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Únor 

2.února – Hromnice - na Hromnice o hodinu více.   

I když únor mrazem jiskří, přec ukáže časy příští.   

Když v únoru ostro drží, to dlouho již nepodrží.   

Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.   

Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli urodí.   

V únoru sníh a led, v létě nanesou včely med.   

V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.   

14.února – svatý Valentýn – na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna.   

24.února – svatý Matěj – najde-li Matěj led, seká ho hned, nenajde-li led, dělá 

ho hned.   

Na svatého Matěje lidské srdce okřeje, slunce pozře závěje, nad plotem 

skřivan zapěje.   

Pod názvem masopust se skrývá celé období od Tří králů až po počátek postní 

doby, hlavně však poslední tři dny, jimiž toto období končí. Na Moravě se 

označuje jako fašank, fašinek nebo ostatky. Nejde o církevní svátek, ale byl 

zařazen do církevního kalendáře, takže jeho termín se určuje podle Velikonoc. 

Odehrává se před Popeleční středou, která zahajuje předvelikonoční postní 

období. A protože Velikonoce jsou pohyblivým svátkem, může být 
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masopustní neděle v rozmezí od 1. února až do 7. března. Hlavní zábava 

začínala v neděli. Konaly se plesy, svatby, vesnické tancovačky. Toto veselí se 

převážně konalo už v sobotu a končilo v pondělí v noci. V Praze vznikly v 18. 

století masopustní plesy zvané reduty, určené pro bohatší vrstvy. Své plesy a 

průvody pořádaly i různé spolky a řemeslnické cechy. Vyvrcholením 

masopustu bylo úterý, kdy se pořádaly průvody maškar nebo hrály žákovské 

divadelní hry. U nás dochází v řadě měst a vesnic k obnově masopustních 

zábav z iniciativy obcí, různých spolků, či občanských sdružení, muzeí, 

folklorních souborů nebo prostě jen skupin nadšenců, kteří chtějí sobě i svému 

okolí přichystat dobrou zábavu. Novodobým prvkem je posouvání termínu 

masopustu – většinou vrcholí o víkendu a vychází tak vstříc nejen účastníkům, 

ale také divákům. Masopust už dnes není symbolem končící zimy a 

přechodem k předvelikonočnímu půstu, ale hlavně legrací a zábavou. A je to 

tak v pořádku, protože přesně takový masopust konec konců vždy byl. V 

průběhu století se reje masek omezily převážně na masopust, který byl vždy 

rozverný a stal se příležitostí pro jejich uplatnění. Se zánikem spousty 

lidových zvyků a obyčejů mizely pozvolna i maškary. Až v poslední čtvrtině 

19. století se začaly znovu objevovat. Velkou zásluhu na tom měli národopisní 

pracovníci a další nadšenci, kteří v lidových zvycích viděli způsob posilování 

českého vlastenectví.   

Legenda o svatém Valentýnu. Zhruba ve 3. století vládl v Římě císař Claudius 

II., proslulý svými skutky na bitevním poli, který verboval všechny mladé 

muže jako vojáky ke svému dvoru. Zakazoval svatby, protože zastával názor, 

že ženatí muži jsou špatnými vojáky. Zamilovaným ale pomáhal kněz 

Valentýn, který je potají oddával. Císař ho však za to odsoudil k smrti. Byl 

popraven 14. února roku 269. Valentýnovo tělo prý bylo pohřbeno přímo v 

Římě v katakombách jedné baziliky. Podle druhé teorie byl pochován v Ternic 

o osmdesát kilometrů dále. Odhaduje se, že Valentýn byl svatořečen někdy ve 

středověku a tak se část ostatků dostala jako relikvie do mnoha evropských 

chrámů, např. v Německu, Rakousku, Polsku, Velké Británii i v Severním 

Irsku, kde je můžeme vidět dodnes. Jednu máme i u nás. Kost z lopatky 

svatého Valentýna, která byla do Čech dovezena za vlády Karla IV. a je 

uložena v bazilice svatých Petra a Pavla na Vyšehradě a na svátek 

zamilovaných bývá vždy vystavena. Jiná legenda vypravuje o tom, jak se kněz 

Valentýn uvězněný v žaláři zamiloval do žalářníkovi dcery a poslal jí na 

rozloučenou dopis označený červeným srdcem, tedy nejspíš první valentýnské 

přání na světě. Od těch dob se 14. února slaví svátek zamilovaných. V tento 

den si partneři jako projev lásky dávají dárky, sladkosti a cukrovinky ve tvaru 
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srdce. Svátek zamilovaných je nejspíš odvozen od svátku Lupercalia, 

slaveného ve starověkém Římě. Tehdy děvčata vkládala do zvláštní urny 

lístečky se svým jménem a mladíci si je losovali. Dívka, jejíž jméno si vytáhli, 

se měla příští rok stát jejich vyvolenou.    Jiřina Novotná, vzdělavatelka VI. župy  



