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LEDEN 
 Půlnoc, přechod starého roku do nového, ohlašoval zpěvným hlasem 
ponocný. Jak na Nový rok, tak po celý rok, říká staré přísloví. Poslední den v roce 
obvykle bilancujeme a první den roku následujícího jsme plni odhodlání udělat 
všechno lépe než dosud. V zemích českých a moravských začíná rok prvním lednem. K 
sjednocení data církevního i občanského nového roku došlo někdy začátkem 
17.století. Na Nový rok obcházely vesnici ometačky, chudé ženy, které chodily po 
staveních, symbolicky ometaly plotnu, aby kamna v novém roce dobře hořela a přály 
všeho dobrého, za což obdržely almužnu.  
Koledování je staročeský zvyk. Koledníci hromadně obcházeli domy často přestrojeni 
za maškary a v každém domě zpívali koledy a dostávali výslužku, nebo drobné mince. 
Hlavní dobou koledování je období mezi Štědrým dnem a svátkem Tří králů, tedy 
mezi 24.prosincem a 6.lednem. Nejčastěji se chodilo koledovat na Štědrý den a na 
Štěpána. Na Nový rok chodili na koledu pekařští koledníci a peroutkami ometali prach 
za drobná pohoštění, anebo odměnu, jinde zase ženy v šátku husím křídlem 
namočeným v hrnečku s kolomazí umazaly nepozorného hospodáře. Jako výslužku 
dostávaly pálenku a nějakou pochoutku. Později, zejména ve městech, chodili přát i 
kominíci. Většinou darovali nový kalendář a odměnou dostali štamprličku dobrého 
moku a nějaký peněžní obnos.  
Svátkem Tří králů končí kouzelná doba vánoční. Odstrojujeme stromeček, sundaváme 
vánoční výzdobu, uklízíme betlém a už se těšíme na jaro. Vždyť se říká: „Na Nový rok 
o slepičí krok, na Tři krále o skok dále.“ Tři králové, podle legendy mudrcové 
přicházející z východních zemí, když uviděli na nebi znamení, jeli se poklonit spasiteli. 
Nejstarší Kašpar přináší zlato, za ním přichází Melichar a daruje Ježíškovi omamně 
vonící kadidlo. Poslední v řadě je Baltazar s černou tváří, jenž nese myrhu, vzácnou 
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vonnou mast. Vánoční hvězda, tedy zářící kometa, zvěstovala lidem Ježíšovo 
narození. Všichni pak spěchali k jesličkám, každý přicházel s malým darem. Ten den 
chodili a někde dodnes obcházejí od domu k domu koledníci, převlečení za Tři krále. 
Oděni v bílé košile a papírové koruny, ozdobené zlatými křížky, zpívali a stavení 
vykuřovali kadidlem a kropili svěcenou vodou proti nečistým silám. Poté napsali na 
dveře svěcenou křídou datum a písmena K+M+B. Takový dům byl pak chráněn proti 
nemocem a pohromám po celý další rok. Když koledníci popřáli hospodáři a 
hospodyni šťastný nový rok, dostávali za odměnu výslužku.  
P r a n o s t i k y:  
Ve dne jas, v noci mráz.  
Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.  
Teplý leden, z korce mandel jeden.  
Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z polí luk i zahrad se málo těží.  
Jaký leden, takový červenec.  
Suchý leden, mokrý červen.  
Na Nový rok déšť, o Velikonocích sníh.  
Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.  
Novoroční noc jasná a klidná, bude povětrnost pro úrodu vlídná.  
    Jiřina Novotná, vzdělavatelka VI. župy  



Omluva…… 
 Tímto se velice omlouvám tetičce Dáně Šprinclové z Jindřichova Hradce, 
které jsem nevědomky nezařadil do zpravodaje její článek v čísle 12/2019. Na 
základě dohody s tetičkou, vkládám do dnešního čísla, přesto  
že jde o zpoždění. Tetičko, promiň … redakce.  
--------------------------------------------------------- 

Valné volební zasedání v Jindřichově Hradci  
 V sobotu 16.listopadu jsme se 
sešli na našem VVZ Obce baráčníků 
„Kunifer“ se sídlem v J. Hradci. Sešlo se 
nás neuvěřitelných 50, z toho bylo 20 
našich členů. Takovou účast ještě 
nepamatujeme. Jen z Třeboně a ze 
Soběslavi to byla dvacítka baráčníků.  
Na stolech bylo pro každého připravené 
sladké občerstvení. Tetička Novotná 
připravila jako každý rok přáníčka a její 
známé „oříšky pro Popelku“. Připravila 

je i pro účinkující děti.  
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Po vzpomínce na zemřelé rychtář soused Šprincl přivítal zástupce VI.župy župního 
rychtáře souseda Kastnera, místostarostu města Bc. Radima Staňka a delegace 
baráčníků ze Soběslavi,Veselí n/Luž., Kardašovi Řečice, Třeboně, Lomnice n/Luž. a 
Mgr. Vladimíra Bartoše z 8 dětmi z 2. ZŠ J. Hradec. Po schválení programu zasedání a 
komisí jsme měli možnost se zaposlouchat a nejen to, mnozí si i zazpívali při 
vystoupení dětí. Hrály a zpívaly známé lidové písničky, např.: Vyletěla holubička, 
Okolo Frýdku cestička, Náchodský zámeček. Celkem zaznělo 8 písní, z toho na blížící 
se advent navodily vánoční atmosféru Poupátkem. Bylo to hezké, milé vystoupení. I 
dětem se to líbilo a měly radost z dárků, které dostaly.  
Následovaly zprávy jednotlivých činovníků. Vzdělavatelka tetička Novotná hovořila o 
práci, kterou vykonává jako vzdělavatelka naše i VI. župy. Její příspěvky každý měsíc 
zaplňují první stránky jak Jihočeského, tak Českého baráčníka. Tetička má tolik aktivit, 
že je nelze všechny vyjmenovat. V jejím věku je to obdivuhodné, co zvládá.  
Syndička tetička Šprinclová nás seznámila s členskou základnou. Je nás 27, z toho 18 
tetiček a 9 sousedů. Do 50 let máme pouze 2 členy, nejpočetnější skupinu tvoří 10 
členů od 71do 80 roků.Věkový průměr je 69,59 let. Informovala o všech zasedáních, 
VHZ, kterých jsme se zúčastnili i mimo 
VI. župu. Významná byla účast na 
oslavách 145 let baráčnictva v 
Soběslavi a to i z toho důvodu, že zde 
byli vyznamenáni i 3 naši členové: 
místorychtář soused Komínek a 
syndička, švandymistrová a 
dopisovatelka VI. župy tetička 
Šprinclová, kteří obdrželi Pamětní 
medaili a náš dráb soused Mischnik 
pak Čestné uznání. Dále jsme hrdí na 
to, že tetička Novotná převzala z rukou 

