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P r o s i n e c 
Kdyţ zima čaruje, udeří mrazy, zahalí příroda krajinu i zahradu do bílého 

hávu. Ze stromů se stanou bělavé nevěsty a ještě včera zplihlá tráva najednou 

zazáří blyštivými diamanty. Rozloţené koruny osaměle stojících stromů se 

pod vrstvami jinovatky mění na opravdová umělecká díla. 

číslo 12 - prosinec 2020 
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 Voňavou sváteční výzdobu v čele s nazdobeným zářícím věncem 

vnímáme většinou jako první předzvěst Vánoc a součást křesťanských svátků, 

slouţící k symbolickému odpočítání čtyř týdnů adventu. Nejstarší písemně 

doloţená zpráva o adventním věnci pochází z roku 1839. V Hamburku tehdy 

teolog a učitel Johann Heinrich Wichern pověsil na dveře sirotčince, který 

spravoval, velké dřevěné kolo ozdobené třiadvaceti svícemi. Bylo to čistě z 

praktického důvodu – děti se od začátku adventu totiţ pořád ptaly, kdy uţ 

budou vánoce, a tak byla kaţdý den během krátké poboţnosti zapálena jedna 

ze svíček. Pro všední dny jich bylo 19 malých červených a 4 byly velké bílé, 

jeţ se zapalovaly vţdy v neděli. Později bylo dřevěné kolo ozdobeno 

jedlovými větvičkami a tradice se začala rychle šířit z Německa po celé 

Evropě a nakonec i do Ameriky. Tradiční barva adventního věnce je červená a 

zelená. 

 Taje litého kovu: Věštění z roztaveného kovu znali uţ Keltové a na 

počátku minulého stolení se z lití olova stal jeden z nejkrásnějších vánočních 

obyčejů. 

Jak chutnají svátky: Většina z nás si kapra spojuje se Štědrým večerem. Stejně 

jako ozdobený stromek patří k české vánoční tradici. Nebylo tomu ale 

vţdycky. K tradičním vánočním pokrmům patřil spíše černý kuba a hrachová 

či houbová polévka. Kapr opanoval zdejší sváteční stoly aţ od počátku 19. 

století. Z počátku jen v rybníkářských oblastech a v zámoţnějších rodinách, 

postupem času celoplošně. Původně se upravoval takzvaně načerno s omáčkou 

ze sušených švestek s ořechy, zahuštěnou perníkem. Smaţeného v trojobalu a 

s bramborovým salátem ho poprvé popsala „matka české kuchyně“ Magdalena 

Dobromila Rettigová a v českých kuchařských knihách ho najdeme aţ od 

dvacátých let 20. století. 

Zvon jako srdce – Rolničky vesele cinkající na postrojích koní jedoucích 

zasněţenou krajinou i majestátní obr svolávající věřící k bohosluţbě. Jsou 

jednoho rodu. Jsou to zvony. Hlasy zvonů provázely člověka celým ţivotem, 

od kolébky do hrobu. Velebné vyzvánění odjakţiva ohlašovalo korunovace 

králů, svatby, či svolávalo na mši. Na poplach pak zvony vyzváněly v dobách 

ohroţení, aby jásavými tóny vítaly vítěze. 
                 Jiřina Novotná, vzdělavatelka VI. župy 



V á n o č n í   r o z j í m á n í 
A d v e n t – měsíc prosinec 

Advent zahrnuje období přibliţně čtyř týdnů před Štědrým dnem a začíná 

vţdy v neděli, která je nejblíţe k číslici 30. listopadu – svátku svatého 
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Ondřeje. Můţe to tedy být neděle mezi 27. 11. a 3.12., délka adventu je pak 22 

aţ 28 dnů. Adventní období je časem krátkých dnů a tmavých večerů, sněhu a 

zimy, mystiky a tajemna. 

