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Červenec 
 4. července – Svatý Prokop byl prvním českým světcem, který byl v 

roce 1204 uznán v Římě a je uctíván jako jeden z českých zemských patronů. 

Podle legendy se narodil v Čechách v zemanské rodině, vzdělání získal ve 

slovanském písemnictví a poté byl vysvěcen na kněze. Posléze ţil jako pous-

tevník v jeskyni u Jinonic, kde do jeho příchodu ţili čerti. Odtud Prokop ode-

šel do Posázaví, kde se opět usídlil v lesní jeskyni, poté si ale postavil chýši, 

vymýtil les, obdělal půdu a začal pěstovat obilí. Prokop se stal rádcem a zpo-

vědníkem kníţete Oldřicha a v roce 1032 zaloţil Sázavský klášter. Prokopovy 

ostatky jsou uloţeny v kostele Všech svatých na Praţském hradě. 

 5. července – Cyril a Metoděj, bratři, původem ze Soluně, byli povo-

lání Velkomoravským kníţetem Rostislavem, aby šířili víru v jazyce srozumi-

telném prostým lidem v celé slovansky hovořící oblasti. Svátkem vzdáváme 

památku církevním učitelům, kterým se říká apoštolové Slovanů nebo slovan-

ští věrozvěsti. Svatý Matěj, starší bratr, křestním jménem Michal, byl zpočát-

ku státním úředníkem, později mnichem v klášteře, kde přijal jméno Metoděj. 

6. července – Mistr Jan Hus, narozen kolem roku 1370 v Husinci, byl římsko-

katolický kněz, český středověký náboţenský myslitel, vysokoškolský peda-

gog, reformátor a kazatel. Ve svých dílech a kázáních poukazoval na mravní 

úpadek katolické církve, která jej posléze prohlásila za kacíře. 6.července 

1415 byl upálen na hranici. 

Vážení sousedé a milé tetičky, 
přináším Vám nové zprávičky… č. 7/2019 
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 22. července – Maří Magdaléna – napravená hříšnice a krásná ţena 

Marie Magdalena je nejslavnější kajícnicí v dějinách a pro mnohé věřící sym-

bolem obrácení ke křesťanství. Obyčejným lidem byla svým osudem blízká. 

 26. července – Anna byla matkou Panny Marie. Je zajímavé, ţe v Bib-

li se její postava vůbec nevyskytuje a přesto se stala jednou z nejúctívanějších 

křesťanských světic jak ve světě, tak i u nás. A pokud snad patříte k lidem, 

kteří stále něco ztrácejí, pak je Svatá Anna tou pravou světicí pro vás. Jméno 

Anna bylo u nás velmi oblíbené po několik století. V některých krajích se do-

konce prvorozená dcera vţdy jmenovala Anna. Tak tomu bylo např. na valaš-

sku, jehoţ obyvatelé povaţovali tuto světici za svou patronku. Pořádali se tu 

velké poutě s procesím. Podobné oslavy byly i v jiných evropských zemích. U 

nás se poutě, muziky a tancovačky pořádaly aţ do 20 století. V tradičních hor-

nických oblastech bylo Svaté Anně zasvěceno mnoho kostelů a horníci o jejím 

svátku chodívali na mši ve slavnostních uniformách a s kapelou. Svatá Anna 

se stala ochránkyní manţelství a modlily se k ní hlavně ţeny – matky, ale také 

vdovy. Oblíbily si jí hospodyňky, sluţebné, švadleny a krajkářky. 

P r a n o s t i k y: 

Kdyţ dne ubývá, horka přibývá 

Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce 

Co červenec neuvaří, srpen nedopeče 

Co červenec neupeče, to jiţ srpnu neuteče 

Slunce peče-déšť poteče 

Na mokrý červenec následují bouře a krupobití 

V červenci do košile rozdělej se, v prosinci po uši oděj se 

Jaký červenec, takový leden 

Kdyţ červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje 
                      Jiřina Novotná, vzdělavatelka VI. župy 



D o ž í n k o v é   s l a v n o s t i 
 Léto vrcholí doţínkami, tedy poděkováním za bohatou úrodu. Uţít si 

je můţeme i dnes. V historii bylo ţním podřízené dění v celé vesnici a aby ta-

ké ne. Vţdyť dostat úrodu s polí bylo prvořadým úkolem, na kterém závisela 

obţiva na celý následující rok. 

Vesnice spolu – ţně tradičně začínaly na svátek Svaté Markéty – 13.7. V této 

době se nejvíce projevovala vesnická pospolitost. Vzájemná výpomoc v jed-

notlivých hospodářstvích byla samozřejmostí. Mladí i staří, sekáči a ţnečky se 

na polích scházeli ráno za úsvitu. Kaţdý měl svůj úkol – muţi kosili obilí, kte-

ré za pomoci velkých srpů odebíraly ţeny. Mladí ho pak svazovali do snopů a 
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skládali do úhledných mandelů. Děti se staraly o zajištění povřísel (provázků) 

a také občerstvení. 

