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Zrušení rekreace v baráčnické zotavovně Černovice 
Milé tetičky, váţení sousedé, 

svět zasáhla pandemie koronaviru. Opatření, která byla učiněna k jejímu 

potlačení, se neblaze dotkla hospodářství republiky, bohuţel i nás baráčníků. 

Všichni víte, ţe Veleobec pronajala restauraci a sál firmě Alchymist s.r.o., 

která se dostala do nepříjemné situace, protoţe její zaměření je na zahraniční 

klientelu. Byli jsme ústně informováni, ţe firma není za nastalé situace 

schopna plnit své finanční závazky v plné výši a hledá řešení. Konaly se jiţ 3 

schůzky, věříme, ţe koncem června nám nájemce podá informace, které zase 

naše vzájemné vztahy urovnají. 

 Finanční situace nám nedovoluje zajistit vstupní náklady na rekreaci v 

černovické zotavovně, dalším důvodem jsou velmi přísné hygienické 

podmínky k provozování stravování a ubytování, které enormně zvyšují 

náklady na provoz i obsazení personálem. Tyto jsou k dohledání na webových 

stránkách Ministerstva zdravotnictví. Za nedodrţení podmínek hrozí vysoké 

pokuty. Jen pro vaši informaci – povinné nošení roušek, 2x denně jejich 

výměna, měření teploty, reţim v kuchyni, doporučené rozestupy při jídle i 

venku, průběţná dezinfekce kuchyně, jídelny, sociálních zařízení i venkovního 

posezení, rekreanti by museli denně vytírat své pokoje za pouţití 

dezinfekčních prostředků atd. 

 Víme, ţe rekreace v Černovicích je srdeční záleţitostí našich členů a 

jejich rodinných příslušníků, kteří se těší na setkání s přáteli z jiných obcí, na 

číslo 7 - červenec 2020 
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výlety s dětmi, poznávání co nového v okolí, o to víc nás mrzí, ţe toto letos 

nebude. 

 Veleobec bude postupně vracet peníze proti předloţení potvrzení o 

zaplacení zálohy a těm, kteří pouţili bankovní převod, pošle finanční 

prostředky zpět na účet. Prosíme, abyste se telefonicky domluvili s berní 

tetičkou Ţidlickou – tel. 728 533 149 nebo kontaktovali Veleobec v úředních 

dnech tel. 257 531 461. Děkujeme za pochopení a přejeme vám i vašim 

blízkým krásné dny plné pohody. 
             Rychtář ČK Václav Kastner, rychtářka HFO Antonie Justychová 



Přijeďte do Třeboně... 

 Milé tetičky a sousedé, milovníci Třeboně a pěkné dechovky, srdečně 

Vás zvu k nám ve svátek 6. července na poledne do krásně zrenovovaného 

zámeckého parku v centru města. Uslyšíte a uvidíte tu  nejen legendární 

Babouky, ale pokocháte se i vší tou rozkvetlou a vonící nádherou kolem. 

Koncert bude probíhat od 12. do 13.30 hodin, tedy jak se píše v upoutávce “v 

pravé poledne”. 
 Loni proběhl první ročník 

tzv. dechovkového odpoledne v 

rámci jiţ roky zaběhnutého festivalu 

Okolo Třeboně a proběhl úspěšně. 

Proto i letos dechovka pokračuje v 

započaté tradici a navazuje na 

loňský počin, jen kapela se mění. Po 

dohodě s ředitelem festivalu (a mým 

kamarádem) panem Pavlem 

Barnášem mají ti, kdoţ přijdou v 

kroji, vstupné opět zdarma a ti, kdoţ 

přijdou ve svérázu, nebo předloţí 

Senior pas s občanským průkazem, 

mají 10% slevu. Jinak je vstupné na 

koncert 150 korun.  