 Ţivot v adventu byl uţ typicky zimní. Práce na polích, sklizně obilí, 

ovoce a dalších plodin dávno skončily. Společenského ţivota si lidé nejvíce 

uţili při přástkách. Předení lnu či konopí na nitě, z nichţ se potom tkaly látky, 

se ţeny věnovaly prakticky celou zimu. Obvykle se scházely v jedné chalupě. 

Při práci si zpívaly, hostitelka vţdy připravila pohoštění. Někdy byli přítomni i 

muţi, kteří hráli karty. Dnešní advent – toto slovo se znovu vrací do slovníku 

lidí. Pro některé znamená obnovení jeho náboţenského smyslu, pro jiné 

představuje pouze zábavu, kterou přinášejí tradiční zvyky, jako je např. 

mikulášská obchůzka. Pro všechny je však advent časem příprav na Vánoce, 

vymýšlení dárků a třeba i speciálního jídelníčku na štědrovečerní stůl. V 

mnoha městech a obcích se počátkem adventu rozsvěcuje velký vánoční strom 

a přitom se koná malá slavnost s hudbou a koledami, případně ohňostrojem. 

Zahajují se vánoční trhy, prodávají stromky a vánoční zboţí. Z Rakouska a z 

Německa proniklo k nám mnoho vánočních dekoračních předmětů. Týká se to 

hlavně adventních věnců a kalendářů, vánočních hvězd, svícnů a svíček do 

oken a podobně. 

K v e t o u c í b a r b o r k y – také na tento svátek lidé rádi věštili. Velmi 

rozšířený, a to snad i v celé střední Evropě, je zvyk řezat třešňové nebo 

višňové větvičky, nazývané barborky. Dávají se do vody a na teplé místo. 

Měly by rozkvést bílé květy na Štědrý den, ale často vyrašily dříve. 

6. p r o s i n e c svatý Mikuláš – památka našeho štědrého dárce. V předvečer 

svátku svatého Mikuláše chodí snad v kaţdém městě i vesnici skupinky v 

maskách představující Mikuláše, čerta a anděla. Tento obyčej přeţil staletí a je 

stále velmi oblíbený. Na svátek sv. Mikuláše dnes skoro nikdo nezapomene. 

Ale zdaleka ne kaţdý ví, kdo ten štědrý a dobrotivý Mikuláš byl, a proč se z 

něho stal Santa Claus. Jméno vzniklo v Americe zkomolením jména svatý 

Mikuláš, kterému holandští přistěhovalci říkali Sinter Claus. 

24.p r o s i n e c – 6.l e d e n = Vánoce 

Čas radosti, veselosti, smíření atd. Pro většinu lidí jsou nejkrásnějšími svátky 

v roce. Staré tradice se mísí s novými zvyky, a tak mají vánoční dny atmosféru 

štěstí a rodinné pohody, ale také rozjímání a nostalgie. Doprovází je dobré 

jídlo a radost z dárků, ozdobený vánoční stromek a světla svíček. A také 

betlémy a koledy. Pro křesťany jsou Vánoce oslavou narození Boţího syna, 

vyvrcholením adventního půstu. 

31. p r o s i n e c – Silvestrovské oslavy zajímavé místo uprostřed vánočního 

období. Od 20. století povýšilo význam tohoto dne a dnes se všude řadí mezi 
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významné a všeobecně slavené svátky. Konají se v kruhu rodiny a přátel, o 

půlnoci nastane přípitek s přáním všeho dobrého v budoucím roce. 

N o v ý  r o k  a  T ř i  k r á l o v é – 6. ledna patří také do vánočního cyklu, i 

kdyţ dnes jsou pojímány jako samostatné svátky. 