Slavnost: na závěr sklizně bylo třeba vše náleţitě oslavit. Veselici předcházelo 

pletení doţínkového věnce – symbolu plodnosti. Připravoval se z různých 

druhů obilí. V některých krajích zdobila vrchol věnce pozlacená makovice pl-

ná máku jako symbol hojnosti a bohatství. Na vyzdobeném voze se pak sekáči 

a ţnečky vydali ke statku a s veršovaným přáním předali věnec hospodářce a 

hospodáři a poţadovali za něj a za své zásluhy o sklizenou úrodu také patřič-

nou odměnu. Hospodáři pak během večera tento věnec pověsili v jizbě na hře-

bík, kde zůstal do Štědrého večera. 

Současnost: dnes jiţ z polí nezaslechnete zvuk broušení kosy, ani neuvidíte 

sjíţdět k vesnici koňmi taţený ţebřiňák obtěţkaný úrodou. Vše nahradily vý-

konné kombajny. Doţínkové slavnosti se konají stále, i kdyţ dnes pouze jako 

folklorní záleţitost.   Jiřina Novotná, dopisovatelka VI.župy 



145.výročí Českého baráčnictva.90.výročí Obce 

baráčníků „Vitoraz „ Soběslav 
 V sobotu dne 25.5.2019 se nás sjelo ze všech koutů České republiky 

přibliţně 1195 baráčníků,souborů,sokolek,maţoretek, hostů na oslavách 145. 

výročí Českého baráčnictva a 90 let Obce baráčníků Soběslav. Dne 25.5.2019 

kolem 9.00 hod. začal před KDMS vyhrávat dechový orchestr Temelín, aby 

tetičky, sousedé měli 

dobrou náladu. Odrána se 

sjíţděly auta, autobusy 

před KDMS, kde byl velký 

pohyb lidí. 

Průvod se začal řadit v 

9.30 hod. - prapory, krojo-

vané tetičky a sousedi, dě-

ti, tetičky a sousedi ve své-

rázu. Českou vlajku nesli 

chlapci a děvčata ze 

Soběslavské mladé chasy. 

Poté se nesly prapory z 

města Soběslav, z Veleob-

ce praporečníka doprovázela panímaminka tetička Jůzková a matka praporu 

tetička Trojanová. U kaţdého neseného praporu praporečníkem doprovázely 2 
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tetičky dříve narozené a dvě děvčátka. Následovaly pestrobarevné a krásné 

prapory s praporečníky z jednotlivých obcí a ţup, bylo jich celkem 56,2 máj-

ky. Dále šel rychtář obce Soběslav soused Kastner a rychtář Veleobce soused 

Proček,doprovázen sluţebníky a zase kolem nich byla tetička v kroji, potom 

šli představitelé státní moci,- starosta města pan Ing. Jindřich Bláha s manţel-

kou, paní hejtmanka Stráská, pan náměstek JčK Novák, pan náměstek JčK 

Hroch pan senátor Větrovský, místostarosta Prahy1 pan Hejma. Následovali 

rychtáři a rychtářky z jednotlivých obcí a ţup.Bylo zde k vidění mnoho dět 
ských folklorních souborů. 

Doprostřed průvodu by-

ly zařazeny sokolky, kte-

rých se zúčastnilo cel-

kem 25. některé sokolky 

měly slušivé modré ob-

lečení. Průvod dopro-

vázel dechový orchestr 

Temelín. Za hudbou šlo 

hned 11 krásných maţo-

retek od malých holči-

ček aţ po slečny. Za ni-

mi majestátně kráčely 

tetičky v našich krás-

ných krojích a nakonec 

šly tetičky a sousedé ve vyšívaných halenkách tzv. svérázu. 

Kdyţ jsme přicházeli na náměstí, byla slyšet dechová hudba Jiţani. Na druhé 

straně na severní části na nás jiţ čekali trubači, kde baráčníky pozdravili. Na 

náměstí bylo slavnostní přivítání moderátorem panem Davidem Blaţkem, a 

následovalo přivítání rychtářem obce baráčníků Soběslav, který předal slovo 

sousedu rychtáři Pročkovi, který uvítal hosty.Na průvod se přišlo podívat hod-

ně lidí, bylo vlastně,co vidět a to nádherné kroje, svéráz, tak i mládí, sokolky i 

baráčníky, ale také k tomuto dění přidalo,ţe bylo nádherné počasí,svítilo slu-

níčko.Po průvodu se na náměstí uskutečnilo slavnostní zahájení a pak uţ tetič-

ky a sousedé předvedli českou besedu na náměstíz9-ti kolon. Pak náměstí za-

čal program „Jaro na Blatech“ 

Slavnostní zasedání 

 Slavnost začala den předtím, kdy jsme poloţili v parku u nádraţí kyt-

ku k pomníku padlým I. světové války. 

V sále se sluţebníci nahlásili do sluţby rychtáři a ten dal pokyn, aby konali 

svojí povinnost. Z moci rychtářského práva, zahájil soused rychtář slavnostní 
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zasedání a předal slovo rychtáři Veleobce sousedu Pročkovi. Byla vyzvána 

dechovka, aby zahrála k slavnostnímu nástupu praporů, velitelem praporů byl 

soused Hoch. Dal jasný povel, a dechová hudba jim zahrála pochod a prapo-

rečníci s prapory napochodovali do sálu, přítomní je uvítali potleskem a po-

vstáním, aby dali úctu praporům. Praporečníci svými prapory se usadili vzadu. 

