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L i s t o p a d. 
Podzim už zase marnotratně hýří veselými barvami, dny se stále zkra-
cují. V přírodě už všechno dozrálo a pomalu se připravuje na příchod 
zimy. Toulky lesem právě v tomto období působí jako balzám na duši. A 
kromě listů ze stromů padají také rozličné plody, ořechy, kaštany, žalu-
dy nebo bukvice. Jedna z pranostik říká, že je-li podzim bohatý na oře-
chy, čeká nás velká zima. Jiná praví, že pokud bude plno bukvic, bude 
také mnoho sněhu. Nebo když je na podzim málo hub a hodně lísko-
vých oříšků, bude tuhá zima. Pro lidové průpovídky však neexistují žád-
né vědecké podklady, a tak se vyplatí sledovat i jiné přírodní děje. Bo-
hatství z hlouby českých hvozdů najdeme při procházce lesem. Najde-
me tam klid, ztracenou energii a vnitřní harmonii, která nám vydrží i 
dlouho potom. 
Zaměřme se na významné listopadové dny: 
Pod názvem Dušičky se dnes skrývají hned dva svátky, jimž patří první 
listopadové dny – svátek Všech svatých a Památka všech zemřelých. 
Zdá se, že jejich kořeny tkví v prastarých keltských rituálech, poté je 
postupně přizpůsobila svému učení křesťanská církev a své stopy zane-
chala i lidová víra našich předků. Zprvu se na zesnulé vzpomínalo spíš v 
rodinném kruhu. Poprvé se veřejná oslava uskutečnila koncem 10. sto-

Vážení sousedé a milé tetičky, 
přináším Vám nové zprávičky… č. 11/2019 
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letí ve francouzském benediktýnském klášteře v Cluny. Brzy se svátek 
rozšířil i do dalších zemí a ve 14. století zdomácněl i v centru křesťan-
ské církve v Římě. V ten den se konaly v kostelích mše. Zajít na hřbitov 
a zavzpomínat na zesnulé je běžné dodnes. Zvykem je očistit hrob a 
ozdobit jej věnečky, umělými nebo živými podzimními květinami a 
hlavně světly. 
11. listopad – Martin. Na den svatého Martina, vesel se všechna rodi-
na, aleluja… Tvrdí se, že posvícenský oběd na svatého Martina býval 
nejbohatší v celém roce. Pojem „martinská husa“ dokáže dodnes pro-
budit milovníky dobrého jídla. Je jasné, že se na svátek svatého Marti-
na mnozí těšili celý rok. Známá pranostika praví, že Martin přijíždí na 
bílém koni, tedy, že začíná padat sníh. Možná, že kdysi bývalo více tu-
hých zim. Ale je také možné, že i zde došlo k posunu při přechodu na 
gregoriánský kalendář v 16. století. Martin byl podle legendy nejprve 
římský voják, později poustevník a nakonec biskup. Pocházel z Horní 
Panánie, tedy území dnešního Maďarska. Žil ve 4.století. Martin se stal 
patronem vojáků, hlavně těch jízdních, jako byly později dragouni nebo 
husaři, ale také ochráncem koní. Za patrona ho považovali i podkováři, 
zbrojíři, koželuzi, rukavičkáři, kloboučníci a mnoho dalších profesí. V li-
dové víře byl ochráncem domácích zvířat a paradoxně i hus, které na 
jeho svátek tak často končily na pekáči. 
Známý svátek svaté Kateřiny – 25. listopadu býval ještě nedávno ve 
znamení tanečních zábav, zvaných „kateřinské“, při nichž měly před-
nost ženy. Tak zvané ženské právo znamenalo, že o celou organizaci, 
občerstvení i nájem hudby se staraly ženy, samy si také vybíraly taneč-
níky a partnery. Kateřinské zábavy a plesy bývaly v roce poslední, pro-
tože za několik dnů začínal advent, doba předvánočního půstu, kdy se 
podobné akce nemohly konat. 
Svatý Ondřej – 30. listopadu – byl v lidové víře považován za den vhod-
ný k věštění. S postavou samotného Ondřeje však tato pověra nijak ne-
souvisela. Šlo o náhodu, protože 
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jeho svátek připadal na počátek zimního adventu. Pro církev byl však 
den svatého Ondřeje významným svátkem, kromě jiného proto, že jím 
začínal liturgický rok. V Římě jej slavili už od 6. století. 
P r a n o s t i k y: 
Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce lítat komáři. 
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. 
Studený listopad – zelený leden. 
Listopadové sněžení neškodí vůbec osení. 
Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima. 
Jaký listopad, takový březen. 
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody. 
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje. 
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí. 
Když na Všech svatých mrazivo, bude v zimě teplivo, když déšť, tu je 
třeba za pec vlézt. 
Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy oznamuje. 
9.11. Na sv. Teodora sedlák ještě pilně orá. 
11.11. Na sv. Martina kouřívá se z komína. Martinův led a sněhová pe-
řina dlouhého trvání nemívá. 
17.11. Sv. Alžběta se sněhem přilétá. 
22.11. Sv. Cecilie sněhem pole kryje. 
25.11. Na sv. Kateřinu, schováme se pod peřinu. Kateřina na ledě, vá-
noce na blátě. Jaká svatá Kateřina, taková je celá zima. 
30.11. Na sv. Ondřeje ještě se zem ohřeje. Když na Ondřeje sněží, sníh 
dlouho poleží. 
Jiřina Novotná, vzdělavatelka VI.župy 

