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číslo 1 - leden 2021 

 

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

 Tak a je tu - Nový rok 2021, který pro nás všechny bude 

zatím pokračovat v baráčnické nečinnosti, ale musíme doufat, ţe to 

nebude trvat dlouho. Faktem ale zůstává, ţe náš zpravodaj jde do 

svého pokračování jedenáctým rokem. I přesto, ţe toto první číslo 

není tak naplněno vašimi příspěvky, snaţím se alespoň částečně 

zprostředkovat některé došlé, ač moţná se vám budou zdát osobní, 

ve zpravodaji zveřejněné.  

 Samozřejmě také musím poděkovat všem, kteří do redakce a 

nebo na mou adresu přáli k vánočním svátkům i k novému roku. 

 Přeji vám všem baráčníků a vašim rodinám i příbuzným 

mnoho zdraví, domácí pohody a hlavně drţme si palce, aby uţ to co 

se děje brzy skončilo. Jistě kaţdý se těší na setkávání mezi 

baráčníky.        J.Š redakce 



OB Týn nad Vltavou 
 Milé tetičky a sousedé, 

začíná nám rok, který je dosud plný nejistoty, protoţe nevíme, do jaké míry 

budeme moci uskutečnit akce, které jsme byli zvyklí naplánovat dopředu 

na celý rok. Určitou nadějí pro vymýcení anebo alespoň zmírnění účinků 

viru covid-19 je očkování proti tomuto viru, které začalo 27. prosince 2020. 

Zatím jsme ani nemohli oficiálně ukončit rok 2020 hodnotícími valnými 

zasedáními, protoţe jsme se nemohli scházet v potřebném počtu. Rovněţ 
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tak nevíme, v jakém časovém horizontu a zda budeme vůbec moci valná 

hodnotící zasedání uskutečnit. Přesto si ale dovoluji upozornit, ţe Krajský 

úřad České Budějovice opět vypisuje na rok 2021 dotační program, jehoţ 

nabídka je zveřejněna na stránkách KÚ. Pro naše obce je vhodná výzva 

týkající se podpory kultury- K této oblasti podá bliţší informace p. Jitka 

Šálená z Krajského úřadu, č. tel 386720270. Pokud někdo plánujete v roce 

2021 např. oslavy zaloţení vaší Obce, zkuste se informovat a poţádat o 

finanční podporu ve formě dotace z KÚ. Ţádosti o dotace se přijímají v 

době od 11. 1. do 22. 1. 2021 /poslední den pouze do 12,00 hod./ na 

podatelně KÚ anebo je moţno doručit je poštou doporučeně. K podání 

ţádost slouţí předepsané formuláře, které naleznete ke staţení také na 

stránkách KÚ. Na stránkách jsou ke staţení i podrobné informace k 

vyplnění formuláře ţádosti. Myslím, ţe stojí za to v případě vašeho zájmu 

ţádost podat, i kdyţ vůbec není jasné, zda se bude moci akce uskutečnit. 

Pokud bude ţádost vyřízena kladně a akce se nebude moci konat, peníze 

nevyuţijete, vrátíte je /pokud uţ by vám byly zaslány na účet/, zpět na KÚ. 

O tom, zda dotaci obdrţíte či nikoliv, bude rozhodnuto během měsíce 

června. 

Vstupme do roku 2021 s nadějí, ţe se vše v dobré obrátí a ţe se opět 

budeme moci navzájem opět scházet a setkávat se na našich akcích. 

Vše dobré přejí baráčníci z Týna nad Vltavou. 
      J. Svobodová, syndička. 



Obec baráčníků Radomyšl : 
Jsme zase o něco starší, loňský rok nebyl lehký, celosvětová pandemie se 

nevyhnula ani baráčníkům. Poznali jsme nepoznané, nikdo z nás neměl a 

nemá se současnou 

situací zkušenosti. 