Následovala hymna. Trojím poklepem soused rychtář Kastner zahájí slavnost-

ní zasedání 145. výročí Českého baráčnictva a 90. výročí Obce baráčníků „Vi-

toraz „ Soběslav. Protoţe slavnostní zasedání je oslava všech baráčníků předal 

slovo rychtáři Veleobce sousedu Pročkovi, který vyzval všechny ke vzpomín-

ce na zemřelé baráčníky. Rozezněly se krásné tóny zvonů. Po vzpomínce 

rychtář soused Proček přivítal hejtmanku Jihočeského kraje paní Mgr. Ivanu 

Stráskou, starostu města pana Ing. Jindřicha Bláhu, místostarostu Prahy 1 pana 

Ing. Petra Hejmu, náměstka JčKMgr. Jaromíra Nováka, dále přivítal starosty, 

místostarosty měst, obcí, tetičky a sousedy a všechny hosty. 

Nakonec přivítal Soběslavskou chasu mladou, která vzápětí předvedla kulturní 

vystoupení. Toto kulturní vystoupení se neslo v duchu Jihočeských Blat, písně 

i tance měli z našich krásných Blat. Následovalo krátké vystoupení rychtáře 

Pročka. 

Poděkoval všem sponzorům - hejtmance Jihočeského kraje paní Mgr. Ivaně 

Stráské, senátoru panu Mgr. Větrovskému městu Soběslav panu Ing. Jindři-

chovi Bláhovi a ještě jedno poděkování si dovolil vyslovit, patří obci baráční-

ků Soběslav a především rychtáři sousedu Kastnerovi a jeho tetičce, ţe doká-

zali připravit tuto slavnost. Historii, 145. výročí Českého baráčnictva jste ob-

drţeli ve výtisku. Na zasedání poděkoval sousedu Kučerovi za vypracování 

broţurky. Ve svém projevu rychtář Veleobce soused Proček zdůraznil: myslím 

si, ţe činnost Veleobce je dost bohatá, i kdyţ se někdy vyskytují překáţky v 

opravě rychty. Jak uţ je zvykem, tato činnost je závislá pouze na několika te-

tičkách a sousedech. Dovolil si, poděkovat za záštitu nad touto akcí hejtmance 

Paní Mgr. Ivaně Stráské, panu senátoru Větrovskému s finanční podporou na 

oslavu, dále panu místostarostovi Prahy 1 Ing. Petru Hejmovi za záštitu, sta-

rostovi města Soběslavi panu Ing. Jindřichu Bláhovi za jeho velkou finanční 

pomoc a záštitu nad celou oslavou a podporu v naší baráčnické činnosti. 

Taktéţ poděkování patří všem městům a sponzorům, kteří přispěli jak finanč-

ně, tak i věcnými dárky na oslavu 145. výročí Českého baráčnictva a 90 výročí 

vzniku OB Soběslav, které byli na velkoplošné obrazovce. Další, poděkování 

patří KDMS a to panu Mgr. Petru Valešovi za výbornou spolupráci a ochotu. 

V poděkování, nesmím zapomenout na folklorní soubor Soběslavské chasy 

mladé za velmi dobrou spolupráci a pomoc, včetně dnešní oslavy. Ve výčtu 

poděkování, nesmí chybět Střední škola řemeslná Soběslav, která připravila 
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tuto krásnou výzdobu. Na rychtáře zbyl velmi důleţitý úkol, ocenit ty, kteří 

velmi dobře pracují pro baráčníky, ale lidé, kteří nám baráčníkům pomáhají. 

Před právo předstoupili lidé, kteří obdrţí pamětní medaili: paní Hejtmanka 

Ivana Stráská, pan Mgr Jaromír Novák, pan starosta Ing. Jindřich Bláha, Ing 

Bohumil Komínek Ing. Mgr Pavel Kastner. 

 Dále předal slovo sousedu Faixovi, který četl, kdo obdrţí čestná uzná-

ní z představitelů státní moci a další oceněné. Zdravice přítomných, byla v du-

chu pěkného hodnocení slavnosti. Připínaly na prapory stuhy i na příseţné 

právo. Po skončení těchto ocenění, byla zazpívána baráčnická hymna a poté 

slavnostní odchod praporečníků s prapory ze sálu.Velké poděkování, patří 

dobrovolným hasičům, KDMS a Správě města, městské policii.Dále poděko-

vání patří ředitelkám paní Mgr. Krejčové.paní Mgr. Kuklové z Mateřským 

škol za výrobu dárků.Dále bych chtěla poděkovat městu Soběslav starostovi 

panu Ing. Bláhovi a Pavlovi a Petrovi Kastnerovým za jejich velkou pomoc při 

slavnosti. Poděkování sponzorům „145. výročí českého baráčnictva,90 let OB 

Soběslav. 

Sponzoři 

Jihočeský kraj, Město Soběslav, senátor Větrovský, Městská část Praha1, Mo-

tor Jikov Group a.s. Č.Budějovice, Čevak a.s. Č.Budějovice, Strabag a.s. 

Soběslav, Banes s.r.o.Soběslav,Fert a.s. Soběslav,Opeko spol.s r.o. Choust-

ník,DK Dvořák s.r.o.Roudná,Envi-pur s.r.o. Soběslav, Autoservis Jindra 

s.r.o.,Vialit spol. s r.o. Soběslav, Střední řemeslná škola Soběslav,Jaspo auto-

doprava s.r.o. Roudná, Soběslavská pekárna s.r.o., Reklamní ateliér s.r.o., 

N+N s.r.o. Soběslav, DK OPEN s.r.o. J. Hradec, Obec Klenovice, Ing.Mgr. 