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

Setkání Jihočeských žup 
 V sobotu 5. října se uskutečnilo setkání rychtářů a syndiků Jihočes-
kých žup v Boršově nad Vltavou. Setkání vedla VI. župa s župním rychtářem 
sousedem Kastnerem, který přivítal přítomné - za X. župu župního rychtáře 
souseda Šikla, syndičku tetičku Jůzkovou, za IX. župu župní rychtářku tetičku 
Opelkovou, župního místorychtáře souseda Tvaroha a za OB Boršov n.Vlt. te-
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tičku Marešovou, za VI. župu župní syndičku tetičku Kastnerovou. VIII. župa 
byla omluvena. Ve zprávě župního rychtáře souseda Kastnera jsme byli in-
formováni o zřízení likvidátorů (navrženi soused Faix, Holoubek a tetička Kas-
tnerová) při Veleobci, kteří musí být pověřeni soudem a pak mohou likvidovat 
skončení činnosti obcí. Nyní se OB již nemohou dát "do klidu", ale dojde likvi-
dátorem rovnou ke zrušení. Tímto se musí provést úprava "Regulí". Dále ho-
vořil o narovnání smluv na Veleobci s Alchymistemdo konce listopadu. Hovo-
řil rovněž o rekreačním středisku. XXIV. župa chce uspořádat na "Žofíně" ba-
ráčnický ples dne 25.4.2020 od 14 nebo 16 hodin. Je to však podmíněno zá-
jmem a proto vyzývá OB, aby se v hojném počtu zúčastnili. Jedná se o sál s 
kapacitou 700 míst. Povinnost OB po volebních sedění v OB je nahlásit na re-
gistr soudu zvolené statutární zástupce. Zhodnocení činnosti v jednotlivých 
župách svých OB provedli rychtáři. V diskuzi pak navrhl župní rychtář soused 
Šikl k jednání s JK o zvýšení dotace pro jednotlivé župy z 20. tis. na 25. tis. Pro-
jedná župní rychtář soused Kastner. Do konce října NUTNO zaslat žádosti na 
dotaci z JK. Celé jednání bylo obohaceno dobrotami od tetičky Marešové, 
Jůzkové a Kastnerové. Na závěr poděkoval župní rychtář soused Kastner za 
účast a oznámil termín příštího setkání Jihočeských žup na 4. dubna 2020 od 
9 hodin v Boršově n.Vlt. a jednání povede VIII. župa.   ŽR X. župy soused Šikl 



OB Prachatice 
Jak zachovávají tradice naši baráčníci? Dílna na festivalu v Plzni 