P r a n o s t i k y: 

Svatá Barbora vyhání dříví ze dvora 

Jaké počasí na sv. Barboru, takové bývá celý advent 

O svatém Mikuláši často sníţek práší 

Prosinec se sněhem na pěšině, ţitko je na kaţdé výšině 

Mnoho sněhu v prosinci, mnoho ovoce a šťávy 

Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady, lučiny a všechno osení 

Po studeném prosinci bývá úrodný rok 

Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti 

Studený prosinec – brzké jaro, 

Prosinec naleje, leden zavěje 

Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu 

Kdyţ vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem 

Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná 

21.12. na sv. Tomáše zima je naše 

O svatém Tomáši meluzína straší 

24.12. – Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu 

Svítí-li  - na Štědrý den od deváté hodiny jasné slunce, bude krásné počasí na 

ţně obilné, senné a otavové 

Jitro jasné a obloha čistá, úroda hojná a příští rok jistá 

Padá-li na Štědrý den večer i v noci sníh, urodí se mnoho chmele 

Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá 

Na Štědrý den před večeří se dává za okno miska s vodou. Zmrzne-li do rána a 

roztrhne-li mráz misku, ztratí se toho roku voda ve studni 

25.12. V pátek Boţího narození – tuhá zima bez prodlení 

Padá-li na Boţí hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích 

26.12. – Svítí-li na den sv. Štěpána slunce, bude drahé ovoce 

Kdyţ je Barborka ucouraná, chodí svatý Štěpán po ledě 

31.12. – Je-li o Silvestru v noci vítr a jasno, bude dobrého vína pořídku 

Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato 

1.1. Na Nový rok déšť – o Velikonocích sníh 

Na Nový rok do zimy skok.                 Jiřina Novotná, vzdělavatelka VI. župy
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Váţení tetičky, sousedé, přátelé a spoluobčané, 
 rád bych vás, jménem Obce baráčníků Horní Měcholupy, v závěru 

tohoto podivného roku, pozdravil. 

 Tato doba, která nám zcela převrátila osobní, rodinné i pracovní 

ţivoty je obrovskou zkouškou pro všechny. Musíme se semknout, táhnout za 

jeden provaz a vzájemně si pomáhat. Úcta k lidem, přátelství a ohleduplnost 

jsou nyní potřeba více, neţ kdy předtím. Prosím, nepropadejte stresu a strachu, 

snaţte se stále radovat z maličkostí, těšte se na nové dny, kdy zase vyjde 

sluníčko. 

Přeji všem klidné proţití vánočních svátků a do nového roku 2021 hodně 

zdraví a sil.                       Rychtář Obce Baráčníků Horní Měcholupy Miloslav Rýdl 



Nezahálíme … 
  I kdyţ  nám není dovoleno v současné 

době se scházet, 

tak i přesto se na 

naší rychtě něco 

děje. Město nám 

nechalo udělat 

novou kolnu na 

dřevo a na uhlí. 

Soused Zdeněk 

Bušta ještě před zimou celou kolnu natřel. 

Práce se mu tak 

zalíbila, ţe se s 

tetičkou Lenkou Hájkovou pustili do renovace 

i  dvou dveří na rychtě. Moc jim děkujeme, ţe 

je naše rychta zase hezčí. Takových lidí si 

musíme váţit.                                                                                                           
                          syndička  Dáňa Šprinclová 
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Co dělají baráčníci v Soběslavi 
 I kdyţ je nouzový stav v celé republice, tak baráčnici ze Soběslavi 

nezahálí. Dnes instalovali 

malou výstavku do výkladní 

skříně lékárny na náměstí v 

Soběslavi. Podívejte se sami na 

fotky.  
     Napsala tetička Kastnerová 

 

 

 

 



Třeboňští sousedé se nenudí... 
 Tedy ne, ţe by se nudili někdy v minulosti. Ale oproti jiným létům, 

kdy od října do března bylo pomalu kaţdý víkend nějaké baráčnické zasedání, 

někdy i dvě, je tento rok kvůli koroně mimořádně poklidný. A tak se hoši pod 

vedením souseda Jirky Hálka domluvili a dali se do práce. Zbourali před naší 

rychtou starý přístřešek na dřevo, který uţ opravdu  nebyl hezký, a vyrobili 

fungl nový a moc pěkný. A aby tak prázdný nevypadal smutně, tak do něj 

ještě soused Hálek zajistil a dovezl 10 m3 dřeva na otop, aby aţ to půjde, vám 
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v naší rychtě nebyla zima. Prostě aţ nás opět přijedete navštívit, tak jako tomu 

bývalo dřív, posedět, popovídat a zazpívat si s námi u harmoniky nebo kytary 

nebo u obého. A rovnou těm našim sousedům zkouknete tohle jejich dílko. 

