradice se však v tuto dobu otevírá cesta k jiným
pokladům, pokladům v zemi. Tento den se drží přísný půst ve
znamení smutku, ticha a rozjímání. Výzdoba kostelů je chudá,
žádné květiny, žádné svíce na oltáři a písně se zpívají bez
doprovodu varhan. Zvony mlčí.

Velikonoční noc
O Velikonoční noci z Bílé soboty na neděli Božího hodu
velikonočního se konají vigilie na oslavu svaté noci, kdy Pán vstal
z mrtvých. Koná se také křestní slavnost, kdy jsou v bílém rouchu
přijímáni novokřtěnci. Křest v řečtině znamená ponořovat.

Boží hod velikonoční
Podle židovského kalendáře je neděle prvním dnem v týdnu. A
právě tohoto dne za svítání vstal Ježíš Kristus z mrtvých, čímž
dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto křesťané tento
den nazvali „dnem Páně“ a pravidelně se schází k lámání chleba.

Velikonoční pondělí
Je to nejvýznamnější den velikonočního cyklu. V Česku je
prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí
ráno muži a chlapci chodí po domácnostech svých známých a
šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového
proutí. Pomlázka je spletena až z dvaceti čtyř proutků a je obvykle
od půl do dvou metrů dlouhá a ozdobená pletenou rukojetí a
barevnými stužkami. Podle tradice muži při hodování pronášejí
koledy. Nejznámější velikonoční koledou je tato krátká říkanka:
„Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li
malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný…”. Jestli
dojde dříve na pomlázku, nebo koledy, záleží na situaci. Ačkoli
může být vyšlehání bolestivé, není cílem způsobovat příkoří.
Spíše je pomlázka symbolem zájmu mužů o ženy. Nenavštívené
dívky se mohou dokonce cítit uražené. Vyšupaná žena dává muži
barevné vajíčko jako symbol jejích díků a prominutí. Pověst praví,
že dívky mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok
zdravé a uchovaly si plodnost. V některých oblastech ženy mohou
pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylívají na muže a chlapce
kbelíky studené vody. Zvyk se napříč českými zeměmi mírně
mění. Jiný výklad pomlázky – odvozeno od pomlazení, tj.
omlazení. Proto muži používají mladé proutí s největším podílem
„životní síly“, kterou jakoby předávají vyšlehané osobě. Z téhož
důvodu ženy dávají jako odměnu za omlazení vajíčko, prastarý
symbol nového života. Jinak v Čechách nejsou tradicí hody ale
koleda, přičemž koleda probíhala v průběhu roku vícekrát, ne jen
v období velikonoc a jejím původním smyslem byla ochrana před
špatnými vlivy a posílení těch dobrých. Za toto byli koledníci
odměňováni.
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Historie – ze zápisků hasičů Branžeže - rok 1920
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