 Srdečně vás tudíţ zvu k nám 

do Třeboně, určitě nebudou chybět v 

podání Babouků i tolik oblíbení “ 

Sokolíci”- ostatně k datu 6. července 

se ta písnička i váţe a určitě vám u 
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nás bude i hezky jihočesky. A jak lépe důstojně oslavit svátek k připomenutí 

upálení kazatele a reformátora Mistra Jana Husa, jednoho z vůbec prvních 

kritiků nešvarů moci, neţ ţe si s Babouky ty Sokolíky společně zazpíváme. 

Toţ těšíme se na vás!                   tetička Weberová, syndička 



Výjezdní zasedání OB Soběslav do Březiny 
 OB Soběslav uskutečnila výjezdní zasedání do Březiny, to je asi 20 

km od Soběslavi směrem na Jindřichův Hradec. Na posezení do její chalupy 

nás pozvala tetička Skolilová, která je u nás baráčnicí. Počasí se nám 

vyjasnilo. 

 Posezení jsme připravili venku na dvoře. Přijelo nás celkem 23. Kaţdý 

něco přivezl- pivo, 

víno, buchty, chleba, 

chlebíčky, nechyběly 

ani buřty na opékání. 

 Tetička měla 

vše nachystáno na 

opékání buřtů. Zasedání 

se konalo od 14.30 hod. 

Rychtář, soused 

Kastner, přivítal 

přítomné, a naznačil, co 

se bude dít v červenci. 

8. července nás čeká 

výjezdní zasedání do 

Katova na zahradu 

tetičce Ryšavé a v srpnu 

jsme pozvány na 

narozeniny tetičky 

Hanzlíkové do Klečat. 

Po přivítání poděkoval 

tetičce Šimků a 

Vavřínové za sbírání šišek pro učiliště. 

I kdyţ jsme seděli venku na zápraţí, bylo tam jako v úle, kaţdý povídal 

záţitky z karantény a tak podobně. Všichni byli nadšeni, ţe jsme po dlouhé 

době setkali a ještě v takovém pěkném prostředí. Tetička Skolilová má 

nádhernou chalupu, plno květin a keřů, prostě tetičky i sousedi se podívali 

všude. I měřil se tam cukr v krvi glukometrem, 2 tetičky byly jemně 
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namasírovány od tetičky Kastnerové. Odjíţděli jsme po 18 hod. a všichni ve 

velmi dobré náladě.            Napsala syndička OB Soběslav tetička Kastnerová 



VLČÍ MÁKY 
 Letos 

nádherně kvetou vlčí 

máky, dominanta 

dívčích věnečků, 

spojeny s kopretinou 

a chrpou poskládají 

naše národní barvy. 

Neodolali jsme a 

oblékli náš věkově 

nejmladší taneční 

krouţek do krojů a 

rozhodli se navštívit 

červeně zářící 

makové pole sem 

tam protkávané 

modrou nití chrp. 

Dokonalý obraz 

mládí, krásy, 

něţnosti i 

skromnosti byl 

vytvořen. Fotografie 

budou navţdy zdobit 

fotoalba rodin i 

spolkovou kroniku 

baráčníků. Některé 

fotografie jsme 

poskytli i tisku, 

který je výstiţně 

pojmenoval „ 

Makové panenky z 

Radomyšle“. 

Mnohým z vás jsme se těmito dokumenty jiţ pochlubili a pro ty, s kterými 

nejsme tak ve styku, tento jedinečný pohled nabízíme v Jihočeském baráčníku. 
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Dvojí krása hezká děvčátka a vlčí máky. 
             Jůzková Zdeňka – panímaminka Obce baráčníků Radomyšl 


Doba koronavirová 
 Koncem loňského a začátkem letošního roku jsme ve všech Obcích 

baráčníků při valných zasedáních hodnotili práci za rok 2019 a těšili se na rok 

2020 – plánovali jsme oslavy, vzájemná setkávání se. V mnohých Obcích 

proběhly volby nového konšelstva, u nás v Týně nad Vltavou i volba nového 

rychtáře. Z váţných zdravotních důvodů jsem po 10 letech předala rychtářské 

právo nově zvolenému rychtáři Vladimíru Královi. Spolek mohl bez problému 

pokračovat dál ve své práci. Ještě na počátku února vypadalo vše růţově – 

akce pro rok 2020 naplánovány a schváleny, ţádosti na podporu akcí podány. 