Pavel Kastner, Impregnace s.r.o. Soběslav, Dřevovýroba s.r.o. Soběslav, Spil-

ka a Říha s.r.o. Soběslav, Maspex czechs.r.o., Veselí n/L,pan Drs z Debrníka. 

Děkuje rychtář obce baráčníků Kastner. 
   Za Obec baráčníků napsala syndička tetička Kastnerová 



Obec baráčníků Radomyšl, 
 před časem jsme dostali nabídku od senátora Kratochvíleho vystupo-

vat 19.5.2019 v Senátu na V. ročníku krojovaných slavností. Samozřejmě 

jsme neodmítli a začali se na vystoupení připravovat. Byli jsme součást í celo-

denního programu většinou folklorních souborů. Dostavily se i pochybnosti 

jestli obstojíme, neboť kaţdoroční krojované slavnosti se uskutečňují ve Vald-

štejnské zahradě za přítomnosti veškeré veřejnosti. Nakonec jsme se domluvi-

li,“ Českou besedou“ nic nezkazíme, protoţe je v naší Obci velkou tradicí. 

Kdyţ přidáme ještě méně známou „Československou besedu“, krátkou pře-
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hlídku krojů, a na pomoc si 

vezmeme ještě Sbor Sv. 

Martina, nemůţeme nic zka-

zit. Všechno dopadlo na vý-

bornou, obecenstvo bylo 

spokojené, děti nadšené a 

všichni ostatní plni různých 

záţitků. 

----------------------------------- 

80. výročí zaloţení Obce 

baráčníků v Radomyšli. 

Dne 8.6.2019 oslavili ba-

ráčníci v Radomyšli ku-

laté výročí své působnos-

ti. Oslavy byly spojené s 

rozvinutím nového pra-

poru a s letnicovou tradi-

cí vítání jara a otvíráním 

studánek „Královničky“. 

Dopoledne se uskutečnilo 

slavnostní zasedání, které 

podpořilo na 150 baráč-

níků z jiných Obcí a Ţup 

a členů ostatních organizací z Radomyšle. V odpo-

ledních hodinách došlo u pomníků padlým hrdinům 

k rozvinu-

tí nového 

praporu, 

přivázání 

stuh a po-

loţení 

věnce. 

Nový 

prapor 

poţehnal 

pan farář 

Roman Dvořák. Následovala staročeská tradiční oslava jara tzv. „ Královnič-

ky“. Na třicet malých i větších dívek, tvořilo skupinu v bílém oblečení s vě-

nečky na hlavě, nesoucí baldachýn nad určenou královnou. Nádherný scénář i 
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písničky doprovázela Pošu-

mavská dudácká muzika. Na zá-

věr byla tančena Česká beseda a 

téţ méně známá Česko-

slovenská beseda. Děkujeme 

všem přítomným za účast a 

podporu. 
Za Obec baráčníků Radomyšl: 

Zdeňka Jůzková – panímaminka  



 

Ze života veselských baráčníků 
Na rychtě se zpívalo… 

V sobotu 11. května oţila jiţ počtvrté baráčnická rychta dětským zpěvem. Na-

vštívili ji děti z místního Domu dětí a mládeţe v rámci projektu „Já, součást 

mého regionu“. Pořad o baráčnících a o folklóru na Blatech připravila vzděla-

vatelka veselské baráčnické obce tetička Jindřiška Petříková. 

Děti se dozvěděly 

spoustu zajímavostí z 

historie Blat, poslech-

ly si krásné blatské 

písně od sběratele li-

dových písní Karla 

Weise v podání folk-

lórního souboru Blat-

ka, dokonce se někte-

ré z nich i naučily. 

Seznámily se s pra-

vými blatskými kroji, 

na toto téma si i za-

soutěţily. Kroje před-

vedly tetičky Ludmila 

Míková a Martina Vojtová, dívčí kroj si vyzkoušela i jedna z účastnic. Perníč-

ky pro děti napekla a nazdobila tetička Martina Sýkorová. Dopoledne rychle 

uteklo a děvčata i chlapci odcházeli s úsměvem na tvářích. Na oplátku děti vy-

robily keramické domky, které naší obci věnovaly. 
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Oslava 120. výročí založení obce baráčníků ve Veselí – Mezimostí 

Příprava oslavy 120. výročí zaloţení obce baráčníků ve Veselí – Mezimostí, 

které se uskuteční 21. září v kulturním domě, vrcholí. Těšit se můţete na vy-

stoupení folklórního souboru Blatka, vystoupení Blaťáckého souboru Ševětín 

s programem Blatská svatba, Blaťáckou pětku, ukázku blatských krojů, výsta-

vu kronik a fotografií i na pohoštění. 
   Za SOB Vitoraz Veselí n. L. Marie Hadravová, syndička 



OB Jindřichův Hradec 
Velkolepé oslavy 145.výročí Českého baráčnictva v Soběslavi. 

Hezké, líbivé, majestátní, úţasné. Co? No přeci krásná a slunečná oslava 

145.výročí Českého baráčnictva v sobotu 25.května 2019 v Soběslavi. A to 

není všechno. K tomuto 

významnému výročí se 

přidala ještě oslava 90. let 

trvání Obce baráčníků 

Vitoraz Soběslav a záro-

veň i 30. let trvání 

Soběslavské chasy mladé. 