Zpráva o činnosti 18 župy T.G.M. Příbram 

za období 2017 – 2019  

  Naše župa se schází 4 krát v roce. Na těchto sezení jsme se zabývali 

akcemi, které nás čekaly v tomto daném období, a nebylo jich málo. Zúčastnili 

jsme se v únoru plesu v Radomyšli. Dále jsme 28. 3. 2018 v parku přátelství s 

nadací Olgy Havlové zasadili červený dub. V Příbrami a Březových Horách 

uctíváme pokládáním věnců a kytic k pomníku padlých vojínů v 2. světové 

válce. K uctění památky horníků zahynulých při důlní katastrofě na Březových 

horách, společně se spolkem horníků Prokop pokládáme věnce a kytice k 

pomníku na hřbitovech, Březové Hory a Příbrami. V obci na Větrově byla dne 

9. 6. 2018 odhalena pamětní deska padlým místním vojínům za 1. a 2. světové 

války. Navštívili jsme společně s obcí Březnice partnerské město Lindow v 

Německu na městských oslavách. Naše další návštěva obce Březnice byla 16. 

6. 2018, kdy jsme se zúčastnili oslav 80. výročí založení obce. Samozřejmě 

jsme nemohli chybět v průvodu Prokopské pouti v Příbrami. Taktéž jsme se 

zúčastnili 24. 10. 2018 oslavy 100. výročí ČSR, při kterém jsme sázeli lípu v 

parku Zátiší. Uspořádali jsme zájezd do Soběslavi na oslavu 145. výročí 

českého baráčnictva a 90. výročí soběslavské obce. Na pozvání navštěvujeme 

naše obce 18. Ţupy, na výročních oslavách založení obce, hodnotících a 

volebních sezení. Oslavili jsme 85. výročí 18. župy T.G.M. spolu s 95. 

výročím obce Řevnice atd.   

 Veškeré tyto akce, které jsme uskutečnili, by se neobešly bez peněžních dotací 

od hejtmanky p. Jarmily Pokorné Jermanové ze Středočeského kraje. Za 

peněžní podporu jim patří upřímné poděkování. To je tak stručně z naší 

činnosti za uplynulé období vše. Závěrem bych chtěl poděkovat všem 

tetičkám a sousedům za jejich obětavou práci, kterou pro obec vykonali a 

přeji jim i všem ostatním zdraví, štěstí a spokojenosti v další baráčnické práci 

a ostatní činnosti. Děkuji konšelstvu za práci, kterou vykonali v tomto 

volebním období 2017 -2019.   

     Rychtář XVIII župy.T.G.M. František Landecký Příbram.   
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Obec baráčníků Týn nad Vltavou - valné volební zasedání. 

 

  V naší IX. župě jsme měli valné volební zasedání jako předposlední z 

celé župy. Zasedání se konalo v sobotu 18. ledna 2020. Rozhodli jsme se, že 

se tentokráte sejdeme v hotelu Zlatá loď /na náměstí v Týně nad Vltavou/, kde 

se už před léty naše valná zasedání konala. Chtěli jsme ušetřit tetičce 

správcové a šafářkám práci na rychtě /kde se zasedání v posledních letech 

konala/ s přípravou místnosti, topením, obsluhou a úklidem. Tetičky se tak 

mohly zúčastnit zasedání v klidu. 

Přišli jsme k „hotovému“, 

personál hotelu se postaral o 

přípravu místnosti i podávání 

občerstvení a jídla. Na nás 

 zbylo  pouze  připravit 

předsednický  stůl,  smuteční 

koutek a průčelí místnosti. Pečivo 

na stůl tetičky roznesly a mohli 

jsme se všichni v klidu nerušeně 

věnovat průběhu jednání.   

