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V á n o c e 
 Než zvonek zacinká: 
Celá řada zvyků je mnohem starší než pojetí Vánoc, jak je známe dnes. Osla-
vují nový život, slunce a představují kousek radosti uprostřed zimy. 
Vánoční svátky v podobě, jaké je známe dnes, se datují od 19.století. Mno-
hem starší je jejich dávná podoba, tedy pohanská, kdy se bujaře slavily jako 
oslava návratu světla. Jednadvacátý prosinec je totiž datem slunovratu. Je 
svázán nejen s radostnou nadějí, že dlouhé a tmavé zimní dny se od tohoto 
dne sice pomalu, ale přece jen začínají prodlužovat, ale také s legendou o na-
rození nového slunce a o vítězství života nad smrtí. Prastaré zvyky přetrvávaly 
i v dobách, kdy už Vánoce a jejich podobu drželo pevně ve svých rukách křes-
ťanství. Jde například o odevzdávání zbytků ze štědrovečerní večeře dobytku 
a stromům v zahradě, které mělo zajistit v následujícím roce potřebnou úrodu 
a zdraví nejen rodiny, ale také dobytka, na kterém byli tito lidé životně závislí. 
Zvláštní atmosféra Vánoc, kterou pociťuje v tuto zimní dobu snad každý člo-
věk, je vyvolána více okolnostmi. Pro někoho je to příležitost k uvažování a 
vzpomínce, třeba na dětství v rodném domě, či na blízké, kteří už nežijí. 
Všichni společně si přejeme, aby Vánoce byly šťastnými dny. 
Tradice zdobení stromečku se u nás začala rozmáhat až v 19.století a kromě 
jiných ozdob nesměly na žádném chybět ani prskavky. Kdo s nápadem na 
třpytivé gejzíry přišel jako první, to nikdo přesně neví. Lidu je dal v 17.století 
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anglický král Jakub I. A tak existuje další tajemství, které ostatně k Vánocům 
patří. Prskavky jsou oblíbeny dodnes. 
Vánoční stůl –slavnostní večeře začínala v okamžiku, kdy na obloze vyšla první 
hvězda. Lidé věřili, že počet sedících u stolu nesměl být lichý a proto se tomu 
snažili vyhnout případným pozváním dalšího hosta, nebo alespoň nechali u 
stolu neobsazené místo pro někoho, kdo by mohl náhodou přijít. Používání 
ubrusu v městských domácnostech je sice doloženo už ze 14.století, na ven-
kově se však ještě koncem 18.století jedlo běžně jen z dřevěné desky stolu. 
Zpod talíře se dávaly mince nebo rybí šupiny pro štěstí. Tradiční večeře často 
začínala kouskem chleba nebo domácí oplatkou s medem. Pak se podávala 
hrachová, čočková či houbová polévka, později i rybí. Hlavním jídlem býval 
kuba. Součástí večeře bylo sušené ovoce, ořechy. Závěrem se pilo pivo, pá-
lenka, punč, čaj s vánočkou. 
Symboly vánoc – jmelí 
 Větvičky z jehličnatých stromů začaly být záhy doplňovány i jinými 
stále zelenými rostlinami, například zimostrázem a česmínou. Zvláštní místo si 
vydobylo jmelí. Roste jako cizopasník vysoko v korunách jiných stromů a jeho 
bílé bobule dozrávají právě v prosinci. Zavěšuje se ke stropu, buď zelené, ne-
bo pozlacené. Prý zajišťuje štěstí a ochraňuje dům. 
Vánoční květiny 
Poslední dobou se šíří také tradice vánočních květin. K nejznámějším patří 
brambořík, vánoční hvězda s červenými listy na vrcholcích výhonů anebo vá-
noční kaktus, který právě v době slunovratu rozkvétá. Před mnoha staletími 
byla oblíbená růže z Jericha, vzácná 
rostlina, pocházející z arabských pouští, která se po uschnutí svine do klubka, 
ale namočí-li se do vody, ožije. 
Silvestrovské oslavy 
Silvestr – 31.prosinec zaujímá místo uprostřed vánočního období. K oslavám 
lidových, ani křesťanských vánoc však nikdy nepatřil, protože v minulosti se 
skutečný konec kalendářního roku neslavil. Od 16.století, kdy gregoriánský 
kalendář určil začátek roku na 1.ledna, se lidé chodili se starým rokem loučit 
modlitbou do kostela. Dnes se řadí mezi významné a všeobecně slavené svát-
ky. Patří k tomu velké oslavy a to jak v rodinném kruhu, tak i ve společnosti 
přátel. Pevnou tradicí je půlnoční přípitek s přáním všeho dobrého v budou-
cím roce. 
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Zvyky a obyčeje: 
Rozkrojení jablka – hvězdička- křížek 
Hozený střevíc za hlavu ukáže, zda dívka odejde z domu 
Ořechové lodičky – malé svíčky – plavou po vodě, odhalí partnera 
Tavení olova – tuhnoucí ve vodě – otevírá budoucnost. Různé tvary nám od-
halí, budoucnost např. rovný kousek, znamená poklidný život, zvlněný neklid 
a zmatky. Půlkruh signalizuje zradu a rozchod, uzavřený zase příslib peněz. 
Neuzavřený okruh znamená problémy, ale dva spojené kroužky – co jiného, 
než svatba. Ovál přivolává lásku, trojúhelník nečekané štěstí. 
Jiřina Novotná, vzdělavatelka VI.župy 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Vodňanští na volebním sedění v baráčnické obci Písek. 
 Nastal podzim, práce na zahrádkách pomalu končí a v této době na-
stává čas bilancování a plánování další baráčnické činnosti. Jednou, za dva 
roky jsou volby do konšelstva v každé baráčnické obci. Nejinak tomu bylo i v 
Písku,kam jsme se vypravili na návštěvu jako delegace za OB Vodňany.Setkání 
zástupců spřátelených obcí bylo velmi srdečné,jako vždy.Sešlo se nás téměř 
40.Přijeli sousedé a tetičky z Prachatic,Pištína,Radomyšle,Týna nad Vltavou, 
Hluboké nad Vlt,také z Třeboně a my z Vodňan.Za město Písek byl přítomen 
místostarosta pan Hladík.Rychtář soused Mikšíček všechny přítomné přiví-
tal,po té jsme uctili zesnulé baráčníky.Následovaly zprávy činovníků.Tetička 

vzdělavatelka Sadílková nás 
seznámila s historií města Pís-
ku.Pak přednesla svou opravdu 
obsáhlou zprávu syndička te-
tička Kašíková.Činnost této ob-
ce je až neskutečná,můžeme 
jen závidět a zároveň se obdi-
vovat-jsou také někdy doma? 
Také tetička berní seznamuje 
se stavem obecní pokladny. Po 
vyčerpání všech zpráv, dochází 
k hlavnímu bodu, a to jsou 
volby.Rychtář soused Mikšíček 

předává právo župnímu rychtáři sousedu  Šiklovi,který zde provede vol-
by.Kandidátka je pouze jedna, 
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volby budou provedeny aklamací. Po složení slibu, se všichni zvolení konšelé 
vrátí na svá místa a rychtáři si předají rychtářské právo.Oficiality máme za se-
bou a nyní dochází na zdravice obcí.Všichni zástupci svých obcí děkují za po-
zvání a přejí staronovému konšelstvu hodně zdraví a hodně práce.Tetička 
syndička Svobodová z Týna nad Vltavou krom pozdravů od všech tetiček a 
nemocné rychtářky tetičky Fialové,přináší pozvánku na Oktoberfest na příští 
rok(září).Pozvánka je od pana hraběte.Přihlášky by musely být do 

