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Třeboňští baráčníci potěšili.... 
 A ţe nevíte koho? No přece klienty třeboňského Domova seniorů, 

tedy babičky a dědečky, kteří si ze svých mladších let spolu s námi 

zavzpomínali, jak baráčníci v Třeboni dříve ţili, pracovali a byli i nezbytnou 

ozdobou mnohých 

průvodů a akcí. 

Třeboňští baráčníci jsou 

tu stále, uţ téměř 

devadesát let. Nikdy od 

roku vzniku jsme svou 

činnost nepřerušili, ale 

je nás stále méně a 

mladých máme jako 

šafránu. Snaţíme se i 

nyní dodrţovat zvyky a 

tradice, jen je nás na tu 

práci hrstka a i ty 

vzpomínané průvody, 

třeba prvomájový, jsou dávnou minulostí. 

 Nicméně, letos v únoru jsme po dlouhé pauze vystupovali na 

městském plesu. A líbili jsme se. Odtud se ta informace dostala aţ ke klientům 

třeboňského domova seniorů a ti poprosili svou paní ředitelku Ing. Lenku 

číslo 8 - srpen 2020 
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Krakowitzerovou, abychom tu - jim z mládí známou českou besedu - zatančili 

v krojích i u nich “doma“. Moc nás přemlouvat nemusela, slíbili jsme to hned, 

jenţe “hned” to kvůli koronaviru být nemohlo, a tak se to nakonec podařilo aţ 

v sobotu 11.7. Od rána lilo jako z konve, coţ ostatně letos není nic 

mimořádného, ale mezi klienty a personálem domova seniorů bylo vlídno, 

milo a skvělá natěšená nálada. A my nejen zatančili, ale protoţe jsme s sebou 

záměrně přivezli také harmonikáře Fandu Jirků a s kytarou s ním hrál duo i 

náš tanečník Jirka Hálků, tak jsme i zazpívali pěknou řadu známých českých a 

moravských písniček, některé i na přání. O úvodní i závěrečné slovo se 

postarala naše rychtářka Helenka Filípků a celkově jsme sklidili velký 

upřímný potlesk. A co vám mám povídat, tedy psát, zahřálo nás všechny na 

srdci, jak málo stačí k tomu, udělat někomu radost a zpříjemnit den. Určitě si 

nás brzy opět pozvou, a my opět rádi přijdeme. Vţdyť kdo ví, moţná za pár let 

budeme i my na té druhé straně, protoţe stáří přichází potichu a nikdo z nás 

mu neuteče.     Tetička Weberová, syndička 


Výjezdní zasedání do Katova 

 Další výjezdní sousedské zasedání se uskutečnilo 8.7.2020 v Katově. 

Katov je 1 km od Tučap, směrem na Dírnou. Na chatu nás pozvala tetička 

Ryšavá. Den před zasedáním vše připravila s manţelem. Přivezla ţidličky a 

další potřebné věci. 

 Kolem 14 hod. se pomalu začali sjíţdět sousedé a tetičky. Po 

oficiálním uvítaní souseda rychtáře Kastnera, který přivítal přítomné a nastínil, 
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co nás čeká v měsíci srpnu. Všichni byli sportovně oblečeni. Stoly byly 

naplněné různými dobrotami, např. chlebíčky, různé ovocné buchty-rybízové, 

borůvkové, všichni si dali kafíčko, popíjeli nealko pivo, pivo i vínečko bylo. 

Mezitím pan Ryšavý vše připravil na grilování klobás. Pomáhal mu rychtář 

soused Kastner, připravoval klobásy na grilování. Neţ se klobásy ugrilovaly, 

tak tetičky začaly sbírat šišky pod borovicemi, které byly na zemi. Nasbíraly 3 

pytle a zase jsme vykonaly velmi dobrou činnost pro střední učiliště. Šišky 

potřebují na výrobu aranţmá. Seděli jsme venku, ale kolem 17 hod. nás déšť 

zahnal pod přístřešek, takţe jsme se rychle přestěhovali, a tam se začalo zpívat 

známé písničky. Do svých domovů jsme odjíţděli v 18.30 hod. 

************************************** 
Netradiční dechovky v Soběslavi. 
V sobotu dne 18.7.2020 nad Soběslaví bylo moc mračen, kaţdou chvíli z 

těchto oblaků se rozpršelo. Proč Vám to vlastně píši, protoţe na nádvoří 

soběslavského hradu měly večer zahrát dechové soubory, a to Veselka a 

Babouci. Tradičně tetička Kastnerová pekla řezy pro hudby. Po 17. hod. jsme 

s manţelem dovezli zákusky do kulturního domu a tam jsme se dozvěděli, ţe 

koncert dechovek bude na sále. 