pana starosty křišťálovou růži za 
celoživotní práci a rozvoj města J. 
Hradec. O tom jsem již psala 
samostatně.  
Zpráva berní, tetičky Kocarové nás 
potěšila, co se týče financí. 
Hospodaříme dobře, vcelku s 
vyrovnaným rozpočtem. Zajisté nám 
velmi pomáhá příspěvek od města.  
S obšírnou zprávou jako vždy vystoupila 
švandymistrová tetička Šprinclová. 
Popsala veškerou činnost na rychtě, 
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účast na masopustu, vynášení smrtky, účast na Folklorním festivalu. Zmínila i 
návštěvy v ostatních obcích (stavění máje v Třeboni, župní věneček v Halámkách, 120. 
výročí založení obce ve Veselí n/Luž.), též účast na přednáškách Spolku přátel starého 
J. Hradce, Jindřichohradeckého sdružení sociálních aktivit a další. Dopisovatelka 
tetička Šprinclová píše o všech akcích jak do Jihočeského baráčníka, tak i do Českého 
baráčníka a také do periodik, vycházejících v J.Hradci. K tomu zasílá i příspěvky tetičky 
Novotné s povídáním o každém měsíci a k tomu se vztahující pranostiky. Myslím si, že 
tetička Novotná ušetří práci i ostatním vzdělavatelkám, které mohou její materiály 
použít. Pozvala přítomné na vánoční prodejní výstavu od 10.do13. prosince na naší 
rychtu. V závěru poděkovala panu starostovi ing. Mrvkovi, ing. Komínkovi a celému 
Městskému úřadu za finanční pomoc a výbornou spolupráci. Dále pak i Informačnímu 
středisku, redakci Jindřichohradeckého zpravodaje, redakci Neonu, redakci 
Jindřichohradeckého deníku za ochotu zařazení článků. Je dobře, že se tak o naší 
činnosti dozví hodně čtenářů. Co mě moc těší, že se tetičky i sousedé naučili správně 
oslovovat, letos to bylo bez chyby. Dokonce i pan místostarosta správně oslovil při 
svém projevu. To se u zástupců státní správy a hostů vidí málokdy.  
Náš rychtář soused Šprincl uvedl pro zajímavost počet slov u těchto dvou 
nejobsáhlejších zpráv a to, že zpráva syndičky měla 745 slov a zpráva švandymistrové 
1442 slov. Proto on ve své zprávě již nemusel žádnou činnost baráčníků rozvádět. Vše 
bylo dopodrobna řečeno.  
Překvapilo nás vystoupení rychtářky tetičky Filípkové z Třeboně, která řekla:  

„ Baráčníci z J. Hradce navštívili 

župní věneček v Halámkách, a 

protože tam nebyla syndička tetička 

Weberová z Třeboně, tak jí 

potřebovala hradecká syndička dát 

vědět, jak to tam chodilo, tak sedla a 

napsala jí mejlem psaníčko. Tetička 

syndička to psaníčko vytiskla. 

Tetička věděla, že by neměla dát číst 

psaníčka, nemohla to ale vydržet a 

protože se tam tetička zmínila i o 

třeboňské rychtářce, tak mi to dala 

přečíst. Bylo tak krásné, že já jsem si 

to uložila do svého srdíčka a až budu na baráčníky naštvaná, tak je budu postupně 

vytahovat. A tak milá tetičko, přijmi jako díky ode mě kytičkuza ty krásné články.“ 
Bylo to moc dojemné.  
Župní rychtář soused Kastner převzal právo a provedl volby a slib nových konšelů. 
Zbytek dokončil nově zvolený rychtář soused Šprincl. Všichni pracují dobře a rádi, 
proto kromě nového ponocného, přijali fumkce všichni dosavadní konšelé.  
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Po schválení rozpočtu, výše kontribuce, zvolení delegátů na VVZ VI. župy v lednu 
příštího roku došlo na zdravice hostů. Jako první vystoupil místostarosta Bc. Staněk, 
který řekl: „ Je mi ctí, že vás mohu pozdravit na vašem zasedání jménem města J. 

Hradec. Vážím si činnosti a práce baráčníků, účasti na masopustu, vynášení smrtky, 

účasti při divadle na zámku s divadelní společností Jablonský. Od roku 1994, kdy 

jsem nastoupil, jako vedoucí do Kulturního domu Střelnice vzpomínám na 

staročeské bály,na krásné ručně malované plakáty na tuto akci.“ Vyjádřil nám velké 
poděkování a úctu s naší prací. K nadcházejícímu adventu za 14 dní nám popřál jeho 
krásné prožití, požehnané, pohodové a klidné vánoce a mnoho štěstí a hlavně zdraví 
v novém roce. Tetička Kastnerová mnohokrát děkuje za účast na 145. výročí u nich v 
Soběslavi, kde bylo 1295 účastníků. Popřála nám k vánocům a vyslovila přání, 
abychom se takto setkávali i nadále. A co nám řekl župní rychtář soused Kastner? „ 

Co říct k J. Hradci? Myslím si, že činnost zhodnotili ve zprávách. Tetička Šprinclová 

píše do Jihočeského, Českého baráčníka i do dalšího tisku, který vychází v J. 

Hradci. Zde si můžete přečíst i články tetičky Novotné. Bylo dobře, že tetička byla 

ohodnocena panem starostou. Je také dobře, že Městský úřad podporuje baráčníky v 

jejich činnosti. Rovněž děkuji za účast 145. výročí u nás v Soběslavi. Do další práce 

přeji novému konšelstvu hodně štěstí, hodně zdraví. Prožijte krásný advent a v klidu 

a pohodě vánoční svátky a hodně štěstí do nového roku.“  

Závěrečné slovo měl pantatínek soused Zimmermann, který řekl: „ Zasedání dopadlo 
na výbornou, děkuji všem za účast a přeji šťastnou cestu domů.“  
     Dáňa Šprinclová, dopisovatelka VI. župy 