 Šestý ročník s názvem „Třetí fes-

tival seniorů“ v Plzni byl i s umem senio-
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rů z Prachatic. Proběhl na počátku měsíce října 2019. Představil se, 
vedle mnohých dalších souborů, náš soubor RADOSTNÉ PŘÁTELSTVÍ, 
SENIOR COUNTRY KLUB SENSEN, duo JARMILA ŠÍMOVÁ A MARIE 
ŠÍMOVÁ, nabídnuty byly tvůrčí dílny Zdobení mětýnek od tetiček z 
OBCE BARÁČNÍKŮ VITORAZ, Výroba zapichovátek s paní BRŮŽKOVOU a 
také ze společnost KreBul ukázka pletení na hrábích šál MARIÍ 
MRÁZOVOU. Akci doplňovala prezentace všech zmíněných spolků na 
bannerech. 
 Den před zahájením, samotného festivalu 3. 10. 2019 jsme na 
vernisáži výstavy fotografií na plzeňské radnici odhalili Um prachatic-
kých seniorů, tedy co vše dělají a mají rádi, jak je město podporuje, jak 
naplňují titul Prachatice – Obec přátelská seniorům. Na vernisáži zazpí-
valy tetičky z Obce baráčníků Vitoraz Prachatice Jarmila Šímová a Marie 
Šímová, stejně tak druhý den v hlavním programu. 
 Sobotní dopoledne (5. 10. 2019) patřilo ukázce v rámci několika 
tvůrčích dílen a tak vedle navlékání korálků, enkaustice, drátkování, 
výuce tanců, cvičení, dramatizaci, … prachatičtí ukázali nejen pletení na 
hrábích (Marie Mrázová, nevidomá pletařka, která na festivalu vystou-
pila za projekt společnosti KreBul – Šance pro tebe, sklidila velké uzná-

ní), v dílně 
Jarmily 

Brůžkové, 
kde si se-
nioři vy-
ráběli za-
pichovát-

ka růz-
ných tva-
rů, barev i 

velikostí, 
dle vlastní 
fantazie. 
K oblíbe-
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né dílně přistupovali všichni s respektem, protože v kraji, kde festival 
probíhá se mětýnky, ani hnětýnky nepečou, ale tak tetičky z Obce ba-
ráčníků Vitoraz Marie Králová a Věra Davidová zaujaly při jejich zdobe-
ní. Sladká tečka za celým festivalem. 
Domnívám se, že návštěva města Plzně přinesla pro nás mnoho podně-
tů k dalším činnostem pro seniory a se seniory, také došlo k setkání s 
představiteli města Plzeň, dokonce s primátorem Martinem Baxou a 
tak exkurze splnila očekávání a naplnila cíl projektu. 
      Hanka RH+ Rabenhauptová 



OB Vodňany 
 Jako první Obec baráčníků z X. župy zahájila volební sedění OB 
Vodňany. V neděli dne 20.10. se sjeli baráčníci do restaurace "U Zásta-
vů", aby byli svědky voleb nového konšelstva. Devátá hodina a tóny 
České státní hymny zahájila slavnostní sedění. Rychtář soused Šikl při-
vítal přítomné a mezi hosty starostu Města Vodňany pana Němečka, 
delegáta z X. župy souseda rychtáře Mikšíčka a samozřejmě vlastní ba-

ráčníky. Tetičky si řádně připravily zprávy, 
rychtář soused Šikl ve svém vystoupení 
zhodnotil veškerou činnost a pro nastáva-
jící období mluvil o přibývající úřednické 
práce než se věnovat naší nepolitické ba-
ráčnické práci. Předložená kandidátka by-
la vodňanskými baráčníky schválená a tak 
delegát soused rychtář Mikšíček mohl 
provést volby. Staronovým rychtářem se 
opět stal soused Jaroslav Šikl. Po složení 
slibu pak dostal slovo starosta města pan 
Němeček, který poděkoval baráčníkům za 

věrnost dlouholeté tradice baráčníků ve městě a popřál mnoho dalších 
akcí, které vodňanská veřejnost potřebuje od baráčníků vidět. Zdravice 
se nesly v duchu přátelství a přáním hodně zdraví nám všem. Zakonče-
ní slavnostního sedění provedl nový rychtář a zazpíváním písně "Baráč-
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ník být" bylo sedění ukončeno. Po dobu podávání občerstvení nám vy-
hrával na harmoniku pan Nečas.                          Jaroslav Šikl - rychtář OB 