 V 19. hod. se rozezněly krásné tóny dechové hudby Veselky pod 

vedením kapelníka pana Kubeše. Všechny přítomné uvítal svým laskavým 

slovem pan Čepelka, který také po celou dobu dechovku Veselku uváděl. I zde 
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si vzpomněli na zpěváka pana Černohouse, který se na nás jiţ dívá z 

muzikantského nebe. Dechovka s panem 

moderátorem vytvořili úţasnou atmosféru 

v sále. Sál byl naplněn do posledního 

místa, byla stolová úprava, byly obsazeny i 

balkony. 

Nejen byli lidé přítomni ze Soběslavi a 

blízkého okolí, ale např. i z Prahy, Hradce 

Králova, z J.Hradce, od Beneše, z Úval a 

jiných částí naší republiky. 

Účast měli i báráčníci ze Soběslavi, viděla 

jsem tetičku Kocarovou z J.Hradce a z 

Úval byla přítomna tetička. 

 Od 21 hod nastoupili Babouci. 

Lidé s nimi zpívali. Samozřejmě dechová 

hudba Babouci měla velký ohlas. Při 

sokolíkách byli lidé na ţidličkách. Nesmím zapomenout poděkovat panu 

starostovi Ing. Jindřichu Bláhovi a Mgr. Petru Valešovi ředitelovi KDMS, 

kteří se netradiční koncert dechových hudeb postarali a zajistili vše potřebné k 

uskutečnění. 



Výlet do Třeboně. 
 6.7.2020 si udělali výlet tetičky a soused Kastner do města Třeboň na 

program "sejdeme se u dechovky okolo Třeboně". Bylo zde 6 tetiček v 

překrásných 

blatských krojích a 

jedna tetička měla 

kroj kozácký. Dále 

také byli sousedé a 

tetičky z OB 

Třeboň. Ve 12. hod. 

začala hrát dechová 

hudba „Babouci“. 

Samozřejmě, ţe se 

tetičky ve svých 

krojích natřásaly. 

Kdyţ měli Babouci 

přestávku, zahrál 
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dvanáctiletý chlapec na harmoniku. Při vystoupení dechovky nám trochu 

sprchlo, takţe jsme si museli rychle otevřít deštníky. Jeden pán pozval tetičky 

na kořaličku, aby jim to 

lépe zpívalo. Program 

Babouků byl úţasný. Je 

to vlastně nejstarší 

dechovka na území 

Čech. Kdyţ hráli 

„sokolíky", tak tetička 

Hálková z Třeboně 

vyskočila na ţidličku a 

písničku alespoň zpívala 

ze ţidličky. Nakonec, po 

skončení programu 

dechové hudby, nastalo 

velké focení tetiček a sousedů s Babouky. Byla to krásná tečka, jak se 

rozloučit se staročeskou dechovou hudbou „Babouci“. 

Došli jsme na parkoviště, kde jsme se rychle převlékli do civilu a uţ jsme zase 

uháněli autem k domovu. Rychtář soused Kastner musel jet dost pomalu, často 

se vyhýbal cyklistům. Oblast Třeboňska je známá cyklisty. Tak zase jeden den 

proţily tetičky s rychtářem pěkný den. Napsala příspěvky tetička Kastnerová 



Povídání o Soběslavi 
VI. ţupa Boleslava Jablonského sdruţených obcí se sídlem v Soběslavi Vás 

chce pozvat na slavnost 90. výročí vzniku VI. ţupy 22. května 2021. Pod VI. 

ţupu patří tyto obce: Tábor, Veselí nad/Luţnicí, Jindřichův Hradec a 

Soběslav. Pokud nám to situace s koronavirem dovolí, tak bychom Vás rádi 

uvítali v Soběslavi. Je jiţ tradicí krojovaný průvod kolem náměstí, poslech 

dechových hudeb, vystoupení souborů a další zajímavosti ze Soběslavi 

Pěkné město Soběslav Vám nabízí krásné náměstí, hezké restaurace, je 

umoţněná prohlídka kostelů. Velký kostel je zasvěcen k svatému Petru a 

Pavlu, malý kostelík sv. Vítu. Na kostelíku sv. Víta je jedna zvláštnost, je zde 

na věţičce kohout, a kdyţ kohout je zobákem k náměstí, je v Soběslavi hezké 

počasí, pokud je otočen, tak prší. Máme zde i pěknou rychtu, která je v 

roţmberském domě. Máme zde vzácné obrazy ze známek a jiné krásné věci. 