Na Hluboké v dolíčku, skládal každý básničku … 
 Restauce L-Club na Zámostí byl dostaveníčkem baráčníků, kteří se sem sjeli, 

aby byli přítomni Valného volebního 
sedění zdejších baráčníků. 
Zahájenísedění provedla tetička 
rychtářka Gabrišková, která nás pěkně 

přivítala, seznámila s programem a tetička 
vzdělavatelka s připranou zprávou o vánocích obohatila již vánoční atmosféru. 
Syndička pak četla zápis z hodnotícího sedění. Kronikářka pak zprávou zhodnotila rok 
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2019, která se týkala činnosti právě hlubockých baráčníků. Berní se pochlubila ve své 
zprávě o veškerých pohybech v berní knize a hospodaření s konečnými financemi. 
Kontribuce byla odsouhlasena na 50,- Kč. Slídilové pak poděkovali za vzorné vedení 
berní knihy a navrhli udělit výprostné. Rychtářka pak poděkovala všem, kdo v její 
nemalé práci pomáhají a přála si, aby se tak dělo i do budoucna.  
 Předáním rychtářského práva župní rychtářce tetičce Opelkové se pak 
vykonaly volby a rychtářkou byla opět zvolena tetička Gabrišková.  
 Ve zdravicích se nejprve ujal slova soused starosta Ing. Jirsa, který svým 
vystoupení upoutal pozornost přítomných, neboť přidal i do poděkování několik 
prožitých příběhů ze života. Pak ve zdravicích vystoupili místní hasiči, za delegace 
zástupci z Boršova n.Vlt., Třeboně, Pištína, Písku K.Újezda, Nemanic, Ledenic, 
Věžovaté Pláně a Vodňan. Každý zástupce poděkoval hlubockým baráčníkům za jejich 
snažení v práci, popřáli hezké adventní dny a do nového roku hodně zdraví a elánu. 
Župní rychtářka tetička Opelková pak zhodnotila valné volební sedění kladně. A proč 
právě takový nadpis? No proto, že tetička vzdělavatelka, kronikářka a sám soused 
starosta Ing. Jirsa měli pro nás v sále připravenou básničku při svém vystoupení. 
      Jaroslav Šikl - ŽR X. župy 



Auto, které vozí baráčníky … 
Takhle budeme prezentovat baráčníky. 
Vyjde v časopise "Svět motorů".Zařídil 
zástupce šéfredaktoraMgr. David Šprincl.S 
tímhle malým autíčkem objíždí náš rychtář 
spolu s tetičkami všechny akce týkající se 
baráčníků. Vejdeme se tam, i když 
převážíme kroje na vystoupení. 



Valné volební zasedání ve Veselí nad Lužnicí 
 Sobota 7. prosince 2019.  Malý sál Kulturního domu ve Veselí n/Lužnicí je 
připraven uvítat baráčníky z různých obcí na VVZ. Po zapsání se a přijaté poctě 
usedáme k upraveným stolům. Na každého čekají obložené chlebíčky, sladké zákusky 
a navíc i mikulášská nadílka. To není vše. Ještě si každý odvážíme domů hezký svícínek 
ze skořápek vlašských ořechů. Milá pozornost. 
 Místních baráčníků bylo přítomno 12, k nim se přidali baráčníci ze Soběslavi, 
Tábora, Jindřichova Hradce, Lomnice n/Luž. a Třeboně. K předsednickému stolu 
usedá za právo rychtář soused Pazdera, župní rychtář soused Kastner, místostarosta 
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RNDr. Sýkora za Městský úřad, syndička tetička Hadravová. Mezi námi pobíhá a pilně 
fotí kronikář města Václav Jelínek. 
 Památku zemřelých baráčníků jsme uctili za doprovodu kytary souseda 
Juráně a hezkého povídání vzdělavatelky tetičky Petříkové. Všichni jsme se těšili na 
vystoupení souboru „Blatka“. Jejich vedoucí tetička Petříková připravila povídání o 
vánočních zvycích, o tom, jak to vypadalo na Blatech dřív. Tetičky Juráňová, 

Nováková a soused Juráň zazpívali 
koledy, ukolébavky, lidové písně a 
objevily se i moravské písničky. 
Slyšeli jsme například: Kdybych já 
měl hodně peněz, U Betléma, Vítej 
krásné Jezulátko a také píseň 
z roku 1612 Chtíc, aby spal od 
Adama Michny z J. Hradce. 
Nechyběla ani Tichá noc. Blatka, 
se s námi rozloučila písní "Už z hor 
zní zvon". Krásné, dojemné 
vystoupení sklidilo velký potlesk. 
Na to už je Blatka zvyklá. 

 Ze zpráv činovníků nás nejprve seznámila syndička tetička Hadravová 
s přípravou a průběhem oslav 120. výročí od založení obce. Vyšla k tomu i brožura, 
kde je vše podrobně popsáno. Píší články do zpravodaje Veselsko. Škoda, že se 
nepochlubí Blatkou a také novou rychtou v Jihočeském baráčníku, který čte nejen 
mnoho baráčníků, ale i jejich obdivovatelů a příznivců. Veselští si pozvali Bc. Davida 

Blažka, který jim předával bohaté 
zkušenosti s údržbou a opravou 
krojů. My jsme se to dozvěděli na 
poslední chvíli, ale podle tetičky 
Hadravové budou tuto úspěšnou 
akci opakovat. Na to bychom rádi 
přijeli se poučit. Každá nová 
zkušenost se hodí. Tetička 
Sýkorová nás informovala o využítí 
grantu z Krajského úřadu i od 
všech dárců a sponzorů při 
zářijovém 120. výročí. Dále jsme 
se dozvěděli, že po létech chtějí 

baráčníci znovu obnovit masopustní průvod a to 15.února 2020. Rádi by si vypůjčili 
od baráčníků z J. Hradce nějaké masky. Rádi jim vyhovíme. O našich vydařených 
masopustech nám již pravidelně pomáhají baráčníci ze Soběslavi, Tábora, K. Řečice, 
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z Lomnice n/Luž., Třeboně a někdy i ostatní z VIII.župy. Proto se nám tak daří. My 
sami bychom to nezvládli. Jejich účast a pomoc je vždy vítána. Vzdělavatelka tetička 
Petříková,  nás seznámila se 4 exkurzemi žáků ZŠ u nich na rychtě, kde si prohlíželi 
kroje, zahráli si, zazpívali. Soubor Blatka má kolem 10 vystoupení za rok pro 
veřejnost. Kroje, které používají a půjčují na různé akce, postupně opravují a udržují. 
Ve své zprávě rychtář soused Pazdera poděkoval všem za poctivou práci, hlavně při 
přípravě oslav 120. výročí. Dále poděkoval, souboru Blatka za vystupování v Domě 
seniorů i jinde. Poděkoval Městskému úřadu, sponzorům, bez jejich pomoci by se 
nepodařilo oslavu uspořádat. Všem popřál do nového roku vše nejlepší. 
 Nadešel hlavní bod programu a to volba nového konšelstva. Župní rychtář 
provedl volbu a slib všech přítomných konšelů. Nyní mají ve Veselí n/Luž. opět 
obsazenou i funkci místorychtáře. Ochotně tento post přijala tetička Sýkorová, která 
po složení slibu usedla vedle rychtáře.  
 Zbytek běžných a povinných bodů programu přeskočím a přejdu rovnou na 
zdravice hostů. Pan místostarosta Sýkora pozdravil zasedání za město. O činnosti 
baráčníků má docela přehled, jejich práci pozoruje již pátý rok. Je rád, že se jim 
podařilo přijmout nové a hlavně mladé členy. Je potřeba stále mladé lidi zapojovat. 
Dále řekl: „Duch, dobrá vůle, mezilidské vztahy, to vše je důležité. Na vás je dnes 
vidět dobrá pohoda. Blatka krásně funguje a to je dobře.“  Popřál do nového roku a 
předal rychtáři Pazderovi a župnímu rychtáři sousedu Kastnerovi knihu, která vyšla ke 
200 letům města.  
 Tetička Kastnerová poděkovala za účast veselských na 145.výročí 
v Soběslavi, popřála všem do nového roku. 
 Rychtář soused Šprincl, pochválil soubor Blatka, který vždy zaujme 
posluchače, vždy rádi sem jezdíme. Dále řekl: „ Stárneme všichni stejně, je to jedině 
spravedlivé. Dnes se Blatka vytáhla, slyšeli jsme nové koledy, které se všude neslyší. 