15.1.2020.Až bude vědět, 
detaily dá vědět. To jsem 
trošku odbočila, ale i toto 
patří do našich informací. 
Naše místorychtářka tetička 
Nebohá,přednesla jako vždy 
krásnou veršovanou zdravi-
ci.Úplně bych zapomněla na 
hezkou kulturní vložku v po-
dání sourozenců Bečvá-
řových zahráli a zazpívali 
nám několik krásných lido-
vých písniček a my se k nim 

přidali.Župní rychtář ohodnotil toto zasedání a veškerou činnost jako výbor-
nou.Všem poděkoval za práci a na závěr řekl-naše činnost musí pokračovat, 
jinakbaráčníci skončí.Poté i rychtář soused Mikšíček poděkoval všem za práci 
a ukončil poklepem práva zasedání. Ještě jsme si zazpívali naši píseň Baráčník 
být a pak následovalo občerstvení a volná zábava.Bylo nám tam moc hezky a 
doufám,že takováto setkání budou ještě dlouho.   
     Písmák OB Vodňany Šiklová Hana 



Valné volební zasedání obce baráčníků Soběslav  
 Jako první obec ze VI.župy měla OB Soběslav. Účast na zasedání byla 
velmi dobrá, ze Soběslavi bylo 29 členů a 20 hostů. Ze vzácných hostů zde byl 
senátor pan Mgr. Jaroslav Větrovský, pan starosta Ing. Jindřich Bláha. Z OB 
Lomnice n/L.,Třeboň,Kardašova Řečice nesmím zapomenout na paní Hovor-
kovou za sokolky a tetičku Plockovou za invalidy.  
Několik tetiček brzo ráno šlo pomoct do KDMS připravit vše potřebné na val-
né volební zasedání. Byly připraveny a upraveny stoly,nechyběla květinová 
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výzdoba,kterou připravila tetička Kastnerová.Tetičky a sousedé se začali schá-
zet v 8.30hodin do KDMS.  
 Úderem 9.30hodin se ohlásil ponocný soused Štefan zahájení VVZ.  
Poté se do služby ještě nahlásil župní dráb soused Stach.  

Trojím poklepem 
zahájil soused rych-
tář Kastner VVZ, 
přivítal srdečně pří-
tomné s přáním 
dobrého dopoled-
ne. Rychtář vzpo-
mněl na zemřelé 
baráčníky v obci 
Soběslav a všech 
baráčníků. Při 
vzpomínce na ze-
mřelé zazněly zvo-
ny.  
 Byl schválen 

program valného volebního zasedání, a schválení komisí. Následovalo vy-
stoupení dětského souboru „Ráček“- vystoupení se dětem moc povedlo ate-
tičky a sousedé jim dlouho tleskali. Rychtář poděkoval za velmi pěkné vystou-
pení a tetička Ryšavá a Kastnerová jim 
předala něco málo sladkostí. Vzděla-
vatelskou zprávu měla tetička Lozičo-
vá a vázala se k historii OB Soběslav. 
Potom zazněly jednotlivé zprávy dal-
ších činovníků – syndičky, berní, slídilů 
účtů, šafářky a rychtáře.  
Soused rychtář vyzval pana senátora 
Mgr. Větrovského, aby pozdravil za-
sedání. Pan senátor poděkoval za prá-
ci baráčníkům, že udržují staré zvyky a obyčeje a kulturní tradice. Znovu po-
děkoval za slavnost v květnu, bylo to něco úžasného. Poté byl vyzván pan sta-
rosta města Soběslavi Ing. J.Bláha, který poděkoval za práci, hlavně za krás-
nou slavnost, poděkování také patřilo za osobní přání k narozeninám.  
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 Po zprávě rychtáře předal soused Kastner rychtářské právo sousedu 
župnímu pantatínkovi Šprincovi, aby provedl volby. Předáním rychtářského 
práva, končí pro doposud zvolené činovníkyvolební období a konšelstvo od-
stoupilo od předsednického stolu.  
Zástupce VI.župy soused Šprincl po volbách předvolal rychtáře, ke složení sli-
bu a postupně vzal do slibu další činovníky - místorychtáře, syndi-
ka,berního,pantatínka a panímaminku,pak předal rychtářské právo nově zvo-

lenému rychtáři, a ten sipozval ke složení slibu 
další konšely. Rychtář soused Kastner se ujal dál 
řízení zasedání. Následovalo zvolení delegátů 
na valném volebním zasedání VI. župy podle 
stanoveného klíče. Následovalo schválení fi-
nančního plánu na rok 2020. Přítomní hosté 
poděkovali za pozvání, novému konšelstvu po-
přáli hodně práce a úspěchů. Zhodnocení pro-
vedl župní pantatínek soused Šprincl- zasedání 
se mu líbilo, vždy je pečlivě připraveno. I panta-
tínek OBSoběslav soused Štefan velmi kladně 
hodnotil zasedání. Na závěr před ukončením 
zasedání se zazpíval a píseň „Baráčník být. Tro-

jím poklepem ukončil zasedání rychtář VVZ, popřál šťastnou cestu domů. Po-
děkování patří tetičkám Ryšavé, Škardové, Ungrové a sousedu Bráchovi za 
obsluhu tetiček a sousedů.     

    Napsala tetička syndička Kastnerová ze Soběslavi 



OB Vodňany 
Tradiční výlov Dřemlin  
Je středa 13.11. každou chvíli prší a přesto se na hrázi rybníka, jako každý rok 
schází rybáři, zemědělci a baráčníci. Letos pro špatné počasí, dorazili baráční-

ci místo v krásných krojích,jen ve 
svých tzv,pracovních oděvech-ve své-
rázu.To,  ale nic neměnilo na staré 
symbolice. Za doprovodu kapely Dře-
mlinky došli baráčníci spolu se členy 
zemědělců ke shromážděným rybá-
řům. Rychtář OB soused Šikl přednesl 
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děkovnou řeč rybářům, také zemědělci poděkovali rybářům, že nezaplavují 
pole. Pan starosta Něměček se přidal k poděkování 
Po všech projevech za doprovodu kapely došlo i na malé občerstvení. Tetičky 
roznášely napečené koláče, a také nějakou tu štamprličku s dřemlinskou vo-
dou.Byli jsme také svědky dalšího pasování nových rybářů.V tomto počasí ne-
záviděníhodné.Pak jsme si s kapelou zazpívali ještě pár písniček a rozešli se ke 
svým domovům.Díky tomu,že se tato akce konala bohužel ve všední 
den,nebyli zde žádní diváci a tak se vše odbylo během půl hodiny - ško-
da.Snad se příští rok vrátí akce na víkend.     
                                        Napsala tetička Šiklová Hana písmák OB Vodňany 


OB Písek 
 9. 11.2019 se konalo valné volební hodnotící zasedání v Písku. Pozvá-
ní přijal místostarosta Písku p. ing. P. Hladík, župní rychtář soused J. Šikl. Přije-
li tetičky a sousedé z Třeboně, Týna n. Vltavou, Hluboké n. Vltavou, Vodňan, 
Radomyšle, Pištína, Prachatic.  Zasedání začalo ve 14. h třemi údery rychtář-

ským  právem. Rychtář přivítal všechny 
přítomné a popřál pěkné odpoledne. Či-
novníci měli připravené  zprávy. Nechy-
běl ani kulturní program v podání souro-
zenců Bečvářových, kteří hráli na housle 
a zpívali krásné lidové písně. Volby v Pís-
ku prováděl župní rychtář.  Hodnotil také 
celé zasedání. Moc se mu líbily zprávy, 
pěkná byla i účast, hezký kulturní pro-

gram. Všichni kdo podávali zdravice,  se shodovali. Přejí staronovému konšel-
stvu hodně zdraví, baráčnické práce a plno společných setkání. Písecký rych-
tář soused J. Mikšíček  poděkoval členům za roční práci a těší se na další spo-
lupráci, též poděkoval přítomným za účast a popřál šťastnou cestu do svých 
domovů. Po písni Baráčník být... ukončil  zasedání. Následoval pozdní oběd. 
Doufáme, že sobotní odpoledne se všem líbilo a odjížděli spokojeni domů. 
                        Syndička tetička Kašíková 
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OB Soběslav 
Výstava – vernisáž.  
 Úterý 19. listopadu byla vernisáží v městské knihovně zahájena výstava u pří-
ležitosti jubilea Obce baráčníků „Vitoraz“ Soběslav, TJ Sokol Soběslav a OLH Spartak 
Soběslav. Interiér knihovny bude zdobit do 20. prosince.  
Výstava je pořádána u příležitosti výročí 90 let od založení Obce baráčníků, 90 let 
soběslavského hokeje a 30 let znovuobnovení TJ Sokola. Historii a současnost spolků 
v prostorách knihovny připomínají dobové i současné fotografie a různé rekvizity, ho-
kejové dresy, sokolský kroj nebo historické tiskoviny.  