Ať přijíţdíme do Soběslavi odkudkoliv, vţdy nás v malebném údolí řeky 

Luţnice a Černovického potoka přivítá symbol zdejšího kraje - 68 m vysoká 

věţ stojící na náměstí při chrámu sv. Petra a Pavla. Věţ patří mezi nejstarší a 
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nejzajímavější stavby v Soběslavi. Pokud vystoupáte 168 schodů, naskytne se 

vám z ochozu věţe překrásný pohled na město ze všech stran. Další 

významnou památkou Soběslavi je hrad ze 14. stol., který patřil rodu 

Roţmberků. Po rekonstrukci zde sídlí od roku 2010 unikátní městská 

knihovna. Stavitelskou perlu představuje kostel sv. Víta. Patří k vrcholným 

dílům gotiky v období Václava IV. Vedle kostela stojí stará radnice, kde je 

informační středisko pro návštěvníky Soběslavi. Ve středu náměstí se nachází 

starodávná kamenná kašna se sochou sv. Floriána. Dále je Mariánský sloup s 

korinstkou hlavicí a sochou Panny Marie. Významnou památkou je hřbitovní 

kostel sv. Marka se vzácnou barokní kaplí. V přilehlém parku najdete moderně 

zařízené prostory Společenského centra Soběslavska. Na náměstí je renesanční 

dům - Smrčkův dům, kde se nachází národopisná expozice Blatského muzea. 

Významnou budovou je Roţmberský dům z 15. století, dnes je zde 

přírodovědná expozice. Další je kulturní dům, kde se odbývají veškeré 

kulturní akce města. V Soběslavi bylo vybudováno moderní koupaliště s 

různými vodními atrakcemi. Nechybí ani zde rozsáhlý sportovní areál. Dále 

řeka Luţnice především vodáky oblíbené řeky. 
    (Pokračování příště napsala tetička Kastnerová) 



 

POZVÁNÍ… 
 Počestné právo, váţený sousede 

rychtáři, váţená tetičko rychtářko, milé tetičky 

a sousedé! Dovolujeme si všechny co 

nejsrdečněji pozvat na tradiční Baráčnický 

věneček VIII. ţupy, který se koná v sobotu dne 

29. srpna 2020 od 14. hodin v Domě kultury v 

Halámkách. Vítáni jsou baráčníci ve svérázu i 

ostatní hosté. Připravena bude i bohatá 

tombola, kdy kaţdý lístek vyhrává. Prostě 

přijeďte se k nám pobavit, zazpívat si a 

zatančit s dobrou kapelou! 
Za konšelstvo VIII. župy rychtář Josef Harák a 

syndička Marta Weberová 
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Obec baráčníků Týn nad Vltavou 
 Po čtyřměsíční vynucené přestávce jsme se opět sešli dne 1. července 

na konšelském sedění v naší baráčnické rychtě. Tentokrát to bylo spíše takové 

přátelské posezení, měli jsme radost, ţe se vidíme opět po delší době, a ţe 

nikdo neonemocněl Covidem19. Soused rychtář Vladimír Král pohostil 

konšelstvo výbornými klobásami a tři tetičky Jaroslavy, které ten den měly 

svátek, donesly sladké občerstvení. Měli jsme velkou radost, ţe po půl roce 

opět mezi nás zavítala zaslouţilá rychtářka tetička Fialová, která měla za 

sebou velice těţkou polovinu letošního roku. Absolvovala totiţ operační 

zákrok v českobudějovické nemocnici a po operaci jí čekala rehabilitace. V 

nemocnici setrvala celý měsíc, přečkala zde tu nejhorší část koronavirové 

pandemie. Tetička uţ opět stojí na vlastních nohách. Její zdravotní stav se 

zlepšil a my jí přejeme do budoucna dobré zdraví a optimismus. Přestoţe jsme 

nemohli uskutečnit ţádnou z plánovaných akcí, posílali jsme pravidelně 

příspěvky jak do Jihočeského baráčníka, tak i do vltavotýnského Vltavínu. 