Koukali jsme, jak se vám povedla oslava 
120. výročí. Všem přeji, abyste si vánoce 
užili, po novém roce se pustili znovu do 
práce pro baráčnictvo.“  Zasedání ještě 
pozdravily tetičky Slavíková, Filípková a 
Kalianková. 
 Župní rychtář soused Kastner 
zhodnotil zasedání. Právem upozornil na 
to, že oslovení nebylo správné. Pochválil 
to, že noví členové se zapojili rychle do 
práce. Dobrou propagaci baráčníkům, 

dělá soubor Blatka. Pochválil i dobře připravené 120. výročí. Pozval všechny na 
Krojovaný ples na Žofín 25. dubna 2020. Všem popřál hodně štěstí, zdraví a chuti do 
další práce a krásné vánoce. 
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 Moc se nám ve Veselí mezi baráčníky líbilo, dlouho jsme se ale nezdrželi, 
škoda. Naše VI.župa měla dopoledne konšelstvo, kde se připravovalo VVZ, baráčníci 
z Třeboně též spěchali, měli posezení na jejich rychtě. Ono je to opravdu časově 
náročné, když jsme každou sobotu někde a zpravidla se jedná o dvě akce v jednom 
dni. Je to opravdu náročné, obzvlášť teď před vánocemi, kdy mají tetičky doma dost 
práce s přípravou. O to víc je potřeba vyzdvihnout účast a ochotu se navštěvovat a 
podporovat.                            Dáňa Šprinclová, dopisovatelka VI. župy  



 
Příjemné předvánoční odpoledne v sále naStřelnici 
 
 Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit, připravilo pro své členy, ale i 
pro veřejnost, tradiční vánoční besídku. 12. prosince se nás sešlo 130. Danuše 
Kubáková přivítala všechny přítomné včetně 7 hostů.  Uvítala místopředsedu senátu 
Milana Štěcha, starostu města Stanislava Mrvku, místostarostku Magdu Blížilovou, 
radního Bohumila Komínka, vedoucí odboru sociálních věcí Zdeňku Šindelářovou, 
ředitelku SZŠ Bělu Pickovou a za Obec baráčníků, rychtáře Josefa Šprincla. 
 Nejprve vystoupily děti z 3. Mateřské školy. Učitelky Koubová a 
Cimrhanzlová s malými vločkami připravily pásmo písniček, básniček a nakonec 

zatančily při skladbě Zima, 
zima je. 

 Následovalo 
vystoupení hostů. Senátor 
Štěch popřál klidný advent, 
zdraví do nového roku.  
Vzpomněl odchodu Karla Gotta 
a při tom řekl: „Važme si lidí, 
kteří přináší radost. Udržujte 
tradice v rodinách a předávejte 
je dalším generacím. Hezké 
svátky všem a buďte šťastni ve 
svých rodinách.“  Starosta 
Mrvka mimo jiné řekl: „Je to 

zde nádherné při vystoupení dětí, to bychom si měli vzájemně dopřát. Vedení města 
se snažilo vám vytvořit krásnou vánoční atmosféru ve vyzdobených ulicích a na 
náměstích. Přeji vám, abyste si ji přenesli do svých domovů a abyste si vánoce hezky 
užili. 
 Následovalo vystoupení dětského sboru 1. ZŠ Nova Domus. V úžasných 
kostýmech 15 dětí předvedlo scénku o narození Ježíše, prokládanou zpěvy a popisem 
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děje.  Nejprve rozkaz krále Herolda o sčítání lidu, kdy Marie s Josefem hledali přístřeší 
v Betlémě. Nakonec se museli spokojit s chlévem, kde se narodil Ježíš. „Nesem vám 
noviny“ zpívali pastýřové, když zvěstovali lidu, že se narodil mesiáš, vykupitel. „My tři 
králové jdeme k vám“ zpívali a předali dary Ježíškovi. Na závěr učitelka  Písařová  
popřála všem příjemné svátky, při kterých si máme vzpomenout na příběh o 
betlémské hvězdě. Vystoupení to bylo pečlivě připravené a zanechalo to v nás úžasný 
a nezapomenutelný dojem. 
  Vladimír Bartoš s 11 malými hudebníky z 2. ZŠ uvedli pásmo 8 nejznámějších 
vánočních písní a to: Štědrý večer nastal, Na vánoce dlouhé noce, Nesem vám noviny, 
Veselé vánoční hody, Slyšte, slyšte pastuškové, Jak jsi krásné Jezulátko, Pásli ovce 
valaši, Štěstí, zdraví, pokoj svatý. Rozloučili se s námi písní „Rolničky, rolničky.“ Mnozí 
diváci si s nimi zazpívali. 

Jarošovskou krojovanou družinu zná 
téměř každý. S tak velkým počtem 
účinkujících jsme ji viděli poprvé. 
Parket se zcela zaplnil 22 malými 
dětmi spolu s ještě početnější 
skupinou dospělých. Vedoucí 
Maruška Šlechtová vytvořila s celým 
kolektivem krásné půl-hodinové 
vánoční pásmo. Hezké bylo 
čertovské vystoupení těch nej-
menších. Vlasta Nejedlá vyprávěla 
dětem, jaké to bylo dříve, jak se 

vánoce slavily, vyráběly betlémy. Během programu mezi námi chodily bíle zahalené 
Lucie a rozdávaly jablíčka a oříšky z ošatky. 
 