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

Týn nad Vltavou 
V pondělí 28. října 2019 se delegace našich tetiček a sousedů spolu s 
ostatními vltavotýnskými spolky a organizacemi zúčastnila pietního ak-
tu u pomníku obětí obou světových válek v našem městě. Sešli jsme se, 
abychom společně vzpomněli 101. výročí vzniku samostatné Českoslo-
venské republiky. Tetička rychtářka Fialová pronesla na tomto místě 
řeč, ve které vzpomněla na lidi, kteří se narodili před 101 lety – vyšla o 
nich kniha s názvem „Narozeni 1918“ a v ní tito pamětníci vzpomínají 

na svůj život, který zabral 
celé století. 
Přiblížil se opět svátek – 
Památka zesnulých – kdy 
vzpomínáme na naše blíz-
ké, kteří nás navždy opusti-
li. I my vzpomínáme kromě 
našich zemřelých rodin-
ných příslušníků na naše 
zemřelé členy, kteří nás 
opustili. Tetička ryhtářka 
Fialová uvázala hezké ky-

tičky a delegace tetiček navštívila symbolicky některé hroby našich čle-
nů, položila kytičku a zapálila svíčku. Pravidelně navštěvujeme hrob bý-
valé tetičky rychtářky Jarmily Berglerové a bývalého drába a praporeč-
níka Jiřího Michálka. V krásném slunném podzimním odpoledni jsme 
prošli týnský hřbitov a zavzpomínali na naše blízké i na členy naší OB, 
kteří tu odpočívají. 
Poslední sobotní říjnové odpoledne se tři naše tetičky vypravily do ob-
ce Chrášťany, kde se konala Hubertská slavnost. Ke své slavnosti se tu 
sešli myslivci z několika okolních mysliveckých sdružení. V čele průvodu 
jel na koni sv. Hubert se svou družkou Dianou, doprovázení sborem 
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trubačů, sokolníků a ostatními myslivci. V úvodu slavnosti se všichni 
přítomní shromáždili v místní letní hospodě, kde promluvili o významu 
této slavnosti a poté podle staré tradice přijali do svého společenství 
nového myslivce. Poté se družina odebrala před místní obecní úřad, 
kde všechny přivítal starosta obce ing. Vomáčka a následovala mše sva-
tá v místním kostele, zasvěceném sv. Bartoloměji. Po mši se všichni 

odebrali do vesnice Hos-
ty, kde pak následovaly 
další tradiční myslivecké 
zvyky, které se nesly již ve 
veselém duchu a při mu-
zice. Naše tetičky se již 
veselice v Hostech ne-
zúčastnily, a protože bylo 
nádherné počasí a ne-
chtělo se jim ještě domů, 
poseděly na lavičce u 
krásného chrášťanského 

kostelíčka a vzpomínaly na své mládí. 
Ve čtvrtek 7. listopadu se v našem městě otevírá nová obchodní zóna, 
která „vyrostla“ za Penny marketem na Malé Straně. Po celý den zde 
budou probíhat různé akce a v odpoledních hodinách je naplánován 