Vernisáž v úterý uvedl rychtář Obce 
baráčníků Václav Kastner a slova se 
dále ujali starosta města Jindřich Blá-
ha, senátor Jaroslav Větrovský, Hele-
na Hovorková za TJ Sokol Soběslav a 
Josef Bruner za OLH Spartak Sobě-
slav. Zpestření programu přinesla 
kulturní vložka, během které ná-
vštěvníkům zatančily dvě orientální 
tanečnice pod vedením lektorky ori-
entálních tanců DDM Soběslav Mar-
kéty Procházkové. Tento článek byl 

převzat od paní redaktorky Ing.Novákové z redakce Hlásky.  
Pro návštěvníky bylo připraveno staročeské pohoštění, abych Vám udělala chutě 
např.: jsme měli bramborové placky plněné povidly, tlačenku, škvarkovou pomazán-
ku,čerstvě vyškvařené sádlo, plno sladkostí – štrůdl s mákem,řezy, také se objevilo již 
vánoční pečivo, jako byly rohlíčky,linecká kolečka, pracny. Vzácní hosté dostali krásné 

staročeské koláče v průměru 50 cm. Tyto koláče, chleba dodala Soběslavská pe-
kárna, která byla sponzorem vernisáže.  
               Napsala kronikářka OB Soběslav, VI.župy a Veleobce tetička Kastnerová  



VVZ OB Suchdol n/Lužnicí,konané dne 16.11.2019. 
 Služebník se zahlásil do služby a vyzval přítomné k pořádku.s.rychtář 
Harák zahájil zasedání a přivítal všechny přítomné.OBTřeboň,OB-
Halámky,OBLomnice n/Lužnicí,OB Č.Velenice a tetičky z domovské obce Su-
chdol n/Lužnicí. Dále přivítal učitelky z mateřské školky pani Macháčkovou a 
Bjelovou, a také všechny děti. Připravily si pro nás velice pěkné vystoupení. 
Všem se to moc líbilo. Byly jim předány malé dárečky. Následovaly zprávy či-
novníků. Potom měl slovo soused rychtář. Poděkoval za celoroční práci a také 
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městu za podporu a finanční dar na naší činnost. Dále následovaly volby na 
období 2020-2021.Soused Harák předal rychtářské právo zástupci župy sou-
sedu rychtářovi Hofhanzlovi,který se ujal slova.Navržení členi složili slib na 
rychtářské právo.Rychtářem 
se stal opět soused Ha-
rák,jakož i ostatní funkce jsou 
nezměněny.Dále nás tetička 
Haráková seznámila s pro-
gramem na rok 2020. Násle-
dovaly zdravice hostů z 
OBTřeboň, OBHalámky, OB-
Lomnice n/Luž. a OB České 
Velenice.Popřáli do další prá-
ce hodně úspěchů, aby se dařilo a také všechno nejlepší a hlavně zdra-

ví.Zástupce župy soused Hofhanzl zhod-
notil naše zasedání kladně.Vše bylo 
dobře připraveno,zprávy byly výstiž-
né.Popřál hodně štěstí,hlavně zdraví a 
hodně úspěchů v další práci.Byla zazpí-
vána píseň "Baráčník být". Soused rych-
tář poděkoval za účast a popřál šťast-
nou cestu do svých domovů. Ještě bylo 

podáno občerstvení, a následovala volná zábava.   
     Za OB-syndička tetička Haráková. 



Valné volební zasedání v T ř e b o n i  
 V sobotu 23.listopadu jsme se v hojném počtu setkali s ostatními baráčníky 
na VVZ v Třeboni. Mně osobně zaujala pozvánka na toto zasedání, na které jsou vyfo-
ceni baráčníci ve svérázech i v krojích s krásným pozváním: Budete srdečně přivítáni 
„poctou“ a pohoštěni párečky, chlebíčky i trochou sladkého, aby se Vám u nás líbilo a 
domů brzy nechtělo! Rozhodně to tetička syndička vymyslela dobře. A měla pravdu. 
Opravdu se nám z jejich rychty domů brzy nechtělo. Ještě v 19 hodin harmonikář Ru-
dolf Jakeš spolu s místorychtářem sousedem Hálkem s jeho tradiční kytarou nás hez-
kými a známými lidovkami vybízeli ke zpěvu. Domů opravdu nikdo nechvátal. To na 
co jsme byli zváni, bylo všechno kromě párečků, které mívá na starosti tetička šafář-
ka. Za ní se občerstvení chopil soused Šimek, který uvařil výborný volební gulášek. Te-
tičku šafářku zastoupila tetička Kalianková a drába soused Kalianko z Lomnice n/Luž. 

http://2020-2021.s.har�k/


~ 10 ~ 
 

Všichni se toho zhostili na výbornou. A tak to má být, že si mají baráčníci mezi sebou 
pomáhat.  

Sice ještě nenastala chřipková epide-
mie, přesto bylo omluveno hned něko-
lik konšelů a to – tetička rychtářka, 
švandymistrová, berní, vzdělavatelka, 
dráb a šafářka. Všechno to zvládla syn-
dička tetička Weberová a proto se do-
stalo na všechny zprávy.  
Místorychtář soused Hálek přivítal na 
zasedání rychtářku z Halámek tetičku 
Machovou, která zastupovala VIII. žu-
pu, župního rychtáře souseda Kastnera 
ze Soběslavi, župního rychtáře souseda 

Haráka, starostu Třeboně PaedDr. Jana Váňu, předsedkyni Seniorů ČR paní Jarmilu 
Baštovou a baráčníky jak z VIII. župy, tak i baráčníky z VI. župy. Z té přijeli na zasedání 
baráčníci ze Soběslavi, z Veselí n/Luž. a Jindřichova Hradce.  
Jeden bod za druhým ubýval a již předsedkyně volební komise tetička Maxová ozná-
mila usnášeníschopnost a tak mohla tetička Machová provést slib přítomných konše-
lů. Ti zbývající složí slib na zasedání župy. Volby proběhly rychle, všechny zprávy byly 

předneseny, kulturní vystoupení se 
nekonalo, došlo na něj až po závě-
rečné písni „Baráčník být“, ale zato 
bylo více jak čtyřhodinové. Takovou 
výdrž muzikanti měli.  
Ze zprávy syndičky tetičky Webero-
vé jsme se dozvěděli, že obec má 28 
členů. Letos jejich řady opustil sou-
sed Josef Hajný. Podařilo se ovšem 
přijmout 2 nové členy, jednu tetičku 
a jednoho souseda. Pochválila re-
daktora souseda Šikla za vydávání 
Jihočeského baráčníka i dopisova-

telku VI. župy tetičku Šprinclovou, která v hojné míře souseda Šikla zásobuje spous-
tou článků. Poděkovala panu starostovi za dárek. Kromě účasti na valných zasedáních 
nás seznámila s akcemi, které pořádají i s těmi na které rádi jezdí do jiných obcí. Pra-
videlně mají na rychtě Mikolášskou zábavu, kdy si rozdají plný koš dárků. V rámci ad-
ventu zatančili opět „Českou besedu“ na náměstí a tetička rychtářka Filípková měla 
povídání o ponocném a jeho povinnostech. Pravidelně chodí na Nový rok na oh-
ňostroj. Stavějí máj na náměstí v Třeboni, kdy vždy tančí „Českou besedu“. Připravují 
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si i vlastní májku na rychtě, kterou jim rádi pomáháme zdobit. Byli na oslavách 
145.výročí českého baráčnictva v Soběslavi, zajeli i na 120.výročí založení baráčníků 
do Veselí n/Luž. Pořádali zájezd do Jemniště a do farního muzea v Kondraci. Pantatí-
nek se svojí tetou byli i na dožínkách v Boršově. Pořádají svůj masopust na rychtě, 