 Předsedkyně sdružení Zdeňka Hanzalová obdarovala všechny vedoucí 
kytičkou a účinkující drobnými sladkostmi. U vstupu jsme dostali přáníčka a malé 
občerstvení.  
 Všichni účinkující přispěli k pohodě a dobré náladě přítomných. Patří jim 
velké poděkování za hezké odpoledne. 
 Někteří naši baráčníci jsou členy Jindřichohradeckého sdružení sociálních 
aktivit, a proto chodíme téměř na všechny jejich akce. Mezi ty nejkrásnější patří 
oslava MDŽ a právě vánoční besídka. Pochopitelně jeden z nejhezčích zážitků bylo 
sledovat Jarošovskou krojovou družinu. Vidět 30 blatských krojů spolu s 22 malými 
dětmi najednou na parketu, to byla prostě nádhera. Zajímavé je, že jim každý rok 
přibývají ti nejmenší. O jejich vystoupení je stále velký zájem.   
     Dáňa  Šprinclová, dopisovatelkaVI.župy 
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Vánoční posezení obce baráčníků Soběslav  
Letos OB Soběslav měla vánoční posezení v hospůdce na Růžku. Sešlo se nás 25. 
členů. Přišel i pan Šubrt, aby nám zpříjemnil, posezení s harmonikou. Jako obvykle, 
rychtář soused Kastner přivítal přítomné.  
 Pro osvěžení paměti připomenul slavnost k 145. výročí českého 

baráčnictva,90 let OB Soběslav,ještě 
jednou všem poděkoval za práci, 
kterou jsme vykonali. Potom 
poděkoval všem, kdo nám přispěli 
finanční částkou na oslavu a chod obce 
baráčníků. Také připomněl výstavu 
hokejistů, baráčníků a sokolek.  Potom 
jsme si společně připili na zdraví, a 
abychom se zase scházeli v dalším 
roce. Po pozdním obědě začal hrát pan 
Šubrt na harmoniku k dobré náladě. 
Vánoční výzdoba stolů, dokreslovala a 

umocňovala adventní a vánoční atmosféru. Byly zde vánoční svícny, větvičky chvojí, 
ale také dobrý zákusek, který upekla tetička 
Kastnerová. 
Vánoce jsou především svátky klidu, pohody, 
odpoutání se od každodenního pracovního 
shonu. Měly by být příležitostí k upevnění 
rodinných vazeb, k vychutnání slavnostní 
atmosféry vánočních dnů. Největší půvab mají 
vánoce pro malé děti těšící se na ozdobený 
stromeček a dárky, které jim přiveze ježíšek. 
Kouzlo dětských vánoc si v sobě každý nese po 
celý život a rád se k němu v dospělosti o 
vánocích vrací. K Vánocům neodmyslitelně patří vánoční stromeček a také patří 
tradiční vánoční cukroví, jehož pečení se věnují téměř všechny hospodyňky. Vůně 
cukroví se začíná z domácností linout už od počátku prosince. Nejoblíbenější jsou 
vanilkové rohlíčky, pracny a linecké koláčky. A v neposlední řadě na štědrovečerním 
stole nesmí chybět vánočka. 
    Povídání napsala tetička Kastnerová ze Soběslavi  

Valné volební zasedání v Lomnici nad Lužnicí 
 Jedno z posledních VVZ se konalo v sobotu 14. prosince 2019 v 11.00 hodin 
v Lomnici n/Luž. Sešli jsme se poprvé v útulné hospůdce, kde bylo vše pečlivě 
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nachystáno. Na stolech byly svícny, které jsme si zapálili. Každý měl tácek různých 
jednohubek, nechyběly sladkosti, které tetičky napekly a to domácí věnečky, koláčky 
a další dobroty. Místních baráčníků bylo 12 a ostatních včetně hostů 40. Počet hostů 
vždy několikanásobně překračuje počet místních baráčníků.  
 Služebníci dráb Pillar a ponocný Kalianko se přihlásili do služby a upozornili, 
že se dnes pije levou rukou. Poprvé jsme se tomu divili, u nás to nebývá zvykem. Až 
když jsme také zaplatili pokutu do domečku při první takové výzvě a tak jsme se 
poučili a dáváme si pozor. Přesto několik sousedů a tetiček ulevilo svým peněženkám.  
Je to zase něco jiného, než v obcích VI. župy, kde se toto nepraktikuje. 
  Rychtář soused Titl přivítal na zasedání župního rychtáře souseda Haráka, za 
Veleobec souseda Kastnera, starostu města Petra Baštýře, za Sbor dobrovolných 
hasičů pana Váchu a Kartáka, dále baráčníky z Třeboně, Jindřichova Hradce, Halámek, 
Českých Velenic, Suchdola n/Luž., Veselí n/Luž a Soběslavi. Přivítal i  takřka domácí 

hudbu, ve složení soused 
Lohnický a pánové Kalianko a 
Kódl. 
 Vzpomínku na zemřelé 
přednesla tetička Havlová. 
Vzdělavatelka tetička Hejlová 
hovořila o tom, že mnohým 
chybí vlastenecké cítění, které 
nějak vymizelo, jen my baráčníci 
neseme tuto myšlenku dál, 
udržujeme staré zvyky a obyčeje. 
Přeje si, aby to tak pokračovalo i 
nadále. Syndička tetička 
Kalianková podala zprávu o 

činnosti. Nebylo toho málo. V únoru vypomáhali na masopustu v J. Hradci, měli 
posezení ke dni matek, byli i na smrtce v J. Hradci,tančili besedu při stavění máje 
v Třeboni, byli na 145. výročí baráčnictva v Soběslavi, na župním věnečku 
v Halámkách, který byl letos v jejich režii, účastnili se Václavských slavností, zúčastňují 
se pietních aktů, nechybí u rozsvícení vánočního stromu. Ve stávajícím počtu členů je 
to práce dost. Vždyť věkový průměr je vysoký stejně jako v jiných obcích. Nejstarším 
členem je pantatínek soused Kročák, který oslavil 97 roků. Pokud není nemocen, jezdí 
na každé zasedání. Tetička Kalianková se zasmála, že ona je nejmladší členkou. Rýsuje 
se jim ale přijetí nového mladého souseda, který se byl podívat na to, co ho čeká. 
Tetička syndička poděkovala muzikantům, Městskému úřadu za finanční příspěvek a 
pomoc. Na závěr své zprávy popřála do nového roku: „V novém roce vám všem přeji 
hlavně pevné zdraví, život v harmonii, dostatek odvahy i pokory, boží požehnání a 
abychom si mohli v tak hojném počtu opět posedět.“ 
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 Šafářka tetička Havlová přednesla poctu, tady je krátký úryvek: „ Přijměte 
poctu – hle, zraky tetám planou, zahoďte nudu, zlobu všechnu stranou a buďte 
všichni jak se solí a nikdy nic v žití ať vás nezlomí.“ 
 A již tu byl hlavní bod programu a to volby. Župní rychtář soused Harák 