Místnost byla téměř zcela zaplněna. Navštívily nás delegace  

ze všech 4 jihočeských žup – za VI. župu a obec Soběslav nás navštívila 

tetička Kastnerová /syndička/ a za Veleobec byl přítomen soused Kastner. Za 

VIII. župu České Velenice přijela dvoučlenná delegace v čele se sousedem 

Leštinou /obec Třeboň/, z 

X. vodňanské župy přijela 

čtyřčlenná delegace pod 

vedením tetičky syndičky 

Smolové a tříčlennou 

delegaci z Písku vedla 

tetička Kašíková. Za naši 

IX. župu přijela tříčlenná 

delegace z Kamenného 

Újezda vedená sousedem 

Pitrou, za Hlubokou nad 

Vltavou přijely tři tetičky 

pod vedením tetičky Jakubcové, za Boršov nad Vltavou se dostavila tetička 

Marešová a za Věžovatou Pláni  přijela  čtyřčlenná delegace vedená 
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sousedem Machem. S nimi přijela i naše župní rychtářka, tetička Ludmila 

Opelková, která provedla volby.  Z místních hostů přijal naše pozvání starosta 

města ing. Ivo Machálek, místostarostka Mgr. Martina Sudová a radní pro 

kulturu p. Šálený. Dále přišli zástupci spolku Veteránů – spolku bývalých 

vojáků, zástupce Českého rybářského svazu, zástupci Sboru dobrovolných 

hasičů a zástupci Divadelní společnosti Vltavan. Omluvil se senátor za náš 

obvod, ing. Tomáš Jirsa /jeho mateřská ODS měla ten den volební kongres v 

Praze/.  Za naši Obec se dostavilo 33 tetiček a sousedů, což byla nadpoloviční 

většina a byli jsme tudíž schopni usnášení.   

 Valné volební zasedání probíhalo podle schváleného programu.  

Program byl projednán a schválen /včetně navržené kandidátky, komisí a 

dalších náležitostí/ již na 

konšelském sedění 8. ledna 

2020. Nebudu zde vypisovat 

obsahy zpráv jednotlivých 

činovníků, jelikož o dění v 

naší  obci  informujeme 

pravidelně každý měsíc v 

JB. V kulturním programu 

tentokráte  výjimečně 

nevystoupily děti z našeho 

tanečního kroužku – jednak 

nebyly všechny děti o tomto 

víkendu v Týně z důvodu  

návštěv rodičů a prarodičů a náš program byl tentokráte doslova „nabitý“. 

Místo vystoupení dětí nám přišel zahrát pan profesor Václav Bartuška, se 

kterým jsme si zanotovali několik jihočeských písniček.   

 Po desetiletém úspěšném volebním období, kdy stála v čele naší Obce tetička 

rychtářka Jaroslava Fialová, dochází na postu rychtáře ke změně. Tetičku 

Fialovou provází bohužel již delší dobu závažné zdravotní potíže a její 

současný zdravotní stav jí nedovoluje nadále zastávat funkci rychtářky. 

Kandidaturu na tuto funkci přijal člen naší OB, soused Vladimír Král. Tím se 

po dvacetileté „ženské nadvládě“ v Týně nad Vltavou dostává do vedení opět 

muž. Bude mít samozřejmě naši plnou ženskou podporu a nám spadne ze 

srdce veliký kámen se starostí o budovu. Přece jen muži lépe rozumí 

stavebním a technickým věcem a dívají se na některé věci méně emocionálně 

než my ženy.   
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 Soused Král dostává budovu, členskou základnu i spolkovou truhlici v dobré 

kondici. Budova je v dobrém stavu jak uvnitř, tak zvenčí a do Obce jsme v 

posledním roce přijali tři nové sousedy a dvě tetičky v plné síle.   

 

Tetičku rychtářku i tetičku správcovou stála starost o budovu nemalé úsilí a 

nervy. Tetička Fialová byla zvolena zasloužilou rychtářkou, což jí podle regulí 

dává právo rozhodujícího hlasu. Bude podle svých možností rychtářovou 

pravou rukou a bude mu v našich záležitostech pomáhat radou i zkušenostmi. 

Zasloužilé rychtářce Jaroslavě Fialové děkujeme ze srdce za všechno, co pro 

spolek vykonala, minulému konšelstvu děkujeme za jeho práci v uplynulých 

dvou letech a nově zvolenému konšelstvu /dá se říci staronovému/ přejeme 

hodně sil a pevné nervy do další práce!   

 Vám všem, kteří jste nás přijeli podpořit svou účast, děkujeme, vážíme si vaší 

návštěvy a věříme, že i my už budeme moci opět navštěvovat alespoň některé 

akce jihočeských žup a Obcí.   

 Hned druhý den nato, v neděli 19. ledna jsme navštívili s pětičlennou delegací 

Valnou hromadu Veteránů – spolku bývalých vojáků. S Veterány nás pojí 

dlouholetá spolupráce. Byli to členové jejich spolku, kteří pomáhali našim 

předkům budovat novou rychtu na základech spáleniště a jsou to i oni, kdo 

nám pomáhají i v současné době na brigádách při zpracování dřeva na otop. 