program. Naše baráčnic-
ká obec dostala též po-
zvání, aby v tomto pro-
gramu vystoupila. Tak 
nacvičujeme s dětmi z 
našeho tanečního krouž-
ku krátké vystoupení, 
nazvané „Bejvávalo“. 
Děti zde zazpívají několik 
lidových písniček a za-
tančí několik řemeslnic-
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kých tanečků. Program doprovodí tetičky vzpomínkami na některá dří-
vější řemesla. V listopadu pak čeká děti ještě jedno vystoupení a to v 
Domě s pečovatelskou službou v Sakařově ulici. Zde děti tancovaly již v 
loňském roce, a protože se seniorům jejich vystoupení líbilo, pozvali je 
letos opět na Mikulášskou nadílku. 
Koncem listopadu (ve dnech 25., 26. a 27.) pořádáme na rychtě opět 
me společně se spolkem vltavotýnských rybářů, kteří slaví v letošním 
roce 100. výročí svého založení a 
budou mít tedy hlavní slovo. Vý-
stava má název „Lovili rybáři“ 
aneb „Vánoční kapr na talíři“. Sr-
dečně vás na výstavu zveme. Kro-
mě pozvání na výstavu máme pro 
vás ještě další pozvání: 
V sobotu 7. prosince 2019 se koná 
v zámecké kapli v zámečku p. hra-
běte Leonarda Deyma /zmiňovali 
jsme se o něm již v minulých 
číslech JB/ v Dražíči /cca 10 km od 
Týna nad Vltavou směrem na Ber-
nartice/ od 15,00 hod. Mikulášská 
mše svatá. S panem hrabětem 
jsme navázali za baráčníky kontak-
ty, byli jsme v Bavorsku na návštěvě a p. Deym bude velice potěšen, 
pokud baráčníci ve svérázech navštíví tuto mši svatou, která se koná u 
příležitosti svátku sv. Mikuláše. Loni se s námi mše zúčastnili i sousedé 
a tetičky z Písku. Po mši bývá prohlídka zámečku a neformální posezení 
v zámecké společenské místnosti. Naše tetičky dovezou vždy nějaké 
vlastnoručně upečené pečivo a v příjemně vytopené místnosti se po 
mši ve studené kapli dobře posedí. 
Zveme vás na obě akce a těšíme se na vás!            J. Svobodová, syndička 
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Úžasný den v Táboře na státní svátek 28.10.2019 
 Město Tábor požádalo OB Soběslav, zda by se nepodíleli na 
programu dne republiky na Střelnice. Tetička Kastnerová se domluvila 
se sokolkami, zda bychom nechtěli obnovit retro přehlídku. Tetičky z 
OB Soběslav a sokolky TJ Sokol kývly na přehlídku. Nastalo velké shá-

nění oblečení,dokonce 
tetičky se vypravily do 
J.Hradce do přátelské 
obce baráčníků . OB 
J.Hradec pujčuje kos-
týmy. Nejeli jsme tam 
zbytečně,všechny te-
tičky, které přijely na 
rychtu, si nějaké oble-
čení vybraly. Na rychtě 
v J.Hradci nastalo vel-

ké zkoušení, věnovala se 
nám tetička Kocarová a 
rychtář soused Šprincl. Na-
konec si tetičky ze Soběslavi 
vybraly. Již jsme se těšili do 
Tábora na Střelnice. Jeli 
jsme tam pěti auty. Ze vše-
ho nejdříve jsme vytvořili 
propagační panely baráční-
ků. Vystavovali jsme krás-
nou vyšívanou blatskou zá-
stěru, plenu bohatě zdobenou výšivkami, fotografie ze života baráční-
ků. Kolem 13.hod. přijížděli další auta.Byl přivezen kočárek starý 70 let, 
který také byl součástí retro přehlídky.Pak modelky se daly do velkého 
převlékání do šatů starých 80-90 let.Přehlídku moderovala paní Hovor-
ková a tetička Rokosová. Přehlídka se lidem líbila, hodně tleskali. Učin-
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kovalo celkem 14 tetiček a sokolek. Z toho 9 bylo sokolek a 14 tetiček z 
OB Soběslav.Měli jsme velký úspěch i sám ředitel husitského muzea 
pan Mgr. Smrčka poděkoval všem předvádějícím retro přehlídku, přišel 

osobně poděkovat k nám ke 
stolu. Opět na stolech jsme 
měli jako obvykle pohoštění. 
Udělám Vám laskoviny např. 
poma-zánka ze škvarků, kynu-
tý bramborák, rohlíčky s tva-
rohem. Různé řezy, mufliny i 
bylo trochu alkoholu pro po-
vzbuzení modelek, aby si do-
daly odvahu. 
Dvě tetičky v blatských krojích 

jako již tradičně,podávaly poctu chléb se solí. Mohu jenom konstatovat 
a napsat , že to byl úžasný den v Táboře. 
    Napsala syndička OB Soběslav tetička Kastnerová 