Nevíme jak k ní 

správně přistupovat a to 

se promítá i do činnosti 

baráčnické, která byla v 

loňském roce téměř 

nulová. Ne naší vinou 

nám byl odebrán jeden 

z hlavních principů, na 

kterém je činnost 

baráčníků postavena. 
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Sdruţování, ano naší hlavní náplní je pospolitost, vzájemná spolupráce a 

soudrţnost. Díky zákazu shromaţďování nebylo moţno ani uskutečňovat 

tradiční slavnosti, coţ je další podmínka v dodrţování stanov a regulí 

baráčnických. Vím, ţe nejdůleţitější je zdraví a kaţdý má povinnost na ně 

dbát. Mám jenom takové malé obavy, aby nám to časem nevyhovovalo, 

abychom nezpohodlněli. Chci ale věřit, ţe 

mezi námi je pořád dost pracovitých tetiček 

a sousedů, a aţ to bude moţné, obnovíme 

svoji činnost v plné síle. Také proto bych 

Vám všem chtěla popřát do nového a 

snad klidnějšího roku 2021 zdraví, štěstí 

hodně dobrých přátel a spokojenou rodinu 

kolem sebe. 

Ještě malý příspěvek, jak baráčníci v 

Radomyšli oslavili Vánoce. 

Díky nouzovému stavu a různým 

omezením, tak jako všude jinde i u nás v 

Radomyšli nebylo moţno si společně 

připomenout nadcházející čas vánoční. Tak 

jsme se rozhodli, ţe za podpory starosty 

městyse Luboše Peterky, alespoň 

popřejeme všem lidem hezké Vánoce prostřednictvím videonahrávky pod 

názvem „ Vánoční poselství obce baráčníků v Radomyšli“. Vyuţili jsme 

dětí, které s námi dlouho spolupracují, pozvaných hudebníků a vánoční 

dekorace. Nahrávka je zobrazena na yutube mestys radomysl i na yutube 

baracniciradomysl. Můţete jí také vidět spolu s fotografiemi na stránkách 

Radomyšle. 

Tímto téţ děkujeme všem, kdo se na videonahrávce podílel. 
Napsala : Jůzková Zdeňka-panímaminka Obce baráčníků Radomyšl 

****************************************** 
OB Horní Měcholupy 
V prosinci, kdy je předvánoční čas, baráčníci 

uspořádali výlet na Karlštejn do muzea betlému. 

Cestou vlakem jsme pozorovali jiţ zimní přírodu 

a Karlštejn nás přivítal vánoční výzdobou. Bylo 

smutné vidět toto městečko, vţdy plné turistů, 

prázdné. Moţná to bylo i tím, ţe se všichni jiţ 

připravovali na vánoční svátky, jak úklidem, tak 
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pečením a i výzdobou. Ale my jsme se toho vzdali a alespoň na chvilku si 

dopřáli atmosféru vánoc s betlémy. V muzeu to krásně vonělo perníkem, 

protoţe některé betlémy byly právě z tohoto materiálu. Viděli jsme i 

betlémy mechanické, které se po vloţení mince rozhýbaly. Asi největším 

záţitkem je Karlštejnský královský betlém, který je samozřejmě pohyblivý 

a je doplněn komentovaným příběhem. V obchůdku jsme si zakoupili 

upomínkové předměty a z muzea betlémů samozřejmě i betlém, i kdyţ jen 

papírový. Mají zde otevřeno po celý rok, ne jen na vánoce a proto tuto 

návštěvu můţeme doporučit všem. 
     Za OBHM tetička Lenka Zajícová 

 
I další náš výlet byl za betlémem, tentokrát do Strančic. Tam mají vedle 

sokolovny krásný vyřezávaný ze dřeva, kde jsou i hlavními postavami tři 

králové. Také jsme se šli podívat 

ke kapli Sv. Anny, kde je 

studánka s léčivou vodou. 

Vzhledem k tomu, ţe byla velká 

zima, se nikomu nechtělo si v ní 

smočit ani prstík. Je to krásné 

místo, určitě s magickou 

atmosférou, a proto bude stát za 

to, se tam ještě někdy podívat. 