Ještě dlouho se bude na 

tuto krásnou a vydařenou 

akci vzpomínat. Všichni 

zúčastnění z této akce 

mají mnoho nezapomenu-

telných záţitků. Pokusím 

se vám, kteří jste nebyli 

na oslavě, trochu atmosféru a to, co zde probíhalo, přiblíţit. Omlouvám se, 

pokud jsem na něco, nebo někoho důleţitého zapomněla. Vše obsáhnout 

opravdu nelze. 

 Jiţ od rána se sjíţděli baráčníci z různých obcí a ţup tentokrát poprvé 

do Jiţních Čech do Soběslavi, sídla VI. ţupy Boleslava Jablonského. Byli 

jsme na několika celostátních oslavách baráčníků v různých městech a jsme 

hrdi na to, ţe se podařilo tuto akci uspořádat právě zde. Záštitu nad akcí pře-

vzal Jihočeský kraj, město Soběslav, Praha 1 a Veleobec Praha. Pořadatelem 

celé akce byla sice Veleobec, VI. ţupa a neposlední řadě Obec baráčníků 

Soběslav. A právě na soběslavských zůstala téměř veškerá organizace slavnos-

ti, shánění sponzorů, zajištění vystupujících, orchestrů, upomínkových darů a 

spousta organizačních věcí. Soběslavští baráčníci přiloţili ruku k dílu, ovšem 
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veškerá zodpovědnost 

zůstala na manţelech 

Kastnerových. Syn-

dička tetička Kastne-

rová a ţupní rychtář 

soused Kastner tak 

měli o zábavu posta-

ráno prakticky celý 

rok před akcí. Oni dva 

zasluhují náš obdiv a 

velké poděkování. O 

tom, ţe se jim to poda-

řilo, jsme se přesvěd-

čili všichni, kdo jsme 

se zúčastnili. 

Od rána před KDMS 

nás všechny vítal Dechový orchestr Temelín. Zde se připravoval a řadil prů-

vod, který čítal necelých 1300 lidí včetně všech účinkujících. V čele průvodu 

se nesla Česká vlajka, potom prapor města Soběslavi, dále prapor Veleobce. U 

kaţdého praporu byly tetičky v krojích a děvčata ze Soběslavské chasy mladé. 

Následovalo 56 praporečníků s prapory jednotlivých obcí a ţup. Za nimi po-

tom rychtář Obce Soběslav, 

rychtář Veleobce, představitelé 

státní moci. Následovali rychtáři 

obcí a ţup. Dále pak členové 

Sokola, maţoretky, soubory a 

spousta baráčníků buď v krojích, 

nebo ve svérázech.  

 Průvod byl tak dlouhý, 

ţe kdyţ se blíţilo čelo průvodu k 

pódiu, tak celý zbytek ještě po-

chodoval kolem náměstí. Mode-

rátor David Blaţek přivítal 

všechny přítomné, předal slovo ţupnímu rychtářovi sousedu Kastnerovi, po 

něm následoval rychtář Veleobce soused Proček, který přivítal hejtmanku Ji-

hočeského kraje Ivanu Stráskou, starostu města Jindřicha Bláhu, místostarostu 

Prahy 1 Petra Hejmu, náměstka hejtmanky Jaromíra Nováka, náměstka 

hejtmanky Pavla Hrocha, senátora Jaroslava Větrovského a dále všechny ba-

ráčníky, účinkující, hosty i diváky. Krásnou podívanou nám připravili taneční-
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ci „České besedy“. Vystoupilo celkem 9 kolon včetně malých dětí. Program 

na náměstí pak pokračoval koncertem dechových hudeb, dále se představilo 

celkem osm souborů, které předvedly své umění. Během programu moderátor 

David Blaţek několikrát zmínil všechny sponzory a přítomným představil 

blatský kroj, který je typický pro oblast Blat a okolí. Po celý den se lidé na 

náměstí mohli bavit. Ne však my, kteří jsme se přesunuli do Kulturního domu 

na slavnostní zasedání, 

které proběhlo po obědě. 

Po nahlášení sluţebníků 

do sluţby zahájil soused 

Kastner slavnostní zase-

dání a jiţ hrála dechová 

hudba k slavnostnímu ná-

stupu praporů, kterých 

bylo 56. Úchvatná podí-

vaná. Po vzpomínce na 

zemřelé, soused Proček 

znovu přivítal všechny 

přítomné, přibyli i staros-

tové některých měst. O 

kulturní program se po-

starala Soběslavská chasa mladá se svým pásmem. Potom nastalo neustálé dě-

kování a to za záštitu, všem městům a sponzorům za finanční pomoc i za dary, 

kulturnímu domu, souborům, dechovým hudbám, Střední škole řemeslné, dob-

rovolným hasičům, Mateřským školám, městské policii a dalším, kteří něja-

kým způsobem přispěli ke zdárnému průběhu oslav. 

Došlo i na zdravice hostů a po nich následovala příjemná část zasedání a to 

předání pamětních medailí a čestných uznání baráčníkům za jejich práci, kte-

rou vykonávají i těm, kteří baráčníkům pomáhají. Pamětní medaili obdrţeli: 

hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská, náměstek hejtmanky Jaromír No-

vák, starosta Soběslavi Jindřich Bláha, sponzor Pavel Kastner z Plzně a uvol-

něný radní Bohumil Komínek z Jindřichova Hradce. 