Nově otevřen další komunitní prostor 
 Mezigenerační zahrada společnosti KreBul byla rozšířena. Dovybave-

na byla díky projektu 
Tesco pomáhá regionům 
(Vy rozhodujete, My po-
máháme), sponzorům, 
Jihočeskému kraji a měs-

tu Prachatice. Proběhlo zde setkání 
a slavnostní otevření 28. 10. 2019. 
Zdeněk Krejsa, ředitel společnosti 
KreBul, o.p.s., Hanka Rabenhauptová, realizátor, Lenka Jágerová, za uživatele 
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a Ada Lena, z Itálie, za dobrovolníky slavnostně 28. 10. 2019 otevřeli komu-
nitní prostor – rozšíření mezigenerační zahrady u KreBulu (Štěpánčina parku), 
Zlatá stezka 145, Prachatice. Přestřižením pásky s navěšenými lampiony bylo 
působivé. Přítomna byla řada dalších lidí, kteří jsou přátelé společnosti. Do 
prostoru, kde již před rokem byla vysazena Lípa svobody ke stému výročí re-
publiky, přišel i zastupitel Júsuf Traore, který vedle Zdeňka Krejsy, zastupovali 
město Prachatice u příležitosti státního svátku Dnu vzniku samostatného čes-
koslovenského státu a při samotném otevření prostoru. Státní svátek ve 
svých krojích přišli podpořit i místní baráčníci z Obce baráčníků Vitoraz Pra-
chatice. 
 Z projektů a od dárců, kterými jsou Tomáš Jirsa, senátor a Marian 
Šramko, podnikatel se zakoupil cvičící prvek, lavička kolem lípy, další sedací 
souprava, knih budka, kolo stav a další vybavení k užívání všech, kteří do za-
hrady s dobrým úmyslem přijdou posedět, popovídat, zavzpomínat, odpoči-
nout, zrelaxovat, ale i zacvičit, prostě pobýt. 
Po pobytu venku všichni rádi přijali pozvání za zvuku šamanských bubnů Boh-
dany Kollarové na posezení dovnitř. Při horkém čaji, kávě se nejen bubnovalo, 
promítalo (fotografie z 28. 10. 2018), ale také soutěžilo, vzpomínalo a bylo 
nám dobře. 
Na jaře 2020 bude prostor ještě dokončen zazeleněním, hmatovým chodníč-
kem a dalšími prvky a bude tak připraven k dalším společným aktivitám, třeba 
i s vámi. 
 Děkujeme všem, kteří se na vzniku prostoru podíleli: Tescu, Tomáši 
Jirsovi, Marianu Šramkovi, městu Prachatice a Jihočeskému kraji a všem dob-