Tento výlet a i letošní náš 

turistický rok jsme ukončili v 

Měcholupech u zvoničky, která je kousek od nádraţí, kde jsme si popřáli 

krásné a pohodové svátky a všechno nejlepší do nového roku a ať nám to 

stále "šlape".                                            Za OBHM tetička Lenka Zajícová 


 Zástupci Obce Baráčníků v Horních 

Měcholupech se zúčastnili pietního shromáţdění 

 k uctění památky Antonína  Švehly, významného 

prvorepublikového politika z Hostivaře a jednoho 

z pěti muţů  28. října podílejících se na vyhlášení 

samostatného československého státu. Setkání se 

konalo 12.12.2020  ve dni výročí jeho úmrtí  pod 

záštitou starosty MČ Praha 15 a pantatínka  naší 

obce pana  Milana Wenzla. Hlavním hostem 

shromáţdění byl bývalý prezident naší republiky 
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pan Václav  Klaus. Ten ve svém projevu zmínil, ţe jednou z velkých 

Švehlových předností bylo mistrné umění v dosahování konstruktivních 

politických kompromisů. Baráčníci, zastoupeni rychtářem Miloslavem 

Rýdlem a praporečníkem  Vlastimilem Mauderem, uctili jeho památku. 
Zapsal Miloslav Rýdl, rychtář OB Horní Měcholupy 



 
Dne (17.12.2020) baráčníci z Horních 
Měcholup navštívili dětský domov „Radost“ v 
Dolních Měcholupech za účelem předání 
vánočního dárku. Dětem byly předány spací 
pytle a ovoce. Popřáli jsme jim krásné vánoce a 
hlavně lepší nový rok. 
 



Upozornění… 

 Na základě situace v ČR se 

rozhodlo konšelstvo spolu s rychtářem OB Písek zrušit 

plánovaný "Baráčnický ples" v Písku, který se měl konat dne 

20.2.2021. 

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

Blahopřání k narozeninám 
 X. ţupa blahopřeje tetičce Miloslavě Votavové (OB Prachatice) k 

narozeninám (14.1.). Milá tetičko všichni baráčníci z X. ţupy ti k 

narozeninám přejí mnoho pevného zdraví, spokojenosti a radosti z kaţdého 

dalšího dne.  

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

 OB Vodňany blahopřeje tetičce čestné panímamince Ivě Čechové, 

která dne 12.1. slaví narozeniny. Milá tetičko, všichni baráčníci z OB ti k 

narozeninám přejí hlavně zdraví, pohodu a krásné chvíle se svými 

nejbliţšími. Děkujeme ti za vše, co jsi pro České baráčnictvo udělala.  

------------------------ 
Také všichni baráčníci z OB blahopřejí tetičce Jaroslavě Dolejšové k 

narozeninám (16.1.)  Milá tetičko, přejeme ti mnoho úspěchů, zdraví a 

pohodu v kruhu rodinném a mezi námi baráčníky.  
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Obec baráčníků v Radomyšli blahopřeje k narozeninám 

sousedu  Miloši Hroudovi (11.1.) a tetičce Markétě Mrázové (14.1.) 

Přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. 



Babička... Na to už není co říci . a navíc je to poetické . 

 > Najednou se vnuk zeptá babičky:> "Babi, kolik vlastně ti je let?" 

> Babička se zamyslí, > pak si přitáhne vnoučka k sobě > a začne mu 

odpovídat: 

"No, neţ bych ti měla jen říct roky, raději se ti to pokusím vysvětlit.  Tak 

poslouchej..."  

 Narodila jsem se před televizí,  kopírkou, kontaktními čočkami,  

antikoncepčními pilulkami. Nebyly policejní radary, kreditní karty,  

laserové paprsky.  