Celkem bylo uděleno 23 medailí a 59 čestných uznání. Zaměřím se jen, na na-

ší VI. ţupu. Pamětní medaili obdrţela místorychtářka ţupy tetička Květoslava 

Ryšavá a syndička, švandymistrová a dopisovatelka tetička Dáńa Šprinclová z 

Jindřichova Hradce. Čestné uznání potom berní tetička Eliška Plocková ze 

Soběslavi, panímaminka tetička Libuše Nejedlá ze Soběslavi, rychtářka tetička 

Miluše Slavíková z Tábora, dráb soused Herbert Mischnik z Jindřichova 

Hradce a vedoucí souboru Písnička soused Karel Kaštánek z Tábora. Moc mě 
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těší, ţe pamětní medaili dostal soused Jaroslav Šikl, redaktor Jihočeského ba-

ráčníka, soused Pavel Horák, redaktor Českého baráčníka a já jako dopisova-

telka VI. ţupy. Je vidět, ţe si naší práce ţupa i Veleobec váţí, ţe má naše prá-

ce nějaký smysl a někdo ji dovede ocenit. Moc si toho všichni tři váţíme. 

Zbývalo jiţ jen zazpívat baráčnickou hymnu, zatleskali jsme majestátnímu od-

chodu praporů ze sálu a slavnostní zasedání skončilo. Kdo chtěl, mohl ještě 

posedět, mnozí z nás se ještě byli podívat na část programu na náměstí, ostatní 

se ubírali k domovům, zvláště ti, co měli dalekou cestu před sebou. 

Co dodat na závěr. Vše se povedlo, počasí nám přálo, účast byla úţasná a dob-

rá věc se podařila.            Dáňa Šprinclová, dopisovatelka VI. župy 



OB Týn nad Vltavou – 

máme novou střechu! 

 Nejdůleţitější událostí v mě-

síci červnu bylo pro nás dokončení 

výměny střešní krytiny na naší 

rychtě. O to se zaslouţili vltavotýn-

ští dobrovolní hasiči pod vedením p. 

Ondřeje Boušky a p. Stejskala, kteří 

s ostatními členy SDH a za přispění 

členů spolku Veteránů – spolku bývalých vojáků sundali starou krytinu, 

vyměnili latě a střechu pokryli novou plechovou krytinou.  

Nebylo to ale tak jednoduché, jak se to napíše. Jiţ před třemi lety upo-

zornila tetička správcová Kaláčová na skutečnost, ţe dosavadní střešní 

krytina dosluhuje a při větších 

deštích do rychty zatéká. Co dě-

lat? Peníze na novu krytinu jsme 

neměli, podali jsme sice ţádosti o 

grant na výměnu krytiny na Kraj-

ský úřad i na Nadaci ČEZ, ale na-

še ţádosti nebyly vyslyšeny. Fi-

nančně nám na tuto akci nemohlo 

přispět ani Město Týn nad Vlta-

vou, jelikoţ rychta není ve vlast-

nictví Města Týn nad Vltavou, je to náš objekt a tudíţ jsme museli začít 

shánět peníze sami. Tetička rychtářka Fialová vyhlásila sbírku, byl zří-
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zen transparentní účet, písemně jsme oslovili některé týnské podnikate-

le a peníze se po malých částkách začaly scházet. Protoţe to ale zdaleka 

nestačilo, zkusili jsme znovu oslovit i Nadaci ČEZ a k našemu milému 

překvapení nám tentokráte bylo vyhověno a tak díky Nadaci ČEZ, která 

náš projekt podpořila, mohly být započaty práce na rychtě. 

V pátek dne 21. června byla slavnostní kolaudace na rychtě. Byli po-

zváni všichni, kteří nám finančně přispěli a byli pozváni všichni, kdo na 

rychtě pracovali – členové SDH, členové spolku Veteránů – spolku bý-

valých vojáků, členové ostatních spolupracujících vltavotýnských spol-

ků a samozřejmě naše tetičky a sousedé. Bylo poděkováno za finanční 

podporu všem, kteří nám jakoukoliv částkou přispěli, a hlavní poděko-

vání patřilo za podporu Nadaci ČEZ a veliké poděkování bylo vyslove-

no členům SDH, bez jejichţ pomoci bychom takovéto dílo těţko usku-

tečnili, protoţe oni u nás pracovali zdarma, bez nároku na jakoukoliv 

odměnu a ve svém volném čase. Samozřejmě jim tetičky šafářky s te-

tičkou správcovou připravily vţdy náleţité občerstvení. 

Občerstvení na kolaudaci nám zajistilo Jihočeské zemědělské muzeum 

v Netěchovicích z vlastních zdrojů, mají vlastní prodejnu masa, která 

zpracovává výrobky z masa hospodářských zvířat, chovaných na jejich 

farmě. Pečivo na stolech napekly tetičky z vlastních zdrojů. 

Poděkování patří tetičce rychtářce Fialové, která iniciovala dobrovolnou 

sbírku a dělala vše proto, abychom dali dohromady finanční prostředky. 