Dva z našich sousedů jsou současně i členy spolku Veteránů.   

 V únoru nás čeká návštěva baráčnického bálu v Písku, na který se vždy velmi 

těšíme. Věříme, že nás nepostihne chřipková epidemie.   

      Jaroslava Svobodová, syndička  



Bhopřání k narozeninám  
 2.2.2020 - právě v tento den slaví 75. 

narozeniny Josef Šprincl – rychtář Obce baráčníků 

„Kunifer“ z Jindřichova Hradce. Zároveň vykonává 

funkci župního pantatínka. Co jiného Ti sousede 

můžeme přát, než stálé zdraví, lásku, štěstí, 

spokojenost a pohodu do dalších roků. Za všechny 
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sousedy a tetičky gratulantky tetička Kocarová a Šprinclová. K přání se 

připojuje i konšelstvo VI. župy.  

S přáním všeho nejlepšího, zdravíčka, pohody a elánu se připojuje i 

redakce JB.    

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

 Dne 6.února oslaví krásné 85. narozeniny rychtářka OB Tábor tetička 

Miloslava Slavíková. Členkou baráčníků je již 34. roků. Za tu dobu 

vystřídala a vykonává dosud několik funkcí. Milá tetičko rychtářko, 

hodně zdraví, spokojenosti, pohody i potřebné štěstí Ti do dalších let 

přeje konšelstvo VI. župy.  

 Sousedé a tetičky z OB Tábor přejí tetičce Jaroslavě Pavlíkové k jejím 

65. narozeninám, které slaví 9. února. U baráčníků je již 24. roků.   

 Dále 13. února slaví 81. narozeniny tetička Zdena Voborská. Je 

kronikářkou obce a občas vypomáhá a píše zápisy ze zasedání. Oběma 

hodně štěstí, zdraví, pohody a spokojenosti do dalších let. K přání se 

připojuje i konšelstvo VI. župy.  



 X. župa blahopřeje sousedu Václavu Ficlovi (OB Pištín), který dne 7. 

února slaví své půlkulaté narozeniny. Vážený sousede, všichni z X. 

župy ti blahopřejí k narozeninám a přejí ti mnoho krásných dnů do 

dalšího života, jakož i zdravíčko a díky za práci v obci a Českém 

Baráčnictvu.   

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

Taktéž blahopřejeme všichni z X. župy naší tetičce a prachatické 

vzdělavatelce Olze Korbelová, která se dne 15. února dožívá 

překrásných svých kulatých narozenin. Milá tetičko, ať tě v dalších 

dnech životem provází štěstí, zdraví a pohoda. Děkujeme ti za práci jak 

v obci, tak také v Českém baráčnictvu.   

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

******  

 Obec baráčníků Vodňany blahopřeje sousedu praporečníku Václavu 

Klimešovi k jeho narozeninám (17. února). Vážený sousede, přijmi od 

vodňanských baráčníků srdečné blahopřání k tvým narozeninám a 
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přejeme ti hodně zdraví, pohody a radosti z cest na tvé milované 

motorce.   

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

 Dále blahopřejeme tetičce Daně Rábové k narozeninám (16. února) a 

tetičce Vendule Trnkové (29. února). Milé tetičky, náš baráčnický 

spolek vám oběma k narozeninám přeje hodně zdraví, pohody, radosti z 

každého dalšího dne v životě a budeme se těšit na vaši pomoc v naší 

obci.   

 

 

4. ledna 2020 zemřel v požehnaném věku 90. let soused 

František Havlík z OB Tábor. Členem baráčníků byl 20. let 

a z toho převážnou část vykonával funkci zapisovatele. Čest 

jeho památce.  

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

VZPOMÍNKA  

 Ve čtvrtek 30.1.2020 nás navždy opustil 

soused LUDVÍK KROČÁK. Dlouholetý člen, 

pantatínek Obce Baráčníků v Lomnici nad Lužnicí, v 

nedožitých 98. letech Členem baráčníků byl od roku 

1959. Byl vzorem pro nás ostatní, neboť až do 

listopadu docházel na každé sedění. Nechyběl na 

žádné baráčnické akci. Bude nám po něm moc 

smutno.                                                                            Čest jeho památce.  