Nikdo z nás si nepomyslel, ţe se mohou všechny plány v minutě změnit. 

Objevením se Covidu19 v naší zemi nás naše obezřetná vláda „uzavřela“ do 

našich domovů, přerušila jakékoliv veřejné aktivity. 

 Nebylo jednoduché se s nastalou situací vyrovnat. Kaţdý z nás tuto 

nezvyklou dobu obav a nejistoty, co bude dál, proţíval různě. Já jsem v té 

době vzhledem k velkým bolestem po utrpěných zlomeninách obratlů jiţ ve 

svém domově „uzavření“ proţívala. Byla nezbytně nutná operace páteře s 

objednaným termínem na 20. dubna. Po informacích z nemocnice, ţe operace 

jsou odkládány vzhledem k očekávanému růstu nemocných coronavirem, jsem 

v bolestech propadala beznaději. Jaká však byla moje veliká radost, kdyţ mě z 

neurochirurgie v Českých Budějovicích volali, ţe se mám 20. dubna ráno v 7 
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hodin dostavit na plánovanou operaci. Bolesti jsem měla větší neţ strach z 

operace páteře. Kdyţ jsem se dověděla, ţe mě bude operovat primář 

neurochirurgie MUDr. Vladimír Chlouba, bylo po strachu úplně. A po 

probuzení z narkózy bylo i po nesnesitelných bolestech. V Českobudějovické 

nemocnici jsem strávila celý měsíc. Mohu vyslovit veliké poděkování za 

vzornou péči lékařům, sestrám, rehabilitačním pracovníkům i ostatnímu 

personálu. Zvláště v době, kdy všichni museli nosit roušky, rukavice, stále 

pouţívat desinfekci, jsem všechny obdivovala. Nesetkala jsem se s nějakou 

netrpělivostí, naopak, několikrát denně nás navštěvoval lékařský personál s 

dotazem, zda je vše v pořádku, jak se cítíme, zda něco potřebujeme. Pro nás 

pacienty to bylo velice důleţité, neboť byly zakázány jakékoli návštěvy. Mohli 

jsme být ve spojení se svými blízkými pouze telefonicky. Potřebné věci, které 

nám příbuzní přinesli, převzal u dveří personál a předal nám je aţ na pokoji. 

Díky vstřícnému chování personálu panovala i mezi pacienty dobrá pohoda. 

Vám všem, tetičkám a sousedům, přátelům, děkuji za pozdravy a slova 

povzbuzení. Velice si váţím vaší přízně. Nyní se zotavuji v domácím prostředí 

a věřím, ţe se  časem opět vrátí spolkový ţivot do zaběhlých zvyklostí. 

Krásné letní dny proţité ve zdraví přeje zasloužilá rychtářka Jaroslava 

Fialová z OB Týn nad Vltavou 

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

ŽNĚ 

 „Svatá Markyta, hodila srp do ţita“ praví jedna pranostika. Svátek 

svaté Markéty připadá na 13. července a v této době se většinou ţně rozbíhají. 