Nečekali jsme jenom na pomoc zvenčí – sami jsme sháněli peníze, šet-

řili jsme na výdajích, kde se dalo, chodili jsme prodávat vlastnoruční 

výrobky /pečivo, dekorační podzimní vazby/ na farmářské trhy a sháně-

li jsme i věci na prodej na bleších trzích. Osobní náklady, spojené s pra-

cí ve spolku /náklady na telefon, náklady na občerstvení při schůzích, 

cestovné na ţupní sedění/ jsou v naší osobní reţii. Vše děláme dobro-

volně ve prospěch spolku. Na sbírku samozřejmě přispěli i tetičky a 

sousedé. Poděkování patří i tetičce správcové Kaláčové, která strávila 

na rychtě spoustu hodin a vţdy byla k dispozici. 

Máme velikou radost, ţe se společné dílo podařilo, spadl nám veliký 

kámen ze srdce. Takţe ještě jednou veliké poděkování všem, kteří ja-

kýmkoliv způsobem pomohli a přes veškeré obavy a nesnáze, které nás 
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během této akce provázely, jsme rádi, ţe jsme měli odvahu do toho jít a 

nečekat na zásah „shůry“. 

 Kromě této veliké akce jsme se zúčastnili vernisáţí dvou výstav 

v našem městském muzeu – jedná se o výstavu malíře Jaroslava Vojny, 

týnského rodáka /100. výročí narození/ a o výstavu Sboru dobrovolných 

hasičů k 145. výročí zaloţení dobrovolného hasičského sboru v Týně 

nad Vltavou. 

V sobotu 8. června se zú-

častnila naše delegace slav-

nosti zaloţení OB Radomyšl, 

kde byl poţehnán i nový 

spolkový prapor. Slavnost 

byla velice vydařená, účast 

mimořádná a milým překva-

pením byly „královničky“. 

Oceňujeme spolupráci místní 

školy a paní učitelky, která s 

děvčaty nacvičila krásné 

pásmo a oţivila starý zvyk „otvírání studánek“. V Radomyšli jsou vţdy 

o krok napřed a je vidět, ţe tady jdou lidé dohromady. 

 Ve středu 19. 

června tetička syndička 

Svobodová „pasovala“ v 

místní knihovně děti na 

čtenáře /tetička rychtářka 

se tohoto aktu letos z 

osobních důvodů nemoh-

la zúčastnit/. Na toto „pa-

sování“ chodíme jiţ po 

několik let, máme výbor-

nou spolupráci s p. Ja-

novskou z místní knihov-

ny. Ve čtvrtek 20. června jsme byli pozváni s našimi dětmi z tanečního 

krouţku Česká beseda do Temelína na místní setkání seniorů. Děti měly 

se svými tanečky veliký úspěch a na podzim dostaly pozvání, aby 
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v Temelíně zatančily v místním Domově s pečovatelskou sluţbou. 

 V sobotu 22. června se opět po dlouhé době neslo od místního 

vlakového nádraţí houkání vlaku. Místní lokálka, která zajišťovala více 

jak 100 let spojení po kolejích mezi Týnem nad Vltavou a Číčenicemi, 

byla u nás koncem roku 2014 zrušena a tak nás mile překvapilo, ţe v le-

tošním roce se uskuteční letní rekreační jízdy starobylým vláčkem. 

Takţe tu sobotu 22. června byla slavnostně zahájena první jízdou letní 

sezona a na nádraţí se konala malá slavnost. Na tuto slavnost jsme byli 

pozváni i s našimi malými tanečníky, děti na nádraţí zatancovaly a pak 

absolvovaly zdarma první jízdu z Týna nad Vltavou do Netolic a zpět. 

Pro děti to byl veliký záţitek, protoţe v dnešní době jsou zvyklé vozit 

se převáţně v autech. Bylo to i takové symbolické rozloučení s letošním 

školním rokem a s tanečním krouţkem. Těšíme se, aţ se opět po prázd-

ninách s dětmi budeme setkávat. 
Milí čtenáři Jihočeského baráčníka, milé tetičky a sousedé – přejeme vám 

všem krásné prázdniny a užijte si je každý po svém! 
      Jaroslava Svobodová, syndička 

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

OB PRACHATICE 
Petanque nejlépe hrají ve Strakonicích 

 V Parku Mládí v Prachaticích  

Klubu ORTO, uspořádal Turnaj 

tříčlenných druţstev o Pohár starosty 

města v petanque. Zúčastnily se jej i 

tetičky z Prachatic, Emilie Hrochová 

hrála výborně. Nejlépe však tuto hru 

hrají ve Strakonicích. Zúčastnila se i 

druţstva z Českých Budějovic, Dubu, 

Tábora a Strakonic. Hlavní organizátor 

František Batysta byl s akcí spokojen. 
************************************************* 

Terapie gongem. Tak to tu ješ-

tě nebylo. Znáte to? 
 Sjednocená organizace nevi-

domých a slabozrakých Prachatice na-
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dělila svým členům a přátelům neuvěřitelný záţitek – terapii gongem. 

Do Prachatic zavítala Dana Šitnerová. Akce se s velkým nadšením zú-

častnily i tetičky jarmila Šímová a Marie Šímová na fotografii. 