pravidelně jezdí na masopust a na  
vynášení smrtky do J. Hradce a to vždy aktivně. Švan-
dymistrová tetička Šprinclová jim okamžitě přidělí 
funkci v průvodu. Dělají si také Velikonoce na rychtě. O 
prázdninách se scházejí každý pátek na rychtě, kde 
provádí údržbu a různá vylepšení a potom se odměňují 
buřtíky na ohýnku. Zúčastnili se prvního ročníku De-
chovkového odpoledne v zámecké zahradě v krojích. 
Tetička nás pozvala i na příští rok, kdy zde budou hrát 
Babouci. Pro baráčníky v krojích je vstup zdarma. Zú-
častnili se Župního věnečku v Halámkách, Svatováclav-
ských slavností na náměstí, kde opět tančili besedu. 
Byli na oslavách 28. října. Poděkovala švandymistrové i 

šafářce v jedné osobě za přípravu občerstvení, vymýšlení zábavy, kdy se tetičky i sou-
sedé převlečou do různých kostýmů, aby si za práci užili také trochu zábavy. Poděko-
vala panu starostovi za podporu, za příspěvek 40 000Kč na činnost. Bez něho by ne-
přežili. Dále poděkovala všem sousedům a tetičkám za práci, kterou vykonávají a za 
dodržování starých zvyků a obyčejů. Přeje si, aby bylo to vše, co tvoří, jednou komu 
předat. Upoutala mě její slova: „ Když máme srdce baráčnicky naladěné, tak ono to 
prostě nejde nechat být. Něco uvnitř nás stále nutí, když už jsme ti Češi, tohle všech-
no nezapomenout. Podržet a předat další generaci. Věřím, že to tak ještě nějaký čas 
bude. Hlavně aby bylo komu to vše předat.“  
Panímaminka pohovořila o zvycích a obyčejích, které baráčníci dodržují a ctí. Poděko-
vala jménem všech tetičce syndičce za její práci v obci i na župě a předala jí kytičku. 
Místorychtář soused Hálek poděkoval za množství práce na rychtě, poděkoval Měst-
skému úřadu a manželům Kaliankovým z Lomnice n/Luž., kteří v případě potřeby do-
plní kolonu na besedu. Ujistil všechny, že budou i nadále pracovat tak dobře v přípa-
dě, že jim k tomu budou stačit síly.  
Vše dle programu bylo vyčerpáno a došlo na zdravice hostů. První pozdravil zasedání 
pan starosta. Podivil se nad tím, co všechno baráčníci stihnou, co vše bylo obsaženo 
ve zprávách. „Velkým přínosem je to, že vás práce baví“ Poděkoval za vystoupení na 
náměstí, za účast na pietních akcích. Dále řekl: „ Těším se na to, že nám zatančíte na 
našem plese besedu, třeba se to ujme a bude z toho tradice.“ Popřál všem, aby je 
neopouštěl elán a nadšení. Pochválil i to, že je dobře, že se baráčníci setkávají na ak-
cích mezi sebou.  
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Soused Kastner řekl, že nemá co hodnotit, vše již řekl pan starosta. Je rád, že se jim 
podařilo přijmout dva nové členy. Je dobře, že ctí vše, co nám naši předci zanechali a 
je potřeba v tom pokračovat. Do další práce popřál štěstí, zdraví a hodně elánu. Z po-
zice župního rychtáře promluvil soused Harák. Poděkoval za práci, popřál jim, aby se 
podařilo splnit všechno to, co mají v plánu příští rok. Vyjádřil radost z toho, že se ba-
ráčníci schází v tak hojném počtu.  
Dále vystoupil rychtář soused Šprincl. Řekl, že jsme přijeli oplatit návštěvu v J. Hradci, 
sice v polovičním počtu, ale rádi. Řekl: „ Je dobře, že scházíme v tak velkém počtu a 
to i mezi župami. Vypadá to tak, že už nebude kam posadit hosty, když kromě do-
movské obce přijede i tolik baráčníků z jiných obcí.“ Poděkoval za návštěvu a hlavně 
pomoc baráčníků z Třeboně při našem masopustu i při vynášení smrtky. Letos nám 
opravdu vytrhli trn z paty. Popřál novému konšelstvu, aby se jim práce dařila. I když 
je to stále na stejných lidech, kteří ochotně pracují. K tomu dodal: „ Proč přepřahat 
koně, kteří táhnou.“ Pozval na vánoční prodejní výstavu na naší rychtu, popřál pří-
jemný advent a všem klid, a aby si užívali vánoční náladu v rodinách i mezi sebou.  
Rychtář soused Pazdera pozval na VVZ 7. prosince k nim do Veselí n/Luž. Popřál klid-
né a šťastné vánoce a do Nového roku hodně práce, hodně sil a hlavně hodně zdraví. 
Rychtář soused Titl pozval přítomné k nim do Lomnice n/Luž. na jejich VVZ 
14.prosince. Předsedkyně Seniorů ČR paní Baštová pochválila dobrou spolupráci s ba-
ráčníky. Je ráda, že tetička Weberová je u nich členkou výboru. Popřála všem hodně 
úspěchů v práci a ať se jim stále tak daří.  
Zasedání ukončil svým projevem pantatínek soused Leština. Moc a moc děkoval te-
tičce rychtářce a tetičce syndičce, které vše táhnou. Je rád, že se mezi sebou navště-
vujeme, je nás alespoň víc vidět. Je jen škoda, že nás není víc. Popřál všem hodně 
zdraví, štěstí a Božího požehnání.  

Co říci na závěr. Při tak velké absenci konšelů, která byla letos, se zasedání opravdu 
povedlo.                                                          Dáňa Šprinclová, dopisovatelka VI.župy 