Jako dítě školou povinné jsem proţívala ţňové práce na poli i při mlácení obilí 

na vlastní kůţi, přestoţe jsme ţádné polnosti nevlastnili. Pole měla rodina 

mojí tety, ke které jsme my děti chodily při ţních pomáhat. V mladším věku 

jsem připravovala povřísla a pomáhala snášet snopy při stavění mandýlků 

/panáků/ a aţ ve starším věku jsem také sbírala za kosou pokosené obilí a 

vázala snopy. Nejprve dozrával ječmen, ten byl krátký, ale měl dlouhé 

nepříjemné osiny. Pak dozrávalo ţito, které bylo z tehdy pěstovaných druhů 

obilí nejdelší. To se mi sbíralo dost těţce, byla jsem malá a snopy mě 

převyšovaly. Nepříjemné byly i osiny na ţitných klasech. Po ţitě dozrávala 

pšenice, s tou se pracovalo dobře, měla sice poměrně tvrdou slámu, ale byla 

menší neţ ţito a proto i snopy ze pšenice se vázaly lépe. Nejlépe se sbíral a 

vázal oves, který dozrával jako poslední. Měl měkkou slámu a příjemné laty a 

také byl kratší neţ ţito a pšenice. S ovsem se mi pracovalo nejlépe. 
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 Jak to vypadalo na poli? Na pole se chodilo hned po ránu, jakmile 

sešla rosa. Za sekáčem s kosou šly „sběračky“, které pokosené obilí sbíraly a 

vázaly do snopů. Kosilo se při pěkném počasí celý den s krátkými přestávkami 

a kosilo se aţ do večera. Při ručním sekání kosou to šlo dost pomalu. 