provedl s konšeli volbu a 
slib na právo. Není to 
v Lomnici jiné, než v jiných 
obcích. Mnozí mají 
zdvojené i ztrojené 
funkce. Tetička Kalianková 
je vyjímka, ta si funkcí 
„nahrabala“ ještě víc. Nu, 
kdo umí, ten umí. 
 A již zazněly 
zdravice. Jako první pan 
starosta Petr Baštýř. Váží 
si pozvání, je rád, že 
baráčníci dodržují tradice 
a slíbil, že město je bude i 
nadále podporovat. Župní 

rychtář soused Kastner řekl, že můžeme jen závidět jejich hudbu, poděkoval za účast 
na 145.výročí  u nich v Soběslavi, popřál štěstí, zdraví v příštím roce. Zástupce hasičů 
pan Vácha poděkoval baráčníkům za jejich návštěvu u nich na valné hromadě a 
popřál všem do nového roku. Rychtář soused Šprincl z J. Hradce uvedl: „ Mám radost 
z toho, že vztah naší a vaší obce se velmi úspěšně rozvíjí. Rádi vás vidíme u nás při 
masopustu i smrtce. Za tuhle spolupráci moc děkuji. Čeká nás třetí adventní neděle a 
vánoční svátky. Užijte si je v pohodě, klidu a do nového roku přeji konšelstvu, aby se 
vám práce dařila a abychom i nadále drželi všichni pohromadě.“  Rychtářka tetička 
Filípková z Třeboně popřála konšelstvu, všem baráčníkům i jejich rodinám vše 
nejlepší. Poděkovala tetičce Kaliankové za to, že pomáhala v kuchyni a obsluhovala 
na VVZ v Třeboni, kdy bylo mnoho členů nemocných. Šéfkuchař soused Šimek, který 
uvařil v Třeboni při zasedání vynikající guláš, poděkoval též tetičce Kaliankové a 
předal jí vánoční hvězdu. 
 Župní rychtář VIII. župy soused Harák popřál novému konšelstvu do další 
práce hodně úspěchů. Je rád, že se jim podaří přijmout nového člena. Ví dobře, že  
„všechny funkce" jsou na doživotí.  Ten, kdo to chce dělat, tak to dělat bude.“  Všem 
popřál do nového roku.  
Rychtář soused Pazdera z Veselí n/Luž. popřál novému konšelstvu hodně úspěchů, 
všem popřál k vánocům a pozval k nim na masopust 15. února 2020. Ostatní rychtáři 
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a zástupci obcí popřáli nově zvolenému konšelstvu hodně úspěchů v práci a popřáli 
k nastávajícím svátkům. 
 Panímaminka Kalianková provedla hodnocení zasedání. Poděkovala všem, 
kteří se zapojili do příprav VVZ. Líbí se jí, že jsou všichni pěkně upravení a mezi sebou 
si vypomáhají. Poděkovala panu starostovi za peníze, které od města dostávají, za 
místnost v Pečovatelském domě, kterou mají k dispozici na zasedání. Poděkovala 
všem, kteří vážili cestu k nim do Lomnice, a popřála všem k vánocům. 
 Potom se podával chutný oběd včetně polévky. Již během oběda zahráli 
muzikanti několik písniček. Po obědě již byla volná zábava. Muzikanti vyhrávali až do 
18.00 hodin, došlo i na tanec. V Lomnici je to již pravidlem, že při dobré hudbě se 
sedí, zpívá, tančí až do večera. Kdo nespěchá domů, tak si rád popovídá, pobaví se 
s ostatními baráčníky. Tak je to vlastně všude, kde mají vlastní hudbu, která zpestří 
zasedání. A takových obcí, které mají to štěstí, je málo. 
     Dáňa Šprinclová, dopisovatelka VI.župy 



Na rychtě se nadělovalo 
Obec baráčníků Vitoraz Prachatice měla 19. 12. 2019 poslední sezení v roce 2019. Za 
přítomnosti starosty města Prachatice Martina Malého, hostů a několika členů 
hodnotila rychtářka Věra Davidová 

projekty, na které přispělo město 

Prachatice a také sponzoři, kterých 
přibývá, přestože si (posteskla), že 

baráčníků ubývá. K dobré pohodě a náladě 
přispěly i tetičky Jarmila Šímová a Marie 
Šímová, které zazpívaly sérii vánočních písní. 
Celá rychta byla vánočně vyzdobena, 
naladěna a rozdávaly se i dárky, např. tetička 
Korbelová (vzdělavatelka) dostala lampičku, 
aby se ji dobře četlo "vzdělávalo", starosta 
města daroval kalendář města Prachatice, 
který si hned baráčníci vyvěsili, ale také 
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nejbližší spolupracovníci rychtářky byli oceněni sladkou odměnou. Rozdávaly se také 
úkoly, co připravit a jak na přišití sezení, jaké  plány budou do roku 2020.  
 Závěrečný přípitek byl nejen pro přítomné baráčníky, ale i ty, kteří již přijít na 
rychtu nemohou, a za kterými se tetičky vydají ještě do konce roku na návštěvu.
        Hanka RH+ 


 
VÝROČNÍ VOLEBNÍ ZASEDÁNÍ V LOMNICI NAD LUŽNICÍ   
 V sobotu 14.12.2019 jsme se sešli v restauraci Na hradě v 9.30 hodin. Přišli 
všichni, kdo mohli, abychom byli usnášení schopni. Začali jsme připravovat na stoly 
ubrusy, svícínky na vánoční atmosféru a zákusky, když nás překvapilo, jak brzy se 
začali sjíždět baráčníci z jiných obcí. Jak už je tradicí, první přijeli ze Soběslavi, poté ze 
Suchdola nad Lužnicí, z Třeboně, z Halámek a z Jindřichova Hradce a Veselí nad 
Lužnicí. Přišli zástupci od hasičů, jeden mladý „nový“ člen, který se přišel podívat, co 
jsou baráčníci a také omluvený pro nemoc, pan starosta města, překvapil nás. 