Jednalo se spíše o retro vzpomínky na naše dětství, alespoň jsme přišli na jiné 

myšlenky. 

 Soused rychtář nás informoval o zamýšlené výměně podlahové 

krytiny ve velkém sále naší rychty, má předjednanou firmu na tuto práci a 

věříme, ţe během léta 

budou práce 

uskutečněny, aby byla 

rychta připravená na 

podzimní volby do 

krajských zastupitelstev. 

Volby se konají na 

rychtě /rychta je jedním 

z vltavotýnských 

volebních okrsků/ ve 

dnech 2. a 3. října 2020. 

Jak uţ jsme informovali 

v minulém čísle 

Vltavínu, malíř pokojů 

pan Vágner nám 

sponzorsky vymaloval místnost, ve které máme umístěné naše minimuzeum a 

tetička správcová Kaláčová udělala „rekonstrukci“ našich muzejních sbírek, 

některé exponáty jsme dali do depozitáře a muzeum se tak uvolnilo a je 
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přehlednější neţ dříve. Ceníme si její aktivity a jejího dohledu nad rychtou za 

spolupráce tetiček šafářek. 

Svoji pravidelnou kaţdoroční „kosmetickou“ úpravou prošly i túje, které 

rostou před budovou rychty a jsou i okolo plotu zahrady, kde tvoří ţivý plot. O 

jejich kaţdoroční úpravu se stará rodina Kovářova. 

Naše další konšelské sedění se bude konat po prázdninách a to hned ve středu 

2. září od 17.00 hodin. 

Jménem konšelstva přeji vám všem příjemné proţití letních dnů bez 

jakéhokoliv omezení, uţívejte si je podle svého a ve zdraví! 

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

 

ŢNĚ 
 „Od chrpy modrý, sedm neděl do ţní“ - to říkávala moje babička, 

kdyţ v červnu začaly rozkvétat v ještě zeleném obilí chrpy. Pro nás děti 

školou povinné to znamenalo blíţící se prázdniny. Další pořekadlo o tom, ţe 

„Svatá Markéta, hodila srp do ţita“ uvádělo pak vlastní začátek ţní. 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 a k ní jsme my děti, chodily při ţních pomáhat. V mladším věku 

jsem připravovala na poli „povřísla“, do kterých svazovaly sběračky sebrané 

posečené obilí do jednotlivých snopů. Pomáhala jsem také snášet snopy při 

stavění mandýlků /panáků/ a aţ ve starším věku jsem 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. Mněl 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, 

někdy i koblihy. 

Velikou pochoutkou býval domácí chléb se škvarkovou pomazánkou. Na oběd 

se chodilo v poledne k tetě domů. Oběd býval vydatný, bývalo většinou uzené 

nebo pečené 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 v předklonu a obtíţný 
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hmyz /mouchy a ovádi/ dovedl pěkně obtěţovat. 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 „paren“ - to byl prostor ve stodole, kam se obilí 

skládalo. Povoz s obilím taţený kravským spřeţením zajel zpravidla 

venkovními vraty do stodoly na mlat. Parny byly z obou stran okolo mlatu a 

snopy zde bývaly vyloţené aţ pod 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 parně 

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 /“presu“/, 

ze kterého se slisovaná sunula po lyţinách ven. U lyţin byla osoba /většinou 

některá sousedka/, která slámu oddělovala roubíkem a vázala provázkem za 

pomocí roubíku do otýpek. I tady byla naše dětská pomoc platná. Odnášely 

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

zpět do stodoly do vyprázdněných paren 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. 

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 posekané obilí uţ na jednotlivé kopy, takţe sběračky rovnou 
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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 z pole chodilo občas 

skoro za tmy, práce se musela dodělat. 

Takové byly ţně v dobách mého mládí, v padesátých a počátkem šedesátých 

let dvacátého století. 

 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 OB Týn nad Vltavou 



 

Bude nebo nebude … 
 Obec baráčníků, "VITORAZ” České Velenice si dovoluje pozvat 

zástupce jihočeských ţup a Veleobce na oslavu 100. výročí zaloţení obce. V 

dnešní době nelze nic plánovat dopředu kvůli koronaviru, ale pokud nebudou 

platit přísná zákazová opatření, velice rádi vás u nás přivítáme. Na letos 

vymalovanou rychtu se vejde 60 - 70 osob. Oslava se bude konat v sobotu dne 

3. 10. 2020 v 13,30 hod. Hlady u nás nebudete, samozřejmostí je občerstvení a 

pro potěchu očí a ducha i kulturní vloţka - dámská skupina country Leidies od 

nás z Č. Velenic. Od 15 ti hodin budou k tanci a poslechu hrát oblíbení 

FLAMENDŘI. 