Jako dítě jsem se těšila při této práci nejvíce na svačinu a na oběd. Kdyţ bylo 

pole vzdálené dál od vesnice, nosila teta hned ráno svačinu s sebou na pole v 

košíku nebo v tašce. Ke svačině býval většinou domácí chleba s domácím 

máslem nebo se sádlem. K pití jsme si nosili v bandasce sladkokyselou vodu 

nebo šťávu, někdy jsme dostali i pivo. Košík či taška se svačinou se schoval 

do stínu a v době svačiny jsme si sedli na mez nebo na snop. Někdy byly ke 

svačině vdolky nebo buchty či „karásci“ - to byly malé pletenky z kynutého 

těsta sypané mákem. Velikou pochoutkou býval domácí chléb se škvarkovou 

pomazánkou. Na oběd se chodilo v poledne k tetě domů. Oběd býval vydatný, 

bývalo většinou uzené nebo zapečené vepřové maso. Maso měla teta zavařené 

ve sklenicích od zimní zabíječky, k tomu knedlíky a zelí. Na poli nám 

chutnalo všechno, protoţe práce byla vysilující. Celý den se pracovalo na 

sluníčku a v předklonu a obtíţný hmyz dovedl pěkně otravovat. K večeru se 

přidávali i komáři. Neţ se večer odešlo z pole, musely se snést snopy do 

jednoho pruhu a stavěly se panáky. Obilí se nechávalo vyschnout několik dnů 

v panácích přímo na poli. Poté byly snopy nakládány na ţebřiňák a sváţeny do 

stodoly, kde byly z vozů snopy ukládány do „peren“ - to byl prostor ve 

stodole, kam se obilí skládalo. Povoz s obilím taţený kravským spřeţením 

zajel zpravidla venkovními vraty do stodoly na mlat. Perny byly z obou stran 

okolo mlatu a snopy zde bývaly vyloţené aţ po střechu. Ve vsi byla obecní 

mlátička, která putovala od hospodářství k hospodářství, a kdyţ přišla řada na 

tetu, chodily jsme pomáhat při mlácení i my, děti. Naše práce byla poponášet 

snopy v perně, směrem k mlátičce. Snopy jsem pak na vále rozvazovala. Z 

válu si je odebíral člověk, který „dával do mašiny“ - rozvázaný snop postupně 

opatrně vsunul pod ozubený buben /klasy napřed/. Zde začínal celý proces 

mlácení. V mlátičce se vyklepalo zrno, oddělily se plevy a vymlácené zrní 

putovalo do pytlů přichycených k výsypkám mlátičky. Pytle se musely hlídat a 

včas odebírat, aby obilí nepadalo na zem. Vymlácená sláma se sunula z 

mlátičky do připojeného lisu, ze kterého se slisovaná sunula po lyţinách. U 

lyţin byla osoba /většinou některá sousedka/, která slámu oddělovala 

roubíkem a vázala do otýpek. I tady byla naše dětská pomoc platná. Odnášely 

jsme svázané balíky slámy, aby nepřekáţely. Balíky slámy pak byly uklizeny 

zpět do stodoly do vyprázdněných peren a z balíků, které se do stodoly 

nevešly, se po vymlácení postavil venku stoh. Za pomoc při ţních jsme my 

děti dostaly vţdy nějaké peníze na pouť a teta nám poskytla i obilí pro drůbeţ. 
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Kdyţ jsem dokončila základní školu, chodila jsem v létě s maminkou pomáhat 

ve ţních do většího hospodářství. Maminka pracovala v textilní továrně, kde 

měli pravidelně ve druhé polovině července celozávodní dovolenou, kterou 

maminka trávila při pomoci na ţních. Hospodář nám dával za práci odměnu v 

naturáliích /obilí/ a díky tomu jsme si mohli vykrmit prase, měli jsme slepice, 

králíky, husy, kozu a tak jsme byli z větší části samozásobitelé. Zeleninu jsme 

si pěstovali na zahrádce a u chalupy jsme měli malé políčko, kam se sázely 

brambory. Políčko nám obdělal hospodář svým potahem. 

 Ţně na tomto větším hospodářství uţ byly trochu „zmechanizované“, 

hospodář měl koňský potah a obilí se zde sekalo sekačkou s lištou. Pole s 

obilím se nejprve muselo obsekat kosou, aby se mohlo se sekačkou vjet na 

pole. Samozřejmě šla práce rychleji od ruky, muselo být ale více sběraček. 

Posekané obilí se při sekání sekačkou hrstkovalo. Na sekačce seděl kromě 

hospodáře, který vodil koně, ještě jeden člověk s velikou hrabicí, který přes 

lištu odděloval obilí uţ na jednotlivé kopy, takţe sběračky uţ pouze obilí 

svázaly do snopu a nemusely ho sbírat. I u tohoto hospodáře bylo velmi dobře 

postaráno o stravu a v poledne bývala po obědě pauza, aby si odpočinuli lidé i 

koně. Pracovalo se také od rána do večera, domů se chodilo se soumrakem. 

Dnes se můţe zdát, ţe to byly těţké doby, ale tehdy nám to ani nepřišlo, byly 

jsme zvyklé uţ v dětském věku na tělesnou práci, musely jsme pomáhat v 

domácnosti i v hospodářství. Byly jsme většinou celý den venku na čerstvém 

vzduchu a naší posilovnou a tělocvičnou byla práce a pohyb. Ještě na základní 

škole se chodívalo na bramborové brigády, později na střední škole jsme 

jezdili na brigády na Šumavu, o prázdninách na seno a na podzim na 

brambory. Tradicí bývaly i chmelové brigády na Ţatecku. I kdyţ na brigádách 

nebylo ţádné pohodlí a na hygienu se nedbalo tak jako dnes, byly to hezké 

časy a uţili jsme si při brigádách spoustu legrace. Za brigády jsme dostávali 

zaplaceno a tak jsme poznávali, jak se vydělávají peníze. Ale to uţ by byla 

zase jiná kapitola.                       Jar. Svobodová, syndička 



Baráčníci z Radomyšle na pouti: 
 Svatojánská pouť v Radomyšli se uskutečnila dne: 28.6.2020. 