Ještě jednou VVZ v Třeboni – pohled z druhé strany  
 Ano, uhádli jste, mám na mysli pohled od předsednického stolu, protože na-
še milá kamarádka a spřátelená duše – tetička Dáňa Šprinclová z J. Hradce to vše o 
našem valném volebním zasedání již tak výstižně a skvěle popsala, že já už bych se 
jenom opakovala. Proto tenhle můj pohled, o kterém třeba ani nemáte tušení.  
 Víte, když se asi měsíc před zasedáním omluvila naše tetička vzdělavatelka, 
že nepřijede, protože manžel – náš baráčnický dráb – měl úraz, a že nepřijede tudíž 
ani on, všichni jsme to chápali, popřáli brzké uzdravení a místo zprávy vzdělavatelky 
zařadili na program čtení zápisu z minulého VVZ. I jiný dráb se našel, půjčili jsme si 
souseda Kalianka ze sousední Lomnice. A aby mu nebylo smutno, měl k ruce i ponoc-
ného – souseda Šimka od nás.  
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Když přišel naší švandymistrové a šafářce v jedné osobě tetičce Hálkové zvací dopis 
na komplexní lázeňskou léčbu právě v den našeho zasedání, řekli jsme si: nic se nedě-
je, zprávu spojíme se zprávou syndičky a poprosíme šikovnou lomnickou tetičku Kali-
anků, zda by nám to za šafářku v kuchyni vzala. Souhlasila - a nikoli poprvé - nám vy-
trhla trn z paty.  
 Když pár dnů před zasedáním zemřel soused Hajný, a my chápali, že tetička 
berní nepřijde hned den po pohřbu svého manžela číst berní zprávu a rozpočet, bylo 
samozřejmé, že to za ni vezmu já. Ostatně podklady mi předala a hodně věcí kolem 
financí stejně děláme spolu. Všichni víme, že tohle je život, já to zvládnu, hlavně ať už 
nikdo jiný nechybí. Pomalu v duchu prosím nebesa, ať už je to konečná.  
 Ale jak už to bývá a staré přísloví praví „přání je často otcem myšlenky“. Na-
še tetička rychtářka chytla silnou angínu a dostala zákaz od lékaře dělat cokoli jiného 
než ležet a zobat antibiotika, protože ji za pár dnů čeká operace ruky a musí na ni být 
naprosto fit. Hold když se daří, tak se daří.  
Naštěstí ten zbytek co u nás na práci zbyl, se o to vše nakonec pěkně podělil. Místo-
rychtář soused Hálek dělal rychtářku a vedl zasedání, já vzala zprávy i za berní, švan-
dymistrovou a šafářku, soused Šimek s kolektivem uvařili výborný guláš, tetička Ma-
xová vzala za souseda Hálka na poslední chvíli funkci předsedkyně jediné komise (vo-
lební), protože na to dělat i komisi mandátovou a návrhovou už opravdu nebylo. Kdo 
ruce a nohy měl, tak pomáhal v kuchyni, protože takhle plná naše rychta snad ještě 
nikdy nebyla a bylo by neslušné, a moc by nás mrzelo, aby někdo od nás odjížděl hla-
dový a žíznivý. Zapřáhli jsme i tetičku, která bude skládat slib teprve v prosinci, ale 
zvládla to na výbornou, a je tudíž již i správně baráčnicky naladěná.  
S „odřenýma ušima“ jsme byli usnášení schopni, takže volby platí. Ony jsou stejně ty-
hle naše baráčnické funkce – jak praví naše rychtářka tetička Filípková – nadoživotí. A 
dodává, že by se ty volby vlastně ani dělat nemusely, nebo alespoň ne tak často jako 
jsou – každé dva roky. Za mne jsem po těchto letošních „adrenalinových“ rozhodně 
PRO. Co na to vy ostatní?  
Prostě když se chce a musí, všechno jde. Drobné chybičky nám určitě všichni odpusti-
li, důležitější jistě bylo, že nám pospolu bylo hezky a že to „drama“, které jsme zažíva-
li před zasedáním, jsme společně přetvořili na „veselohru“ a v závěru dokonce na 
„muzikál“ .                 Tetička  Weberová, syndička  
PS: nádhernou kytičku gerber od naší panímaminky jsem pak doma skoro obrečela, 

vůbec jsem tohle poděkování nečekala, a moc mne dojalo. A potěšilo. A vím, že je 
nesmím zklamat.Tak velký DÍK moji milí baráčníci. 

******************************************* 
Volební sezení v Prachaticích  
 Vlhké sobotní dopoledne a u restaurace Družba v Prachaticích se schází do 
kabátů zachumlaní baráčníci. Prachatické členy baráčnické obce, čekají volby do kon-
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šelstva na další dva roky. Je to ve všech obcích stejné a přece trochu jiné. V Pracha-
ticích mají 24 členů, není to moc, ale ani málo. Podle toho, co jsme se ze zpráv do-
zvěděli, mají hodně bohatou činnost. Účastní se akademie třetího věku, jezdí na bály, 
pořádají akce pro děti i seniory, jezdí i na výlety. Pomáhají si navzájem s ostatními or-
ganizacemi - klub vojenských důchodců, senior klub. Samozřejmě, jsou podporováni i 
od města.To vše jsme slyšeli ve zprávách činovníků.Vlastní volby řídil zástupce X. žu-
py,rychtář soused Jůzek.Volby byly aklamací a slib složili všichni společně.Slavnostní 
atmosféru ještě doplnily sestry Šímovi,které nám zazpívali několik krásných písni-
ček.Zástupci okolních baráčnických obcí přednesli své zdravice.Ve svých projevech 
popřáli staronovému konšelstvu hodně zdraví,hodně práce,pěkné a klidné vánoce a 
hodně dalších takovýchto setkání.Na závěr tohoto sezení jsme si zazpívali baráčnic-
kou hymnu,potom jsme si dali dobrý oběd a následovala volná zábava.Moc se nám v 
Prachaticích líbilo.Těšíme se na další setkání. 
   Za baráčníky z Vodňan napsala tetička Šiklová Hana 



OB Týn nad Vltavou  
 V prvním listopadovém týdnu pozvala vedoucí vltavotýnské knihovny p. Iva 
Janovská do místní sokolovny nejlepší čtenáře, kteří navštěvují místní knihovnu, na 
vyhlášení „Nejlepšího čtenáře roku“. Již po několik let zve p. Janovská na tuto akci i 
delegaci naší baráčnické Obce. V letošním roce zde zastupovala baráčníky tetička 

Svobodová, která měla i závěrečné 
slovo. Pogratulovala nejlepším čtená-
řům a upozornila na to, jak je důležité 
neopomíjet seniory, kteří ve svém 
věku vzhledem ke zdravotním pro-
blémům nemohou sami číst /špatný 
zrak/ anebo poslouchat mluvené slo-
vo /špatně slyší/. Připomněla mladé 
generaci, že je zapotřebí aby svým 
babičkám a dědečkům četli a povídali 
si s nimi, aby mluvili nahlas a pomalu, 
aby je senioři stačili vnímat.  

V sobotu 9. listopadu jsme navštívili písecké tetičky a sousedy na jejich valném vo-
lebním zasedání. Velice se nám líbil jejich kulturní program, v němž mladá souroze-
necká dvojice zazpívala za doprovodu houslí známé jihočeské písničky.  
Při čtení kroniky v Senior klubu Šamce u nás v Týně n.Vlt. jsme si připomněli Památku 
zesnulých /Dušiček/. Zavzpomínali jsme na to, jak důstojně se loučili pozůstalí se 
svými zemřelými ještě v dobách našeho mládí, jaké zvyky se dodržovaly a jak zpravi-
dla vypadal pohřeb. Je škoda, že u mladých lidí dnes začíná překrývat Dušičky tzv. 
Halloween.  
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V neděli 17. listopadu pořádalo Město Týn nad Vltavou vzpomínkovou akci na listo-
padové události v roce 1989. Při této příležitosti byly vysazeny tří „Lípy svobody“. 

Jednu z lip zasadila i naše baráčnic-
ká delegace. A ještě připomenu, že 
den nato, 18. listopadu, to bylo 30 
let, co vltavotýnští baráčníci otvírali 
svoji novou vlastní rychtu, kterou 
postavili na základech vyhořelé bu-
dovy bývalé vojenské ubytovny.  
Naši letošní předvánoční výstavu 
jsme pořádali na rychtě ve dnech 
25. - 27. listopadu 2019 opět v naší 
baráčnické rychtě. Výstavu jsme 
tentokrát udělali společně s místní 
organizací Českého rybářského sva-

zu v Týně nad Vltavou, protože vltavotýnští rybáři slaví v letošním roce 100. výročí za-
ložení své organizace. Proto velký sál patřil rybářům a v malém sále jsme udělali naši 
výstavu, kde jsme ukázali, jak vypadala vánoční tabule v minulosti a jak vypadá v sou-
časné době. Výstavu navštívilo téměř 500 dětí – přišly děti z vltavotýnských mateř-

ských školek, žáci 1.- 5. třídy 
základní školy Malá Strana, 
družina ZŠ Hlinecká a navští-
vili nás i žáci ze ZŠ Sudoměři-
ce u Bechyně. Cestu si k nám 
našla i vltavotýnská veřej-
nost.  
Naše Valné volební zasedání 
se koná v sobotu 18. ledna 
2020 od 14,00 hod. Tento-
kráte se koná v hotelu Zlatá 
loď v Týně nad Vltavou na 
náměstí, parkoviště je hned 
pod kostelem anebo nad 