rovolníkům.     Hanka RH+ Rabenhauptová 

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

Desítky lidí, vč. baráčníků z Prachatic, podpořily výtah 
 Benefiční akci, kterou pro společnost KreBul Prachatice připravila se 
svými přáteli Leona Frohlicová byla zaměřena na dokončení Komunitního 
centra – výtahu domu Zlatá stezka 145, Prachatice. 
 Po celé odpoledne 19. 10. 2019 v KreBulu na Zlaté stezce 145 
v Prachaticích byla zákoutí, ve kterých byly skryté i odkryté aktivity. Příchozí si 
mohli zajít nechat vyložit karty, namasírovat se na masážním křesle, nebo do-
konce si nechat udělat krátkou thajskou masáž. Výtvarná část nabízela malo-
vání na kameny, vymalovávání obrázků, nebo od karikaturistky si nechat na-
malovat svůj portrét. Nechyběl zde ani foto koutek, kde se fotili jednotlivci, 
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rodiny, nebo celé skupinky. V dětském koutku maminky i otcové poseděli 
s dětmi při dobrém občerstvení, kávě s mětýnkami, palačinkami či waflemi, 
nebo salátem, přírodní šťávou. Ukázka umu nevidomých při pletení na hrá-
bích byla dalším zastavením. K velké atrakci patřil kadeřník - barbr, který pří-
tomným mužům upravoval vousy a stříhal vlasy a to jak mladým, dospělým, 
tak také seniorům. Krásné ženy ještě krásnějšími upravovala kosmetička. Pří-
jemným zpestřením akce bylo vystoupeno jak Klarinetového souboru, tak só-
listky Martiny Pivoňkové. U všech stanovišť byly napsány ceny, za které může-
te danou věc, službu koupit a bylo na zvážení těch, kteří je vyzkoušeli, využili, 
aby přispěli právě na záměr, pro který byla benefice uskutečněna. Akci pod-
pořili zastupitelé Zdeněk Kolár, Júsuf Traore, Zdeněk Krejsa, Petr Kolín a nad 
celou akcí dohlížel se svojí záštitou předseda Rady seniorů města Prachatice, 
bývalý starosta města Miroslav Bojanovský. 
 „Podařilo se. Děkujeme Leoně Frohlichové a jejím přátelům, dnes již i 
našim přátelům. Děkujeme zaměstnancům, dobrovolníkům. Děkujeme ná-
vštěvníkům. … „ řekl ředitel společnosti KreBul Zdeněk Krejsa.  Jde o další 
kousek vzhůru k dokončení Komunitního centra, včetně bezbariérového vstu-
pu (výtahem). Vybralo se 22 950,- Kč.  Hanka RH+ Rabenhauptová 



 

Přátelské 

posezení v 

Kloukách 
 

Dne 19.října 2019 v sobotu v 
malebné vesničce za Pískem - 
Klouky po oslovení Obecního 
úřadu byl požádán rychtář pí-
seckých baráčníků s možností 
připravení kulturního programu 



~ 14 ~ 
 

pro místní seniory na sobotní podvečer.  Tam tančící kolona složená z 
tetiček a sousedů Mikšíčkových,  Králových, Jedličkových a Kašíkových 
zatančila Českou besedu.  Tetina Kašíková pohovořila o činnosti baráč-

níků a  také jsme předvedli naše ob-
lečení.  Nejenom svérázy, ale i 
Prácheňské kroje.  Místní byli z na-
šeho vystoupení nadšení. Měli vel-
mi pěknou muziku, tak o tanec ne-
byla nouze. Obecní úřad zajistil i 
bohaté pohoštění.  Na sále byla 
krásná atmosféra celý večer,  odjíž-
děli jsme až v pozdních večerních 

hodinách. Myslím, že všichni byli spokojeni a večer se vydařil a baráční-
ci určitě přispěli ke krásnému večernímu posezení.    
       Jitka Kašíková 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 Mezi oceněnými i naše tetička Novotná 
 Letos se konal druhý ročník předávání křišťálových růží významným 

občanům Jindřichova Hradce. Starosta města Stanislav Mrvka ocenil křišťálo-
vou růží významné osobnosti, které se za 
svou celoživotní práci nebo se svými mimo-
řádnými činy zasloužily o rozvoj Jindřichova 
Hradce a to v pěti kategoriích – věda a vzdě-
lávání, kultura a zájmová činnost, sport, pod-
nikání a sociální služby. 
Slavnostní večer se uskutečnil v pátek 25. říj-
na v divadelním sále Kulturního domu Střel-
nice. V rámci slavnostního večera jsme vy-
slechli koncert Jindřichohradeckého symfo-
nického orchestru pod vedením Felixe Slo-
váčka mladšího. Pro zajímavost, v tomto or-
chestru dlouhodobě hraje i náš místorychtář 
soused Komínek.  
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Všechny nás moc potěšilo, že mezi pěti oceněnými byla i naše tetička Jiřina 
Novotná z Obce baráčníků „Kunifer“. Ocenění tetička převzala za dlouholetou 