Program byl mírně omezený vůči loňskému roku, baráčníci tradičně vystoupili 

s dětmi a téţ byla uvedena výstava z baráčnické činnosti. Tento krát děti 

nastudovaly zpívanou divadelní pohádku „ Čert a Káča“, o kterou se podělily 

nejen s maminkami, ale i dalšími návštěvníky naší poutě. Nemalou práci děti 

odvedly i na malování kulis.              Napsala Jůzková Zdeňka, Daniel Mašek 
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Blahopřání k narozeninám 
  

 Dne 11. července bude slavit krásné 87. narozeniny tetička Anna 

Vavřincová z OB Tábor. Ještě stále ve svém věku vykonává funkci šafářky. 

Milá tetičko, přejeme Ti štěstí, zdraví, pohodu a spokojenost do dalších roků. 

Sousedé, tetičky a rychtářka tetička Slavíková. Vše nejlepší přeje i konšelstvo 

VI. ţupy. 

*************************************************************** 
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90. let Marii Černochové 
 Od roku 1947 je u baráčníků, v Obci baráčníků Vitoraz Prachatice, 

tetička Marie Černochová. Tedy celých 73 let. K 90. narozeninám ji domů 

přišly pogratuloval za obec rychtářka Věra Davidová a na fotografii berní 

Milena Votavová. Stále je plna optimismu. U baráčníků má jiţ svého 

nástupce, následovníka, dceru Marii Bednárovou. Připojujeme se s gratulací. 

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

V měsíci červenci oslaví své jubilea tito sousedé a tetičky z 

Radomyšle: 
Jůzková Zdeňka  3.7., Adámková Marie 4.7., Hřebíčková Marie 4.7., 

Limbergerová Zdeňka 20.7. Koubovská Markéta 23.7., a Šůš Václav 27.7. 

 

 Všem jmenovaným  přeje OB Radomyšl a rychtář X. župy  mnoho 

zdraví, úspěchů a radosti do dalších let. Děkujeme za práci v baráčnictvu.  

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

OB Vodňany blahopřeje tetičce šafářce Marii Tesařové k jejím půlkulatým 

narozeninám (26.7.)  Milá tetičko, baráčníci z Vodňan ti přejí ke krásným 

narozeninám mnoho zdraví, pohody, radosti z kaţdého dalšího dne a z 

vnoučátek. Děkujeme ti za práci v baráčnictvu.  

*************************************************************** 
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Kalendář Připomíná… 

11.7.2020 - X. ţupa sousedské sedění rest. "U Zástavů" od 8,30 hodin. 

29.8.2020 - VIII. ţupa - ţupní věneček v Halámkách 

5.9.2020 - OB Boršov n.Vlt. - staročeské doţínky od 13 hodin 

19.9.2020 - Vodňany - X. ţupa konšelské sedění - U Zástavů od 8,30 hodin  

3.10.2020 - České Velenice - oslava 100. let zaloţení 

10.10.2020 - Veleobec Praha - zasedání panímaminek - Rychta  

17.10.2020 - Veleobec Praha - zasedání vzdělavatelů  

24.10.2020 - OB Pištín - VHS restaurace "Na Dolánku" od 13 hod.  
7.11.2020 - OB Písek - VHS od 14 hod. restaurace "Olympie"  

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

21.11.2020 - OB Prachatice - VHS od 10 hodin - rest. Druţba 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 kultury" od 20. hodin  

22.5.2021 - 90. let VI. ţupy v Soběslavi 

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

POZOR - změna e-mail adresy: 
Tetička rychtářka z Pištína ohlásila do redakce změnu e-mail adresy. 

Nová adresa: zivnustkovam@gmail.cz 

 

 

 

JIHOČESKÝ BARÁČNÍK 
Zpravodaj Ţup a OB Jihočeského kraje 

vydává pro vlastní vnitřní potřebu OB Vodňany. 
Redakce: Jaroslav Šikl, Havlíčkova 438, 389 01 Vodňany - tel.: 605113102, 

e-mail: jaroslav.sikl@seznam.cz 

NEPRODEJNÉ 
zasíláno do kaţdé OB elektronicky i na další dodané adresy. 

Ročník X. *  číslo 7 * vychází 1.7.2020 