Nejlepší přivítání se 
dostalo našemu nemoc-
nému harmonikáři a 
bubeníkovi, přivítali je 
potleskem. Celkem nás 
bylo 52 přítomných. V 11 
hodin se zahlásili dráb a 
ponocný do služby. 
Zapálil svíčky u 
předsednického stolu a 
vzpomínky. Rychtář J.Titl 
zahájil zasedání a přivítal 
všechny přítomné. 
Minutou ticha jsme uctily 
památku zesnulého 

ponocného Karla Zástěry a tetičky Jaroslavy Vítové. Tetička Havlová přečetla 
vzpomínku za zesnulé. Poté všichni u stolů zapálili připravené svícínky. Vznikla tak 
pěkná vánoční atmosféra. Veškeré zprávy činovníků byly připraveny ke vší 
spokojenosti a byly čteny a odsouhlaseny jedna za druhou plynule. Přišla chvíle voleb 
nového konšelstva. Župní rychtář J.Harák převzal rychtářské právo od rychtáře Titla a 
ujal se voleb. Navržení konšelé přijali své funkce a složili slib na rychtářské právo, že 
budou i nadále vykonávat své funkce dle jejich možností. Rychtářem obce byl zvolen 
opět J.Titl a převzal zpět rychtářské právo. Zasedání pokračovalo ke vší spokoje-nosti. 
Zdravice hostů byly s přáním dobré spolupráce s městem, hodně práce, veselé 
vánoce a šťastný nový rok, spolupráci a návštěvami mezi obcemi a župy jako 
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doposud. Velké překvapení bylo od rychtářky Filípkové z Třeboně, která při zdravici 
poděkovala tetičce Kaliankové, za výpomoc při zasedání v Třeboni a předali jí kytičku, 
vánoční hvězdu. Zhodnocení zasedání bylo tentokrát na panímamince Kaliankové, 
pro nemoc pantatínka Kročáka. Panímaminka Kalianková byla spokojena s účastí, s 

oblečením, se spoluprací, s 
návštěvami mezi baráčníky a nabídla 
pomoc, kdo bude potřebovat, může 
se na ni obrátit. Na závěr byla 
zazpívána píseň „Baráčník být.“ 
Rychtář ukončil zasedání s přáním 
pohodové prožití vánočních svátků a 
správný krok do Nového roku, 
dobrou chuť k obědu a příjemnou 
zábavu. Poté následoval oběd, při 
kterém již hráli naši muzikanti. 
Pokračovali celé odpoledne až do 

večerních hodin. Věřím, že se všem u nás líbilo a všichni byli spokojeni. Již nyní se 
těším na setkání 20. června při oslavě 90 let založení Obce baráčníků v Lomnici nad 
Lužnicí.                             Syndička Zdeňka Kalianková 



Bhopřání k narozeninám … 
X. župa Vodňany blahopřeje tetičce Miloslavě Votavové (OB Prachatice - 14.1.) k 
jejím krásným kulatým narozeninám. Milá tetičko, všichni baráčníci ze župy ti k 
narozeninám přejí mnoho zdraví, štěstí a pohody do dalších let. Ať se ti vše daří podle 
svých nejlepších představ.  
********************************************************************* 
OB Vodňany blahopřeje tetičce panímamince Ivě Čechové k jejím krásným 
půlkulatým narozeninám (12.1.). Milá tetičko, vodňanští baráčníci ti k těmto krásným 
narozeninám přejí hodně zdravíčka, pohody, radosti z každého dalšího dne. 
Děkujeme ti za tvou činnost v obci a České baráčnictvu.  
------------------------------------- 
Také blahopřejeme tetičce Jaroslavě Dolejšové, která slaví 16.1. své narozeniny. Milá 
tetičko, přejeme ti zdravíčko, pohodu a radosti, ať máš vždycky na dosti.  
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OB Radomyšl   
 Každoročně pořádá svaz žen v Radomyšli zvonečkový průvod dětí, který 
končí v kostele sv. Martina, kde si všichni přítomní můžou zazpívat vánoční koledy za 

doprovodu varhan, společně se 
sbormistrem Richardem Semiginovským. 
Letos se baráčníci připojili a zajistili, 
ozdobili velký vánoční strom, který byl 
rozsvícen u kostela za doprovodu hudby 
a malého občerstvení. Děti byly nadšené, 
že si mohly stromek nazdobit papírovými 
hvězdičkami. Sou-částí tohoto průvodu 
bylo zastavení v komendě, kde byla 
připravená výstava andělů/ výrobky 

převážně dětí, jejich rodičů a babiček/.      
   Napsala Jůzková Zdeňka – panímaminka OB Radomyšl 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 Čas adventu a Vánoc by měl 
být vnímán jako čas lásky, porozumění, 
klidu a pokoje. Tak jako to prožívali naši 
předci v dobách,kdy se štědrovečerní 
stoly ještě neprohýbaly množstvím 
jídla, vánoční stromečky nebylo skoro 
vidět pod třpytem ozdob a řetězů o 
počtu a hodnotě dárku ani nemluvě. 
Tak nám to udává doba, pokrok a styl 
života, který nikdo nezastaví. Vím, že 
doba vánoční je za námi, ale já tady chci 

připomenout naši vánoční akci, která 
byla uskutečněna pod názvem „ Lidový 
advent a Vánoce „ dne 19.12.2019 v 
sokolovně v Radomyšli s velkým ohlasem 
obecenstva, které se zúčastnilo v počtu 
téměř 200 osob. Účinkujících bylo více 
než třicet, převážně dětí.  
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 S programem pomáhala paní učitelka Krejčová ze základní školy Radomyšl, 
která zapojila velké množství dětí, baráčníci nacvičili s nejmladšími holčičkami 
baráčnického kroužku tanečky s vánoční 
tematikou, zajistili kostýmy adventních 
postav, vánoční stromek. Pásmo bylo 
nádherné, mohli jste zde vidět, 
Kateřinskou zábavu, Barborky, Mikuláše 
s pobíhajícími anděly a rozpustilé 
čertíky, Ambrože s vysokou čepicí, Lucky 
s dlouhými zobáky, dokonce i Perchtu s 
nožem, roráty zazpíval sbor sv. Martina. 
Vše bylo zakončeno „svatou rodinou“, 

narozením ježíška, nádhernými 
koledami a příchodem tří králů. 
Nechyběl ani punč a za finanční 
pomoci svazu žen i občerstvení v 
podobě vánoček, biskupských 
chlebíčků v podobě vodňanských 
kapříků, všechny děti dostaly malý 
dárek – značkové propisovací pero. 
Celá vánoční akce se všem moc 
líbila, v lidovém podtextu jsme si 
připomněli adventní čas našich 
předků, děti předvedly svojí 

šikovnost a pokoru pro velkou věc. Vánoční písně a koledy, podmanivě zněly celým 
sálem a nutili přítomné připojit se ke krásnému zpěvu. Ano byl nádherný zážitek 
vnímat předvánoční čas pohledem dětí.  
    