Těšíme se na vás!   Za obec České Velenice syndička Plasová Jana 



Radomyšl 
 Zpráva tak trochu původu vzdělavatelského. 

Chtěla bych Vám všem připomenout symbolicky Jihočeský kraj, proto 
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dnes budu citovat důleţité údaje vyplývající z historie Jihočeského kraje 

týkající se znaku. 

Jihočeský kraj - z n a k 

Znak Jihočeského kraje symbolizuje jeho příslušnost k 

historickému státnímu útvaru, který byl za dob Karla IV. 

nazýván“ Země koruny české“ a jehoţ jádrem bylo území 

dnešní České republiky. Štít znaku kraje je tradičně 

rozdělen na čtyři části. V první je na červeném poli 

zobrazen český zemský znak, korunovaný stříbrný 

dvouocasý lev ve skoku hledící vpravo. Lev má zlaté 

drápy, zlatý vyplazené jazyk a zlatou heraldickou korunu. 

Symbolizuje českou státnost a příslušnost Jihočeského kraje k České 

republice. 

Ve druhé části je pole dvoubarevné, stříbrné a modré. Na něm je namalována 

polcená pětilistá růţe, připomínající dvě mimořádně významné větve 

Vítkovců. Roţmberky připomíná stříbrná polovina s červenou růţí, zlatým 

semeníkem a zelenými kališními lístky a pány z Hradce zlatá růţe s červeným 

semeníkem a zelenými kališními lístky umístěná v modrém poli. 

Třetí, zelené pole krajského znaku symbolizuje mimořádné přírodní hodnoty 

jiţních Čech. Polcený zlato-stříbrný kůl představuje Zlatou stezku a 

stříbropěnnou řeku Vltavu, která zde pramení a tvoří páteř celého kraje. 

Na posledním, červeném poli, je zobrazená stříbrná kvádrová zeď se třemi 

věţemi ukončenými zlatými kuţelovými střechami s makovicemi, střední věţ 

je vyšší a širší. Tento městský znak symbolizuje krajské město České 

Budějovice. 

Převzala. Jůzková Zdeňka-panímaminka Obce baráčnické Radomyšl 



OB PRACHATICE
 Kabelky, korále a dětské knihy, to vše můţete do konce srpna darovat 

v rámci charitativní akce do kabelového veletrhu. 

Shromaţďujeme i s tetičkami z Obce baráčníků 

Vitoraz Prachatice celkem 220 kabelek za 

Prachatice - hodně nebo málo? Uvidíme ... 

pomozte nám. 

Co je KABELKOVÝ VELETRH? Jde o 

charitativní akci, která má pomoci dětem ze 

sociálně slabých rodin, dětem talentovaným, 

dětem se zdravotním postiţením. Máte-li doma 
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kabelky, které jiţ nenosíte, nepotřebujete, přineste je na naše sběrné místo buď 

do SeniorPointu a nebo přímo na Městský úřad Prachatice, do kanceláře 116 – 

kontaktní osoba Hanka RH+). Všechny kabelky pak odevzdáme do Českých 

Budějovic, spojíme síly a uvidíme, kolika dětem, třeba právě s tou vaší 

kabelkou, jsme pomohli. 

V minulých ročnících bylo nasbíráno tisíce kabelek, vybráno a podpořeno 

stovky dětí i z našeho regionu. Například: Maruška, těţce zdravotně postiţená 

na vozíčku získala před několika lety tablet. Na tabletu pracuje, píše povídky, 

články dodnes. Nebo Lenka, zdravotně handicapovaná, která získala ze sbírky 

potřeby k malování a kreslení a také se této aktivitě věnuje dodnes. Maluje 

velké obrazy, malé kresbičky, jak doma tak v centru Chelčického domova sv. 

Linharta. /Práce vystavuje a organizace prodává a získává tak finanční 

prostředky na další podporu lidí se zdravotním postiţením. 

Tak co, probereme své skříně? A dáme dohromady 220 kabelek? Je to výzva, 

tak pojďme spolu do toho. Děkuji předem všem. Kdo nemůţe zanést, 

dojdeme, dovezeme. Zavolejte: 724 188 864 

Kabelky vybíráme do konce srpna. 