prodejnou BILLA. Nahlašte prosím počet obědů do pondělí 13. ledna 2020!  
Srdečně vás všechny na naše zasedání zveme, těšíme se na vás a prosíme, zachovejte 
nám přízeň. Naše tetička rychtářka je opět po delší dobu upoutána na lůžko a velice 
nám chybí, takže musíme napnout všechny síly, abychom přípravu zasedání důstojně 
zvládli. Tetička rychtářka s námi komunikuje, dle možnosti spolupracuje, zdraví vás a 
tak věříme, že vše dobře dopadne.  
Milé tetičky, milí sousedé, vážení čtenáři Jihočeského baráčníka!  
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Za měsíc se rozloučíme s rokem 2019 a přivítáme rok 2020. Čas nám starším ubíhá 
neuvěřitelně rychle, v běhu denních starostí to ani nestačíme vnímat. Toto je posled-
ní číslo letošního JB.  
Děkuji jménem nás všech jihočeských baráčníků vydavateli tohoto pravidelného mě-
síčníku rychtáři X. župy sousedovi Jaroslavu Šiklovi za jeho obětavost a trpělivost, kte-
rou má s námi dopisovateli. V příštím roce to bude již 10 let, co začal JB vycházet a za 
tu dobu nám přinesl mnoho zajímavých zpráv, postřehů a inspirací. Proto Ti sousede 
děkujeme za Tvou nezištnou práci a prosíme, vydrž! Vám všem ostatním přeji dobré 

zdraví a hodně síly do roku 2020!   Jaroslava Svobodová, syndička  



Vážené tetičky, vážení sousedé,  
 před dvěma lety naše vltavotýnská baráčnická obec navázala kontakty s hra-
bětem Leopoldem Grafem, majitelem zámečku „Mládí“ ve vsi Dražíč u Týna nad Vlta-
vou. Někteří z vás už v Dražíči byli loni na Mikulášské mši svaté, která se koná každo-
ročně v zámecké kapli u příležitosti svátku sv. Mikuláše, jemuž je kaple zasvěcena. 
Loni jsme byli na pozvání hraběte na návštěvě v Bavorsku /v létě osmičlenná delega-
ce, v září autobusový zájezd, kdy jely s námi děti z tanečního kroužku Česká beseda a 
na zářijové slavnosti v Adldorfu tancovaly/.  
 Pan Deym nás zve na příští rok na Oktoberfest do Mnichova, kde se koná 20. 
září 2020 /neděle/ krojový průvod, který je vyvrcholením týdenních slavností. Líbí se 
mu naše tradiční kroje a chce je představit v Mnichově. Počet účastníků průvodu od 
nás je 30 osob a p. Deym předkládá následující návrh:  
Navrhuje, abychom přijeli již v pátek 18. září 2020, protože cesta je poměrně dlouhá, 
trvá při průměrné rychlosti údajně cca 6 hodin. Ubytování má zajištěno v klášteře u 
Salesiánů v městečku vzdáleném asi 1 hodinu cesty od Mnichova, ubytování je zajiš-
těno ve vícelůžkových pokojích /mládežnická ubytovna/ se sociálním zařízením na pa-
tře /budeme se dotazovat podrobněji na ubytování – skladbu pokojů /po kolika lůž-
kách pokoje jsou a zda se nejedná o palandy/. Druhý den by zajistil program, pravdě-
podobně nějaký výlet po okolí /nedaleko jsou lázně TOLZ, známe z německého seriá-
lu BIG BEN/. Rád by nás také seznámil s některým místním krojovým spolkem. V ne-
děli 20. září bychom odjížděli v 8,00 již oblečeni do krojů do Mnichova, kde je v 9,00 
hod. sraz na startu průvodu a průvod vychází v 10,00 hod. Trasa průvodu prý je dlou-
há cca 6 km, jde se pomalu s občasnými zastávkami. V cíli průvodu jsou zajištěna mís-
ta pro účastníky průvodu a dostanou zde občerstvení.  
Po odpočinku a občerstvení by se vyjíždělo cca v 16,00 hod. z Mnichova, plánovaný 
návrat domů cca ve 22,00 hod. Navrhujeme vyjet z Týna nad Vltavou /autobus by-
chom objednali/ a buďto byste přijeli k nám do Týna anebo bychom vás nabrali ces-
tou /dle dohody/.  
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Finanční úhrada:  
P. Deym dohodl s městem Týn nad Vltavou, že nám město uhradí náklady na autobus 
a na tlumočníka.  
P. Deym hradí ubytování  
Stravování si platí účastníci sami, je možné si sebou vzít trvanlivější jídlo z domova/  
Účastníci průvodu mají v cíli průvodu občerstvení zdarma.  
Eura na útratu si každý vezme dle svého uvážení.  
Podmínky účasti v průvodu:  
Je nutno dodržet počet přihlášených osob v počtu 30.  
Každý účastník či účastnice průvodu musí mít kroj, odpovídající našim regulím – to 
znamená ženy i muži předepsanou pokrývku hlavy /čepec, šátek, čepice/, ženy musí 
mít schované vlasy pod čepcem či šátkem, vlasy nesmí vyčuhovat. Kroj musí být čistý 
a vyžehleny, punčochy a čisté střevíce dle předpisu. Na kroje bude dohlížet komise. 
Jde se za každého počasí, v případě deště nejsou dovoleny pláštěnky, pouze dobové 
deštníky – ještě budu žádat upřesnění. Není dovoleno viditelné tetování, piercing, lí-
čení, náušnice, hodinky atd., stejně jako to říkají naše regule. Nejsou dovoleny kabel-
ky, pouze filce /látkové pytlíky/ anebo uzel ze šátku na osobní potřeby. Každá skupina 
si musí přivézt ceduli s označením regionu – nám stačí jedna pro celou skupinu. Pan 
hrabě by šel v průvodu s námi. Závaznou přihlášku je nutné podat nejpozději do 15. 
ledna příštího roku.  
Tetičky a sousedé.  
mám k vám následující prosbu. Projednejte prosím toto s vašimi členy a sdělte mi ko-
lik lidí by se z vaší župy, závazně zúčastnilo. Zašlete mi prosím případné otázky a ještě 
lepší by bylo, pokud by z každé župy mohl přijet zástupce /či skupina/ v sobotu dne 7. 
listopadu do zámečku do Dražíče. Od 15,00 hod. se zde koná Mikulášská mše a pan 
hrabě bude osobně přítomen. Po mši zve hrabě na malé posezení s občerstvením do 
zámečku a chce s námi závazně projednat účast na Oktoberfestu. Potřebuji tedy vě-
dět, kolik baráčníků pojede. O účast na Oktoberfestu mají zájem i naši místní divadel-
ní ochotníci, kteří by v případě potřeby skupinu doplnili, kroje bychom jim zapůjčili. 
Myslím si, že je to pro baráčníky příležitost propagovat naše krásné kroje v cizině a 
pokud začneme hned trénovat chůzi, nebude problém trasu průvodu ujít. Já už jsem 
trénovat začala.  
Těším se na Vás a věřím, že se nám podaří dát zájezd dohromady. 7. prosince máme 
totiž v případě zájmu podepsat v Dražíči závaznou přihlášku.  
S pozdravem    J. Svobodová, syndička, OB Týn nad Vltavou 
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OB Písek - Bad Leonfelden 
 V říjnu nás oslovila paní Ing. Edita Kučerová z odboru školství a kultu-
ry v Písku. Pozvala nás na oslavy "30 let od otevření hranice a pádu železné 

opony" v Bad Leonfeldenu v Ra-
kousku. V posledním roce navá-
zal Písek přátelské vztahy s tímto 
lázeňským městem. V pátek 
25.10.2019 jsme se sešli před 
radnicí se zástupci města pod ve-
dením paní starostky Mgr. Evy 
Vanžurové. Odjezd byl v 14,30 
hodin, cesta byla příjemná a ko-
lem 17 hodiny jsme přijeli do Bad 

Leonfendenu. Ubytovali jsme se ve stojnomenném hotelu. V 19 hodin začínal 
program v kulturním domě, 
kde nás přivítali zástupci měs-
ta. Přijel i poslanec pan JuDr 
Ondřej Veselý a Česká velvy-
slankyně v Rakousku paní 
Ivana Červenková. Projevy vý-
znamných účastníků včetně 
naší paní starostky střídala 
hudba a paní Kučerová nám 
tlumočila průběh oslavy. Na 
závěr zatančila naše kolona 