Třeba k němu do té doby ještě něco nově vyrobeného našimi šikovnými 

sousedy přibude.  

 Proto milé tetičky a sousedé, na viděnou v lepších časech a poţehnané 

svátky všem lidem dobré vůle. To vám přeje nejen za třeboňské baráčníky, ale 

i za celou VIII. ţupu syndička  tetička Weberová  



OB Týn n.Vlt 
Kalendář hlásí, 

ţe se blíţí konec roku 2020. Jak na končící se rok budeme vzpomínat? 

Byl to rok, jaký jsme v našich ţivotech nikdy neproţili. Kde se vzal, tu se vzal 

– na jaře nás plnou silou zachvátil Covid-19. Vznikla celosvětová pandemie, 

velmoci se navzájem obviňovaly z toho, kdo je zodpovědný za původ a šíření 

viru. Jednotlivé státy vydaly nařízení k omezení ţivotního stylu občanů, byl 

vyhlašován výjimečný stav / u nás dosud platí/. 

 Díky vydávání Jihočeského baráčníka máme my, baráčníci, alespoň 

kusé zprávy o dění /či vlastně nedění/ v našich baráčnických obcích. V úvodu 

mého příspěvku jsem si vypůjčila titulek z poslední stránky JB, kde nás soused 

Šikl pravidelně /i v době pandemie/ informuje o důleţitých setkáních a akcích 

jak v obcích, tak i v ţupách a na Veleobci. Alespoň máme pocit, ţe ţivot se 

nezastavil a běţí dál, i kdyţ se oznamované akce a setkání letos většinou 

nekonaly. 

 Koncem kaţdého roku kupujeme nový kalendář na další rok. Já kupuji 

stolní kalendář se širokými linkami a mám ho postavený na psacím stole. 

Počátkem kaţdého týdne mám tak přehled o všem, co mě čeká. Počátkem 

kaţdého roku si do něj nejprve zaznamenávám narozeniny a svátky v naší 

rodině. Dále si poznamenám pravidelné spolkové události – konšelská a ţupní 

sedění, valné zasedání, případné slavnosti a dále si poznamenám naplánované 

spolkové akce, které nás v daném roce čekají. Během roku se pak kalendář 

postupně kaţdý měsíc začne plnit nabídkou akcí, kterých se chci zúčastnit 

podle toho, jak chodí pozvánky nebo informace v tisku či na plakátech. Jsou to 

zpravidla některé akce právě z posledního listu JB, akce Senior klubu, akce 

města, U3V, kurzu němčiny, některé akce ostatních spolků, taneční krouţek s 

dětmi /plus vystoupení/, návštěvy lékařů či kadeřníka. A nestačím se divit, kde 

se toho tolik najednou vzalo, někdy ani široká řádka v kalendáři nestačí. A tak 

potom zapsané akce začnu třídit podle důleţitosti, některé musím vynechat, 
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protoţe je prostě nestíhám – mám také domácnost, vnoučata, pravnoučata, děti 

a se všemi chci také občas trávit čas. Koncem roku se pak divím, co všechno 

jsem stihla 

 Kdyţ letos v březnu bylo téměř vše ze dne na den „vypnuto“, 

najednou se mi zdálo, ţe nemám co dělat. A najednou jsem paradoxně pocítila 

ulehčení, ţe nic nemusím a veškerý čas mám jen pro sebe. Tento pocit trval 

tak necelý měsíc, ale pak se mi začalo pomalu stýskat po našich setkáváních a 

akcích jak v našem spolku, tak i v Senior klubu. Do toho spadly i Velikonoce 

a tak jsem potom s radostí přivítala opět 

„normální stav“. Uţila jsem si léto, prázdniny a setkání s vnoučaty. Málokdo 

si připouštěl, ţe na podzim můţe být hůř. A bylo. Epidemie coronaviru 

propukla s daleko větší silou, přišly opět zákazy, omezení a nouzový stav. Ale 

to uţ jsme byli poučení z jara a věděli jsme, co nás čeká. 