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

SPOLU PROTI SAMOTĚ 2. 8. 2020 v Prachaticích 

 SeniorPoint Prachatice se připojuje k tvorbě nového českého rekordu 

v počtu pikniků v jeden 

den po celé České 

republice. 

Tetičky z Prachatic vás 

zvou do Mezigenerační 

zahrady u společnosti 

KreBul, Zlatá stezka 

145, Prachatice 2. srpna 

2020 od 14:00 (zahrada 

bude otevřena celé 

odpoledne). Chceme 

podporou této akce také 

podpořit oslavit 

Mezinárodní den 

přátelství a dokázat, ţe 

být SPOLU je vlastně jednoduché. Přijďte pobýt, polenošit si, popovídat, 

zazpívat si, popít čaj z bylinek ze zahrady … 
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KDY? 

V neděli 2.srpna 2020 od 14:00 – 16:00 hodin nebo i déle … 

Kaţdý rok 30.července je Mezinárodní den přátelství. Nejbliţší neděle k 

tomuto dni letos připadá na 2.srpna. Chceme proto pozitivně motivovat lidi z 

celého Česka, aby "zahodili" mobily a vyrazili do přírody dát si něco dobrého, 

válet se, relaxovat, povídat si s ostatními, nebo jen tak poslouchat zpěv ptáků. 

Pojďme prostě být SPOLU! 

Akce se koná za podpory města Prachatice v rámci grantu Volnočasové 

aktivity. 
Hanka RH+ Rabenhauptová 


 

 

 

 

 

 

Pozvána na září pro všechny,  

kteří se chtějí dobře bavit. 
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Blahopřání k narozeninám 
 Obec baráčníků Radomyšl blahopřeje těmto svým členům k 

narozeninám: Zdeněk Šichan (12.8.), Václav Kůla (15.8.), Milada 

Sojková (25.8.) a Jana Bláhová (31.8.) 

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

 X. ţupa a všichni baráčníci přejí tetičce Jarmile Mikšíčkové z 

OB Písek k jejím narozeninám (14.8.) Milá tetičko, přejeme ti hlavně 

hodně zdraví, stálý úsměv ve tváři a radost z kaţdého dne v ţivotě. Buď 

na rychtáře stále přísná, vţdyť on tě neustále hlídá. Tak na zdraví! 

 Také baráčníci z X. ţupy blahopřejí tetičce Jarmile Nebohé z 

OB Vodňany, která slaví neskutečné "97" narozeniny dne 27.8. Tetička 

je z X. ţupy nejstarší baráčnice, která celý svůj ţivot v baráčnictvu 

věnovala mnohým funkcím a nevyhnula se ani funkci rychtářky v OB. 

Byla příkladnou hereckou postavou v divadelním spolku Vodňany. 

Milá tetičko, všichni baráčníci ti k narozeninám přejí pevného zdraví, 

které tak nutně potřebuješ, hodně pohody mezi svými nejbliţšími a do 

dalších let jen to NEJ. Díky za vše v baráčnictvu v ţupě a OB. 

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

OB Vodňany blahopřeje k narozeninám tetičce Marii Šiklové (2.8.), 

která proţívá svůj podzim ţivota v Domově pro seniory ve Vodňanech. 

Milá tetičko, všichni vodňanští baráčníci ti k narozeninám přejí mnoho 

zdravíčka, šťastný a spokojený pobyt na pokoji se svou kamarádkou p. 

Martíškovou a věříme, ţe ráda vzpomínáš na vše, co jsi mezi námi 

baráčníky proţila. Díky za vše. 

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

Dále blahopřejeme k narozeninám tetičce Petrušce Vozábalové, (23.8.) 

a přejeme ti hodně radosti do ţivota, lásku, zdraví a pohodu. Ať se ti na 

cestě ţivotem co nejvíce daří. Měj radost z kaţdého dne, který ti přinese 

zdraví a štěstí. 

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

29.8.2020 - VIII. ţupa - ţupní věneček v Halámkách 

5.9.2020 - OB Boršov n.Vlt. - staročeské doţínky  

12.9.2020 - Vodňany - X. ţupa konšelské sedění - U Zástavů od 8,30 hodin  

26.9.2020 - OB Vodňany 85. let - bez průvodu a jen pro pozvané z X. ţupy 

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.  
25.10.2020 - OB Radomyšl VHS od 11 hodin v Sokolovně 
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 - Oslava 90. let VI ţupy v Soběslavi 

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