Českou besedu. Všichni sledo-
vali vystoupení se zájmem a 
odměnili nás potleskem. Ná-
sledovalo pohoštění a návrat 
na hotel.  
 V sobotu po snídani 
nás vyzvedl pan Gerhart 
Madlmayer, učitel v důchodu 
a provedl nás po městě s pře-
kladem paní Kučerové. Bad 
Leonfelden je lázeňské měs-
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tečko s pohnutou historií. Ve své době bylo dvakrát vypáleno husitským voj-
skem. Dva nové lázeňské domy mají zásluhu na přílivu turistů. Před polednem 
jsme odjížděli domů s dobrým pocitem. Ubytování a stravování nadstandard, 
pěkné prostředí a příjemní lidé. Sousedé a tetičky Faberovi, Sadílkovi, Královi 
a Mikšíčkovi si zaslouží pochválení za zatancování "České besedy". Děkuji paní 
starostce za pozvání a jsme rádi, že můžeme naším vystoupením oplatit MÚ v 
Písku podporu v naší činnosti.   rychtář OB Písek Jan Mikšíček 


Bhopřání k narozeninám … 
 V měsíci říjnu jsme přáli sousedu Kaštánkovi z OB Tábor. 1. prosince oslaví 
jeho žena tetička Vlasta Kaštánková 87. narozeniny. Zpívá pochopitelně v souboru 
"Písnička", pokud jí zrak dovolil, ráda psala kroniku obce. Nyní zastává funkci paní-
maminky. Tetičko, co víc Ti přát, než zdraví, spokojenost, pohodu do dalších roků. To 
Ti přejí sousedé a tetičky z Tábora. K přání se připojuje i konšelstvo VI. župy. 

------------------------------------- 
 X. župa blahopřeje zasloužilé rychtářce tetičce Zdeňce Plátenkovék jejím na-
rozeninám.(18.12.) Milá tetičko, přejeme ti všichni mnoho krásných chvil v životě, 
hodně zdraví a spokojenosti.  

*************************************************************** 
 V pátek 15. listopadu zemřel v nedožitých 73. letech 
dlouholetý činovník třeboňské baráčnické obce soused Josef Haj-
ný. K baráčníkům přišel i se svou manželkou v roce 1995 a vyko-
nával řadu funkcí, naposledy dlouhou dobu syndika. Když se pak 
pomalu začala ozývat nemoc, pomáhal alespoň jako slídil účtů, 
praporečník i jinde. Nechyběl na žádné baráčnické akci, tancoval 
Besedu, stavěl májku a klidně i pomohl v kuchyni zadělávat na 
masopustní koblížky, když už nám tetičkám nestačily síly. Bude 

nám po něm smutno. Čest jeho památce.  
********************************************************************* 

Valné volební zasedání obce baráčníků „Vitoraz“ v Soběslavi.  
 V sobotu 9. listopadu se konalo první valné volební zasedání obcí VI. župy a 
to OB „Vitoraz“ se sídlem v Soběslavi.  
Župní rychtář soused Kastner přivítal pana senátora Jaroslava Větrovského, pana sta-
rostu Jindřicha Bláhu ze Soběslavi, pantatínka VI. župy souseda Šprincla, za sokolky 
paní Hovorkovou, za invalidy paní Plockovou, soubor „Ráček“, dále delegaci baráční-
ků z Lomnice n/Luž., Třeboně, Jindřichova Hradce, Kardašovy Řečice a všechny sou-
sedy, tetičky vlastní obce a vzácné hosty.  
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Po schválení komisí se nám představil dobře známý soubor „Ráček“ s vedoucí paní 
Danou Moravcovou. Jako vždy sklidil soubor velký potlesk přítomných za hezké vy-
stoupení. Vzdělavatelka tetička Lozičová hovořila o historii a vzniku baráč-nictva, kte-
ré letos slavilo 145. let. Soběs-lavská obec vznikla v prosinci roku 1929 v hospodě pa-
na Srnského. Vlastní rychtu získali v budově městského muzea, kde se schází i konšel-
stvo VI. župy.  

 Následovaly zprávy jednot-
livých činovníků. Syndička tetička 
Kastnerová ve své zprávě uvedla 
všechny činnosti, kterých bylo mno-
ho. Jednalo se hlavně o výročí 90. 
let jejich obce, které se slavilo spo-
lečně se 145. výročím baráčnictva. 
Vše proběhlo 25. května 2019 v 
Soběslavi. Při Dnech republiky ko-
naných v Táboře na Střelnici vypo-
mohly i tetičky ze Soběslavi, které 
uspořádaly módní přehlídku v retro 
oblečení. Všem se to moc líbilo. 

Pravidelně jezdí i na masopust a vynášení smrtky do J. Hradce. V současnosti má obec 
55 členů.  
Šafářka tetička Ryšavá hovořila o práci na rychtě, kde i instalovali nové regály a stále 
něco vylepšují. Tetičky vyrobily sáčky na oslavy 145. výročí, pečou na výstavy, pře-
hlídky a sezení, sbírají šišky a shání různé materiály na akce, kterých se zúčastní. Te-
tička Ryšavá spolu se svojí sestrou vyšily dva dětské kroje. V dnešní době je to už 
vzácnost.  
Soused rychtář Kastner ve své zprávě hovořil o spolupráci s mnoha organizacemi, po-
děkoval konšelstvu za přípravu oslav, zvlášť tetičce Kastnerové, která měla vše na 
svých bedrech. Poděkoval dále za pomoc a podporu panu senátorovi Větrovskému, 
panu starostovi Bláhovi, řediteli Kulturního domu, Soběslavské chase mladé a všem 
27 firmám za sponzorské dary.  
Nastal hlavní bod zasedání a to volby. Rychtářské právo převzal soused Šprincl, dele-
govaný za VI. župu. Provedl slib u hlavních 6 konšelů a předal právo staronovému 
rychtářovi sousedu Kastnerovi, který dokončil slib s dalšími 17 konšeli.  
Po zvolení delegátů na zasedání župy a schválení rozpočtu došlo na zdravice hostů. 
Jako první hovořil pan senátor Větrovský. Poděkoval za to, že baráčníci nezapomínají 
na tradice, velice ocenil květnové oslavy, které byly na bedrech baráčníků ze 
Soběslavi. Popřál vše nejlepší do dalších 145 let. Poděkoval rovněž panu starostovi za 
to, že město podporuje baráčnickou obec a mají mezi sebou výborné vztahy.  
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Pan starosta Bláha rovněž pochválil práci všech, vyzdvihl výbornou spolupráci a 
vzpomněl rovněž květnové oslavy. Řekl: „ My jsme kvůli tomu předělali celé náměstí a 
jsme rádi, že právě při této akci zahájilo svojí činnost.“ Poděkoval za přání, a dárky k 
narozeninám. Popřál všem klidný předvánoční čas a do nového roku hodně zdraví, a 
aby se všechna práce dařila. Paní Hovorková 
pochválila velmi dobrou spolupráci sokolek 
s baráčníky. Dělají spolu výstavy, různé akce, 
vzájemně se doplňují. Přeje si, aby tomu by-
lo i nadále. Všem popřála do nového roku. 
Rychtář, soused Titl z Lomnice n/Luž. pozval 
na jejich VVZ, popřál novému konšelstvu a 
všem pohodové vánoce. Místorychtář sou-
sed Hálek z Třeboně pochválil fungující spo-
lupráci, pozval na jejich VVZ a všem popřál 
hodně zdraví do nového roku. Syndička tetička Šprinclová z J. Hradce pochválila, že 
první VVZ je právě v Soběslavi a to z toho důvodu, že nám dnešní jednání bude pří-
kladem pro přípravu našeho VVZ. Pozvala na jejich VVZ a na vánoční prodejní výsta-

vu. Dále řekla: „Do konce roku máme 
všichni ještě dost práce, tak se neuštvěte a 
přeji vám, aby nadcházející advent jste 
prožili v klidu a v pohodě.“  
Zástupce VI. župy soused Šprincl konsta-
toval, že: „ Můžeme jen závidět, jak se 
Kastnerovi obklopili lidmi, kteří pracují a 
tak v dohledné době nevyhyneme". Hod-
nocení VVZ je velmi jednoduché, vše bylo 
předpisové.“ Poděkoval soběslavským za 
to, jak to vedou, popřál všem klidný a po-
hodový advent.  