a obětavou práci pro veřejnost, hlavně pak za 
to, že zapojuje seniory do nejrůznějších čin-
ností a aktivit. A to hlavně v Jindřichohradec-
kém sdružení sociálních aktivit, kdy připravu-
je zájezdy po pamětihodnostech a různých za-
jímavých a významných místech. Výbor sdru-
žení také Jiřinu Novotnou za její práci nomi-
noval. Kromě těchto činností i přednáší např. 
na schůzích Českého zahrádkářského svazu, 
stejně tak i v MESADĚ, která působí v Domě s 
pečovatelskou službou. 
Je obdivuhodné, co oceněná Jiřina Novotná 
všechno stihne ve svém věku. I mnozí pade-
sátníci se musí před ní sklonit. Jsme na ni prá-

vem hrdi a přejeme tetičce, ať jí to ještě dlouho vydrží a i nadále nás vzdělá-
vá.     Dáňa Šprinclová, syndička OB J. Hradec 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Bhopřání k narozeninám … 
 Tetička Miluše Tůšová  z OB Tábor oslaví 18.listopadu 80. narozeniny. 
U baráčníků je již 25. roků. Svědomitě zastává funkci berní. Milá tetičko, hod-
ně zdraví, spokojenosti a pohody Ti přejí sousedé a tetičky z Tábora. K přání 
se připojuje i konšelstvo VI. župy. 
************************************************************** 
 X. župa blahopřeje tetičce Jitce Ficlové z OB Pištín (12.11.) k jejím na-
rozeninám. Milá tetičko, konšelstvo a rychtář ti k narozeninám přejí mnoho 
zdraví, pohody, hodně úspěchů v baráčnické práci a v kruhu svých nejbližších.  
 Rovněž co nejsrdečněji blahopřejí všichni baráčníci z X. župy tetičce 
rychtářce z OB Prachatice Věře Davidové (22.11.) k jejím krásným půlkulatým 
narozeninám. Milá tetičko rychtářko, přejeme ti hodně zdravíčka, které tak 
potřebuješ, hodně dobrých baráčnických pomocníků a ať se ti daří i v dalších 
dnech.  
************************************************************** 
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KalendářPřipomíná… 
9.11.2019 - OB Písek volební sedění - Olympie od 14 hodin 
9.11.2019 - OB Soběslav volební sedění- 9,30 hodin KD 
10.11.2019 - OB Radomyšl volební sedění od 11 hodin  
16.11.2019 - X. župa konšelské sedění - 8,30 Vodňany 
16.11.2019 - OB J.Hradec - volební sedění - rest. Jiskra od 10 h. 
23.11.2019 - OB Prachatice volební sedění od 10 hod. v Družbě 
23.11.2019 - Boršov n.Vlt. volební sedění - 10,30 h. res.Na hřišti 
23.11.2019 - OB Třeboň - volební sedění - Rychta od 14,30 hod. 
25.-27.11. - OB Týn n.V. - výstava "Vánoční kapr na stole" - Rychta 
30.11.2019 - Veleobec  - zasedání rychtářů 
7.12.2019 - Hluboká n.V. - volební sedění od 14 hod.  
7.12.2019 - OB Týn n.V. - mše v Dražíči zámeček od 15. hodin 
14.12.2019 - OB Lomnice n.L. - volební sedění - rest. Hrabě-Konibar od 11 h. 
12.1.2020 - X. župa volební sedění v 9 hod. U Zástavů 
18.1.2020 - VI. župa Soběslav volební sedění v 9,30 v KD 
25.1.2020 - Veleobec sedění rychtářů         
8.2.2020 - OB Radomyšl - Baráčnický bál - Sokolovna od 20 hod. 
15.2.2020 - VIII. župa volební sedění 
22.2.2020 - OB Písek baráčnický bál KD od 20 hodin 
7.3.2020 - OB Pištín - Baráčnický bál - rest. "U Dolánků" od 20 h. 
28.3.2020 - Veleobec Praha volební sedění 
4.4.2020 - Setkání Jihočeských žup od 9 hod. Boršov n.Vlt. 
13.6.2020 - oslava 10. výročí obnovení OB Suchdol n.Lužnicí 
27.6.2020 - Veleobec zasedání rychtářů 
28.11.2020 - Veleobec zasedání rychtářů 
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