 

Návštěva v Ledenicích 

 Brzké nedělní odpoledne 26. ledna 2020 schází se v sále na 
rychtě baráčníci oděni ve svérázech, aby na dnešním slavnostním 
zasedání zvolili své nové konšelstvo na období 2020-2021. Sešlo se 
nás kolem 50. Sousedé a tetičky z OB Ledenice,  Třeboně, 



~ 10 ~  
 

Kamenného Újezda, Věžovaté Pláně, Hluboká n/Vlt, Boršov, 
Prachatic a Vodňan. Za městys Ledenice 
přišel pan starosta. Též byli přítomni 
zástupci hasičů, myslivců a rybářů. Tetička 
rychtářka Pařízková poklepem 
rychtářského práva zahájila slavnostní 
zasedání. Přivítala všechny přítomné a 
vyzvala také k uctění památky za zesnulé. 
Poté přišly na řadu zprávy činovníků. 
Tetička syndička nás seznámila s činností, 
tetička berní se stavem účtů. Slova se ujímá 
župní rychtářka tetička Opelková. Vyzývá k  

přečtení a posléze i ke schválení kandidátky. Volby budou 
provedeny aklamací. Konšelstvo zůstává ve stejném složení, jako 
téměř ve všech ostatních obcích. Po složení slibu předává župní 
rychtářka právo staronové rychtářce obce, tetičce Pařízkové. Ta 
děkuje všem za důvěru. Poté přišly na řadu zdravice hostů. Všichni 
zástupci svých obcí a spolků poděkovali za pozvání, popřáli hodně 
zdraví do další činnosti. Nově zvolená rychtářka tetička Pařízková 
ještě připomněla, že v letošním roce se koná výročí 90. let založení 
obce. Po posledních slovech rychtářka zakončuje zasedání. Na úplný 
závěr jsme si zazpívali píseň "Baráčník být". Bylo podáno 
občerstvení a pokračovala volná zábava.  
     Hana Šiklová, písmák OB Vodňany  



V. župa baráčníků Václava Budovce z Budova Se sídlem v Mladé 

Boleslavi, Ptácká 27, PSČ 293 01 

  Vážený rychtáři, moudří a opatrní konšelé, milé tetičky, 

sousedé a vzácní hosté.  

   Představenstvo V. župy baráčníků Václava Budovce z Budova 

Vás tímto listem srdečně zve na  

 VA L N É  V O L E B N Í   S E D Ě N Í V. Ž U P Y    
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na kterém zhodnotíme práci v uplynulém 

volebním období   

a  zvolíme a konšelstvo nové představenstvo 

naší župy.  

Zasedání se bude konat v sobotu 8. února 2020 

od 10:00 hodin v restauraci Veselka v Nové Vsi u 

Bakova n. J. Očekáváme Vaší účast a těšíme se na 

tetičky v krojích a sousedy ve svérázu.  

 

 Václav Faix Bc. syndik      Miroslav Karásek  rychtář V. župy  

 



Kalendář Připomíná… 

 

8.2.2020 - OB Radomyšl - Baráčnický bál - Sokolovna od 20 hod.  

8.2.2020 - IX. župa volební sedění - Kamenný Újezd od 14 hodin  

15.2.2020 - VIII. župa volební sedění na rychtě Č.Velenice od 13,30 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 21.3.2020 

- X. župa konšelské sedění - U Zástavů v 8,30 hodin  

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  

6.6.2020 - X. župa konšelské sedění - U Zástavů od 8,30 hodin  

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  

19.9.2020 - X. župa konšelské sedění - U Zástavů od 8,30 hodin  
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26.9.2020 - OB Vodňany - oslava 85. let založení - upřesníme  

10.10.2020 - Veleobec Praha - zasedání panímaminek - restaurace  

17.10.2020 - Veleobec Praha - zasedání vzdělavatelů  

7.11.2020 - OB Písek - VHS od 14 hod. restaurace "Družba"  

14.11.2020 - X. župa konšelské sedění U Zástavů od 8,30 hodin  

21.11.2020 - OB Prachatice - VHS od 10 hodin - rest. Družba na náměstí  

22.11.2020 - OB Vodňany - VHS "U Zástavů" od 9 hodin  

28.11.2020 - Veleobec Praha zasedání rychtářů  

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

 
Všem příznivcům na vědomí se 

dává, že sdružená obec Baráčníků 

"Vitoraz" v Písku 

pořádá svůj tradiční 

       75. Baráčnický ples 
22. února 2020 ve 20 hodin v 

Kulturním domě města Písku. 

K tanci a poslechu hraje B Quintett 

Strings. 

 Zveme k hojné účasti, kroje 

a svérázy vítány.  
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