Závěrem chci pochválit vzornou organizaci, bohaté občerstvení, které tetičky připravi-
ly a hlavně krásnou výzdobu, kterou jsme si mohli vzít domů. Soused Brácha vyrobil 
dřevěné domečky, které „z dlouhé chvíle“ všechny domalovala tetička Kastnerová. 
Nevím, kdy to vše zvládá, když má den jen 24 hodin.  
     Dáňa Šprinclová, dopisovatelka VI. župy 

Valné volební zasedání v Táboře  
 Abychom vše v pohodě stihli, tak se snaží župní rychtář soused Kastner 
skloubit dvě věci na jeden den. Proto jsme se ze Soběslavi přesunuli na VVZ do Tábo-
ra. Pozvání přijali baráčníci ze Soběslavi, z Jindřichova Hradce a z Veselí n/Luž. Z hostů 
byl přítomen starosta ing. Štěpán Pavlík, který byl na zasedání vůbec poprvé. Po zahá-
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jení a zvolení komisí přednesla svojí zprávu vzdělavatelka tetička Miluše Slavíková. 
Připomněla 28.říjen 1918, den vzniku samostatného Československa. Je to nejdůleži-
tější státní svátek u nás. Baráčníci se zúčastnili oslav na Střelnici v krojích, kde jim 
pomáhaly tetičky ze Soběslavi se svou módní přehlídkou. Své povídání tetička zakon-
čila Fouskovou básní o životě, byla moc hezká. Syndička tetička Slavíková ve své zprá-
vě uvedla, že mají v současnosti 17 členů, z toho na sezení jich chodí v průměru 8. 
Poděkovala za práci zapisovateli sousedu Havlíkovi, který pro nemoc nemůže již tuto 
funkci zastávat. Poděkovala panímamince tetičce Kaštánkové. Posteskla si, že vzhle-
dem k dlouhodobé nemoci souseda Kaštánka skončil soubor „Písnička.“ Všem chybí 
při zasedáních i při různých akcích. Tetičky se vždy těšily na zkoušku, která se konala 
vždy u Kaštánkových doma. Soused Pavel Staněk suploval švandymistra za nemocné-
ho souseda Pavlíka. Z činnosti uvedl oslavu Dne matek 7. května, účast na oslavách 
145 let baráčnictva v Soběslavi 25. května, účast na oslavách 28. října v krojích. Tetič-
ky chodí na Akademii třetího věku. Rychtářka tetička Slavíková si posteskla, že za ze-
mřelého souseda se nepodařilo získat někoho nového, tak zase jejich řady prořídly. 
Poděkovala všem za práci, která je pro mnohé vzhledem k vysokému věku členů čím 
dál náročnější. Poděkovala Městskému úřadu za spolupráci a za příspěvek od města, 
který je pro ně velmi důležitý.  
Následovala volba nového konšelstva, kterou provedl župní rychtář soused Kastner. 
Slib složili a nově jsou ve funkci: zapisovatel soused Pavel Staněk, syndička tetička Mi-
loslava Tůšová, švandymistr soused Pavel Sta-
něk. Část z nich má i dvě funkce, jinak to ani 
nelze vzhledem k počtu členů.  
Po schválení všech bodů programu došlo na 
zdravice hostů. První hovořil pan starosta Pav-
lík. Udivilo ho, jak se dodržují regule, dnes to 
viděl poprvé. Jako člen kulturní komise spolu-

rozhodoval o pří-
spěvku města ba-
ráčníkům. Pře-
svědčil se ve 
zprávách o tom, co vše baráčníci dělají a poděkoval jim 
za jejich práci a činnost. Popřál všem, ať se jim daří i na-
dále. První zdravici přednesla tetička Kastnerová. Pozva-
la přítomné na vernisáž výstavy do knihovny v Soběslavi 
19. listopadu v 16.30. Výstava se koná k 90 letům hoke-
je, 90 letům OB Soběslav a 30 letům obnovení Sokola. 
Popřála příjemné vánoce a hodně zdraví. Následoval 
rychtář soused Pazdera z Veselí n/Luž. Pochválil město 
za podporu, kterou baráčníci mají. Popřál jim, aby se jim 
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podařilo své plány naplňovat. Popřál spokojené vánoce a do nového roku hodně sil. 
Rychtář soused Šprincl z J. Hradce předal pozdravy od tetiček a sousedů z jejich obce, 
pozval na jejich VVZ 16. 11. od 10.00 hod. v restauraci Jiskra a na vánoční volbu dele-
gátů na VVZ župy prodejní výstavu ČSŽ na jejich rychtě. Posteskl si, že už na jejich VVZ 
neuslyšíme oblíbený soubor „ Písnička.“ Popřál nově zvolenému konšelstvu hodně sil 
do další práce a všem přítomným klidné prožití předvánočního času, štěstí a zdraví do 
nového roku.  
Župní rychtář soused Kastner zhodnotil zasedání slovy: „ Je to zde útulné, příjemné. 
Vzhledem k věku a počtu členů děláte práce dost. Do stovky tak máte ještě času 
dost.“ Poděkoval městu Tábor, vyjádřil se v tom smyslu, že bez podpory města nelze 
nic moc dělat. Pořád je ale co ukazovat.  
Za nepřítomnosti pantatínka zhodnotila zasedání panímaminka Kaštánková. Vyřídila 
moc pozdravů od souseda Kaštánka, který pobývá nyní v nemocnici. Moc se jí mezi 
baráčníky líbí, bez pomoci sama na zasedání chodit nemůže vzhledem ke špatnému 
zraku. Všem popřála hodně radosti, zdraví a štěstí do nového roku.  
                                                                                Dáňa Šprinclová, dopisovatelka VI.župy 



 Kalendář Připomíná… 
7.12.2019 - Hluboká n.V. - volební sedění od 14 hod. rest. L-Club Zámostí 
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. 
4.1.2020 - OB Věžovatá Pláně volební sedění od 14 hodin 
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 
18.1.2020 - OB Týn n.Vlt - volební sedění rest. Zlatá loď od 14 hod.  
25.1.2020 - Veleobec Praha sedění rychtářů od 9,30 hod. 
31.1.2020 - Veleobec - zaplacení odběru zpravodaje na r. 2020 
26.1.2020 - OB Ledenice volební sedění od 14 hodin 
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 14 hodin 
22.2.2020 - OB Písek baráčnický bál KD od 20 hodin 
7.3.2020 - OB Pištín - Baráčnický bál - rest. "U Dolánků" od 20 h. 
16.3.2020 - Veleobec - zaplacení kontribuce ze žup na r. 2020 
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 
25.4.2020 - Veleobec Praha - zasedání vzdělavatelů 
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13.6.2020 - oslava 10. výročí obnovení OB Suchdol n.Lužnicí 
14.6.2020 - OB Ledenice - oslava 90. výročí založení  
20.6.2020 - OB Lomnice n.L. - oslava 90 let trvání 
27.6.2020 - Veleobec Praha zasedání rychtářů 
10.10.2020 - Veleobec Praha - zasedání panímaminek 
17.10.2020 - Veleobec Praha - zasedání vzdělavatelů 
28.11.2020 - Veleobec Praha zasedání rychtářů 





Krásné a šťastné prožití svátků vánočních, 
hodně zdraví, štěstí a dobrých nápadů 

v práci baráčníků do roku 2020. 
Zároveň děkuji všem dopisovatelům 
do našeho baráčnického zpravodaje 

a budu se těšit v novém roce 
na dobrou a srdečnou  

spolupráci. 
redakce JB a Jaroslav Šikl. 
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