Kdyţ teď před koncem roku prohlíţím kalendář 2020, tak kromě několika 

pravidelných akcí v lednu a v únoru a několika záznamu z prázdnin, zeje 

kalendář kromě poznámek o návštěvě lékaře prázdnotou. Je to smutné 

podívání, ale věřme, ţe vše se v dobré obrátí a ţe v příštím roce se kalendáře 

zase začnou plnit poznámkami o pořádaných akcích. A za rubrikou „Kalendář 

hlásí“v našem Jihočeském baráčníku uţ se nebudou skrývat jenom slova, ale 

za kaţdým datem zde zveřejněným bude nějaká akce, tak jako tomu bylo v 

uplynulých letech. 

Klidné a poţehnané Vánoce a lepší rok, neţ byl ten letošní, vám všem přejí 

vltavotýnští baráčníci. 

Dobrý rok 2021 přeje J. Svobodová, syndička 0B Týn n. Vlt. 



OB Prachatice 
 Tetičky Olga Korbelová 

a tetička Milena Votavová 

z Obce baráčníků Vitoraz 

Prachatice  se zúčastnily kurzu 

Komunikace – nahrávání do 

zvukové podoby bulletinu 

SeniorPoint Press, který vydává 

společnost KreBul společně 

s městem Prachatice, s infor-

macemi pro seniory, osoby 
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nevidomé a slabozraké. A šlo jim to báječně. Kaţdý z nás někdy 

potřebuje poradit, jak správně mluvit, aby nám ostatní rozuměli, jak 

mluvit jasně a stručně, jak se nebát před kamerou, mikrofonem. 

Děkujeme báječnému lektorovi Václavu Malinovi. A kdo má o 

SeniorPoint Press zájem, napište 

nám: hana.rabenhauptova@mupt.

cz a do Vánoc vám zašleme i 

s malým dárečkem. 
Hanka RH+ Rabenhauptová 



Senior taxík 
V době nouzového stavu po Pra-

chaticích stále jezdí Senior Taxík 

Maxik v novém reţimu. Vyuţívat ho 

mohou senioři nad 65 let věku a také osoby se zdravotním postiţením. Tetičky 

Jarmila Šímová a Marie Šímová z Obce baráčníků Vitoraz Prachatice jej 

vyuţily například na "dušičky", kdy je zavezl na hřbitovy, kam potřebovaly a 

také řidič, asistent Zdeněk Krejsa, posečkal. Moc děkují i touto cestou. 

      Hanka RH+ Rabenhauptová 



800915915, bezpatná poradenská linka 

 Projekt Pečuj doma, Diakonie (Českobratrské církve evangelické) 

nabízí bezplatnou poradenskou telefonní linku nejen pro pečující. Konzultant 

pro naše město, ORP Prachatice Monika Maroušková je pak na lince 

704607839, jihocesky@pecujdoma.cz 

„Pečující někdy říkají, ţe jakmile začali pečovat, jejich přátelé a rodina se 

vytratili. Pak se mohou dostavit pocity opuštěnosti a hořkosti. Zkuste si říci o 

malý díl pomoci, jako je nakupování či vystřídání na krátký čas u toho, o koho 

pečujete.“ I takové rady můţete dostat na lince, anebo v kalendáři na rok 2021 

nejen pro rodinné neformální pečující, který právě z radnice putuje k těm, 

kteří pečují, a víme o nich. Napište si o něj, dejte nám svůj příběh. Blíţe 

hana.rabenhauptova@mupt.cz 

Autorem ilustrací v kalendáři je Chrudoš Valoušek, grafik a ilustrátor. 