   Napsala Jůzková Zdeňka-panímaminka OB Radomyšl 



OB Týn nad Vltavou  
 O první adventní neděli se v našem městě konal tradiční zvonkový průvod, v 
jehož čele šli dráb a ponocný. Průvod obešel dvěma proudy město a končil na 
náměstí, kde probíhal kulturní program, byly posvěceny adventní věnce a v 18,00 
hod. byl rozsvícen vánoční strom. Ke slavnostní náladě přispělo i vánočně nasvícené 
náměstí a hudební doprovod celé akce. Od 17.00 hod. do 20,00 hod mohli občané 
navštívit i Městské muzeum, kde byla zahájena výstava nazvaná „Vánoce s vůní 
perníčků“. Kromě perníčků měli návštěvníci možnost zakoupit drobné dárky od 
místních výrobců, kteří své výrobky v muzeu nejen vystavovali, ale i prodávali. Za naší 
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OB byla v muzeu přítomna tet. Svobodová, jejímž úkolem bylo zkoušet s návštěvníky 
plést vánočky /těsto – prameny nahradily sešité podlouhlé pruhy látky vycpané rýží/.  
Na letošním posledním župním sedění jsme připravovali program na Valné volební 
zasedání, které se bude konat v sobotu 18. ledna 2020 od 14,00 hod. v hotelu Zlatá 
loď a jste srdečně zváni!  
 Na sobotu 7. prosince jsme dostali pozvání k účasti na tradiční Mikulášskou 
mši sv., která se konala v zámečku Mládí v Dražíči. Letos přijely tetičky se sousedem 
Havlem z Pištína a z Písku tetičky a soused s rychtářem OB sousedem Mikšíčkem. 
Pištínské tetičky byly oblečeny do blatských krojů a dražíčskou kapli doslova rozzářily. 
Baráčníkům bylo poděkováno za účast majitelem zámečku p. hrabětem Deymem.  
Naposledy v tomto kalendářním roce měly děti z tanečního kroužku Česká beseda 
vystoupení v Domovech Klas a to v Domově s pečovatelskou službou v Temelíně, a 
vystoupili zde s nově nacvičeným pásmem „Bejvávalo dobře“.  
 Milé tetičky, sousedé, vážení čtenáři, Jihočeský baráčník vstupuje tímto 
číslem do desátého roku své existence a přináší nám každý měsíc zprávy z našich 
jihočeských OB. Díky tomuto zpravodaji máme přehled o činnosti Obcí a máme i 
inspiraci pro naši baráčnickou činnost. A protože se ne vždy můžeme osobně 
zúčastnit navzájem valných zasedání či některých jiných akcí, dozvídáme se o tomto 
dění prostřednictvím JB. Od vydavatele souseda Šikla víme, že časopis posílá i 
čtenářům, kteří nejsou členy OB, ale zajímají se o naši činnost a myslím si, že by 
bylo dobře znát i jejich názory a ohlasy na naši práci a jejich případné příspěvky do 
JB by byly pro nás určitě zajímavé.  
 Jménem vltavotýnských baráčníků přejeme vám všem dobrý rok 2020 a 
protože ve většině OB již proběhly nebo se chystají volby, nově zvoleným činovníkům 
přejeme zdraví, energii a vytrvalost do další práce. A také jim přejeme aktivní 
konšelstvo, aby na tu práci nezůstávalo představenstvo samo!  
       J. Svobodová, syndička 



Kalendář Připomíná… 

4.1.2020 - OB Věžovatá Pláně volební sedění od 14 hodin 
12.1.2020 - X. župa volební sedění v 9 hod. U Zástavů 
18.1.2020 - VI. župa Soběslav volební sedění v 9,30 v KD 
18.1.2020 - OB Týn n.Vlt - volební sedění rest. Zlatá loď od 14 hod.  
25.1.2020 - Veleobec Praha sedění rychtářů od 9,30 hod. 
31.1.2020 - Veleobec - zaplacení odběru zpravodaje na r. 2020 
26.1.2020 - OB Ledenice volební sedění od 14 hodin 
8.2.2020 - OB Radomyšl - Baráčnický bál - Sokolovna od 20 hod. 
8.2.2020 - IX. župa volební sedění - Kamenný Újezd od 14 hodin 
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15.2.2020 - VIII. župa volební sedění na rychtě Č.Velenice od 14 hodin 
22.2.2020 - OB Písek baráčnický bál KD od 20 hodin 
7.3.2020 - OB Pištín - Baráčnický bál - rest. "U Dolánků" od 20 hod. 
16.3.2020 - Veleobec - zaplacení kontribuce ze žup na r. 2020 
28.3.2020 - Veleobec Praha volební sedění od 9,30 hod.  
4.4.2020 - Setkání Jihočeských žup od 9 hod. Boršov n.Vlt. 
18.4.2020 - Veleobec Praha zasedání panímaminek - restaurace 
25.4.2020 - Veleobec Praha - zasedání vzdělavatelů 
13.6.2020 - Veleobec Praha - zasedání rychtářů 
13.6.2020 - oslava 10. výročí obnovení OB Suchdol nad Lužnicí 
14.6.2020 - OB Ledenice - oslava 90. výročí založení  
20.6.2020 - OB Lomnice nad Lužnicí - oslava 90 let výročí založení 
10.10.2020 - Veleobec Praha - zasedání panímaminek - restaurace 17.10.2020 - 
Veleobec Praha - zasedání vzdělavatelů 
28.11.2020 - Veleobec Praha zasedání rychtářů 



DOBROVOLNICE 
"Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiným."  

       Charles Dickens 

 Udělen byl Centru STROOM Dub, domovu seniorů a Městské knihovně Prachatice. 
Centrum obdrželo navíc dřevěné srdce, které je putovní. Během dvou let se o něj 
podělí s knihovnou a domovem pro seniory. Certifikát za "Počin roku 2019" získal v 
rámci oslav Dne dobrovolníků 5. prosince na prachatické radnici projekt LITERÁRNÍ 
KAVÁRNA, realizována v Domově seniorů Mistra Křišťana. Certifikáty "Dobrovolník 
s kytičkou 2019" z rukou místostarosty města Miroslava Lorence a vedoucího Dobro-
volnického centra Prachatice Jiřího Gabriela Kučery na prachatické radnici převzali 
mimo jiné i rychtářka Obce baráčníků Vitoraz Prachatice Věra Davidová, tetička Marie 
Turková  a tetička Emilka Hrochová, za účast na dobrovolnických akcích v roce 
2018/2019. V kulturním programu slavnostní akce na prachatické radnici vystoupily 
tetičky Marie Šímová a Jarmila Šímová. Gratulujeme a doufáme, že se k dobru přidají 
svými skutky další dobrovolníci.         Hanka RH+ 
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