Ještě nevynalezli klimatizaci, ani sušičky, oblečení se vypralo a pověsilo na 

čerstvý vzduch, aby uschlo.  

Člověk nebyl na Měsíci,  neexistovala trysková letadla. 

Vdala jsem se za tvého dědečka,  ţili jsme spolu, v kaţdé rodině byla 

maminka a táta.  

Muţi ještě nenosili náušnice. 

Narodila jsem se před počítači, paralelním studiem a skupinovou terapií 

Lidé nechodili na preventivní prohlídky, nýbrţ je lékař dle potřeby posílal 

na krev a moč. 

Dokud mi nebylo osmnáct let,  oslovovala jsem kaţdého muţe ´Pane´ a 

ţenu ´Paní´ nebo ´Slečno´.  

Kdyţ v té době ţena nastoupila  do tramvaje nebo do autobusu, děti a mladí 

lidé se snaţili, aby jí uvolnili místo. 

A pokud byla těhotná, doprovázeli ji k sedadlu. 

Na schodech se ţenám přenechávala strana u zábradlí,     nastupovaly do 

výtahu jako první. 

  Muţi nikdy nezdravili ţenu, aniţ by přitom nevstali, pokud v okamţiku, 

kdyţ vstoupila, seděli.  

V té době vstávali od stolu pokaţdé, kdyţ vstala ţena, i kdyby to bylo 

pouze na okamţik.  

Muţi ţenám otevírali dveře a  pomáhali při odkládání kabátů.  

Dívky znamenaly pro svou rodinu čest. 

Učili nás rozlišovat dobré a špatné. 

Váţný vztah tehdy znamenal,  ţe máme dobré vztahy s našimi bratry a 

sestrami a dalšími vzdálenými a blízkými příbuznými a přáteli.  
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Neznali jsme bezdrátové telefony,  nemluvě o mobilech.  

Neposlouchali jsme  stereo nahrávky, FM rádio, kazety, CD,DVD,  a 

neměli jsme elektronické psací stroje, počítače, notebooky. Slovo notebook 

znamenalo sešit. 

Hodinky jsme natahovali kaţdý den. 

Nic nebylo digitální, ani hodinky,  domácí spotřebiče neměly světelné 

displeje. 

Kdyţ uţ mluvíme o strojích, nebyly ani bankomaty, mikrovlnné trouby, 

budíky s rádiem. 

Nemluvě o videorekordérech a videokamerách apod. 

Neexistovaly digitální ani barevné fotografie, jen černobílé, a na jejich 

vyvolání se čekalo nejméně tři dny. 

Made in Korea či vyrobeno v Číně  nebo v Thajsku tady neexistovalo. 

Neslyšeli jsme o "pizza", McDonaldu nebo o instantní kávě.  

V obchodě bylo moţné koupit něco za 25 aţ 50 haléřů. 

V mé době byla tráva něčím, co jsme kosili, ne kouřili! 

Tak, kluku, a teď mi řekni,  kolik si myslíš, ţe je mi let." 

"Ale babi... to přeci není moţný, aby ti bylo víc neţ dvě stě?",  odpověděl 

vnuk.  

"Ale ne, miláčku,"  odpověděla s úsměvem babička, "je mi pouze 

třiasedmdesát. 

Tohle je pravda pravdoucí a já jsem sice trochu smutná,  ale i dost pyšná na 

to,  co jsem se musela naučit a zvládnout.  I kdyţ neovládám z nových 

technologií vše  a stále se vyptávám těch mladých,  kteří se mnou někdy 

nechtějí mít trpělivost.  

Ale já na rozdíl od nich umím věci, které se oni uţ nikdy nenaučí. 
    (převzato z došlé pošty na Internetu.) 



Kalendář Připomíná… 

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

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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…. dáreček 

pod 

stromeček 

dostal 

pradědeček 

… 

moje vnučka 

Petruška 

(také 

vodňanská 

baráčnice) 

těsně před 

vánocemi 

přivedla na 

svět holčičku 

Emilly… 