Kalendář stojí 200,- Kč a jeho zakoupením přispějete na péči o pečující. 
      Hanka RH+ Rabenhauptová 

***************************************** 

mailto:hana.rabenhauptova@mupt.cz
mailto:hana.rabenhauptova@mupt.cz
mailto:hana.rabenhauptova@mupt.cz
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31 SVÍČEK PRO DEMOKRACII 

 Týden před oslavami výročí 17. listopadu 1989 Dne boje za svobodu a 

demokracii nás oslovilo několik seniorů, kteří by chtěli zapálit svíčku tento 

den na některém místě v Prachaticích, ale vzhledem k opatřením a pandemii 

mají strach. Proto přijali pozvání do projektu „31 svíček pro demokracii“. 

Svíčky poslali do 

SeniorPointu Prachatice, 

který se stal orga-

nizátorem akce. Zúčast-

nily se jej i tetičky z 

Obce baráčníků Vitoraz 

Prachatice. V 

Mezigenerační zahradě 

prachatického KreBulu 

je vysazena lípa (ke 100. 

výročí vzniku republiky) a tak jsme se 

realizátoři projektu rozhodli, uctít 

demokracii a svobodu právě tam. Svíček se 

sešlo daleko více neţ 31 (31 jako symbol 31. 

let po sametové revoluci). 17. listopadu 2020 

v 17:00 hodin zástupci SeniorPointu u lípy v 

zahradě zapálili 31 svíček a vyslechli, jako 

tisíce lidí po celém Česku píseň Modlitbu 

pro Martu v podání Anety Langerové. 

Všichni, kdo svíčku poslali, dostanou 

pohlednici z místa akce, jako poděkování. 

Krásná akce. 
      Hanka RH+ Rabenhauptová 

*************************************************************** 

Krásný, čistý, zdravý a vzájemně propojený nový rok 2021 

přeji za sebe (jako přispěvovatele do Jihočeského baráčníka) a také za Obec 

baráčníků Vitoraz Prachatice. 

Fotografie je z Mezigenerační zahrady v Prachaticích, kde se postupně schází 

skupinky lidí, aby na chvíli rozjímali u nasvíceného stromku s andělem (v 

zahradě stojí poprvé), snad i vám, alespoň na obrázku, udělá radost. 
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Hanka RH+ Rabenhauptová 

 

Blahopřání k 

narozeninám 
 X. ţupa blahopřeje tetičce 

zaslouţilé rychtářce Zdeňce Plátenkové 

(OB Písek) k jejím narozeninám (18.12). 

Milá tetičko, všichni baráčníci z X. ţupy 

Ti k tvým narozeninám přejí mnoho 

zdraví, pohody, radosti z kaţdého 

dalšího dne na své chaloupce a věříme, 

ţe i do budoucna budeš ráda pomáhat 

baráčníkům.  

********************************* 

 Dne 1. prosince 2020 se doţívá 88 roků 

tetička Vlasta Kaštánková z OB Tábor. 

Dlouhé roky  vedla a psala kroniku obce, dokud jí to zrak dovolil. Ač nerada, 

musela se této záliby vzdát. Nyní zastává funkci panímaminky. Milá tetičko, 

přejeme Ti hodně zdraví, které potřebuješ, dále pohodu a spokojenost do 

dalších roků. Za všechny sousedy a tetičky rychtářka tetička Slavíková. 

----------------------------------------------------------- 

Obec baráčníků Radomyšl přeje k narozeninám těmto svým tetičkám: 
Benešové Jitce  5.12, Šůsové Vlastimile 19.12. a Vávrové Ludmile 10.12. K přání 

se též připojuje konšelstvo a rychtář Josef Jůzek. 
--------------------------------------------------------------------- 

Kalendář Připomíná… 

5.2.2021 - OB Radomyšl - baráčnický bál od 20 hodin v sokolovně  

20.2.2021 - OB Písek - baráčnický bál - "Dům kultury" od 20. hodin  

6.3.2021 - OB Pištín - staročeský bál od 20 hodin 

22.5.2021 - 90. výročí VI. ţupy Soběslav 

7.8.2021 - OB Pištín - oslava 85. let zaloţení  
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