 Dvě hodiny se zvuky gongu, který většinou známe pouze ze zahajování 

akcí, svolávání lidí, ale koncert, a navíc terapie, byla skutečně neuvěři-

telnou, působivou, silnou, emoční záleţitostí. Dana Šitnerová v úvodu 

nechala osahat gong i palice nevidomým, byť ne na přední stranu, ale 

zezadu a na okraje. A také si mohli stvořit nějaký zvuk. Poté následova-

la etuda přes půl hodiny, hra na gong, jak sama říká má léčivé účinky. 

Všichni přítomní ani „nedýchali“. Závěr patřil povídání o působení 

hudby, gongu na lidský organismus a otázky neměli konce. Ukázala ta-

ké, jaké jsou vibrace před a za gongem, nechala přítomné je pocítit. 

„Osobně pro mne zahrála gongohru a musím říci, byl to vášně nádherný 

záţitek“., sdělila účastnice setkání. Povídala také o největším gongaři 

Bearu Love, úţasném muzikantovi Ondřeji Smeykalovi. Krásná akce. 
********************************* 

Prachatice jsou Obcí přátelskou seniorům 2019 

 Jiţ v roce 2014 získalo město Prachatice ocenění v soutěţi 

MPSV Obec přátelská rodinám. Letos se podařilo získat ocenění Obec 

přátelská seniorům 2019 a zároveň finanční podporu jako ocenění za 

práci pro seniory a se seniory. V rámci Jihočeského kraje byly 

v různých kategoriích oceněny pouze 3 obce: Vrábče, Křemţe a Pracha-

tice. 

Na fotografii Hanka 

RH+ Rabenhaupto-

vá, koordinátorka 

podpory a péče, 

ministryně Jana 

Maláčová (MPSV) 

a místostarosta 

města Prachatice 

Jan Kli-

meš. Ministryně 

ocenila obce přátelské seniorům a rodinám a předala oceněným diplomy 

a symbolické šeky na slavnostním vyhlášení, které se uskutečnilo v 

praţském Hrzánském paláci v Praze, v úterý 25. června 2019.  Ocenění 
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místostarosta města Jan Klimeš, který při předání ocenil a vyzdvihl prá-

ci všech ve městě, kdo se na proseniorském poli pohybují, pomáhají a 

podporují. Soutěţ v oblasti Obec přátelská seniorům byla letos vyhláše-

na MPSV ve spolupráci s Radou vlády pro stárnutí populace a Sdruţe-

ním místních samospráv. 
                 Hanka Rabenhauptová (RH+) Fotografie Václav Malina 

 Domov seniorů Mis-

tra Křišťana Prachatice 31. 

5. 2019 oslavil v zahradě 

domova a celém domově 

80. výročí zaloţení posky-

tování sociální sluţby pro 

seniory. 

 Z Jihočeského kraje přijela 

na oslavu Pavla Doubková, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a záštitu nad akcí 

převzala hejtmanka Iva-

na Stráská. 

Jak řekla na úvod ředi-

telka domova Hana Voj-

tová: “Dnem 1. května 

1939 se začala psát his-

torie pomoci starým li-

dem, tehdy pod názvem 

"Zaopatřovací ústav pro 

staré a neduţivé osoby" v Prachaticích. A jaká 

byla podoba dříve a jaká je dnes můţete stále 

ještě vidět na výstavě fotografií – dokumentu 

na „SKLE“ domova před jídelnou, jak šla his-

torie a kam sluţbu dovedla od roku 1939 aţ po 

současnost rok 2019, přesvědčit se můţete o 

kvalitě poskytované sluţby přím v domově, 

kde je po celý den neustále otevřeno. 
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Oslava se nesla v duchu pohody a zábavy. Prostor byl připraven pro se-

tkání rodin, dětí i seniorů a jejich přátel. Prostor byl dán hudbě, zpěvu a 

tanci za zvuků kapely Ivany Hrazimové a Bandu. V programu vystoupi-

ly maţoretky z Husince (MINIMA) Občerstvení s grilováním, nanuky, 

dezerty, dostatek pití, kávy a s obsluhou skvělých tetiček z Obce baráč-

níků Vitoraz Prachatice, či klientů STROOMU Dub, bylo velmi milé. 
Oslava se podařila. Teď jen přání, aby se podařilo udrţet i nadále poskytování 

sluţeb pro seniory. Děkujeme. Hodně sil do další práce nejen ředitelce domo-

va, ale celému kolektivu a obyvatelům jiţ několikrát zmiňovanou pohodu a 

spokojenost se sluţbami, bydlením a pevné zdraví.   
            Hanka Rabenhauptová(RH) + foto 



OB Vodňany 
 Červen na cestách baráčníků … 
 Naše baráčnická obec Vodňany, i když čítá malý počet členů, 
přesto nezahálíme a snažíme se o to, aby baráčnická myšlenka zů-
stala co do historie v našem městě co nejdéle. V červnu jsme navští-
vili oslavu 80. let trvání obce v Radomyšli, kde jsme byli srdečně 
přivítáni. Zde byl poţehnán i nový spolkový prapor. Slavnost byla veli-

ce vydařená, účast mimořádná a milým překvapením byly „královnič-

ky“. Oceňujeme spo-

lupráci místní školy a 

paní učitelky, která s 

děvčaty nacvičila 

krásné pásmo a oţivi-

la starý zvyk „otvírá-

ní studánek“.   
 Další naší ná-
vštěvou byla oslava 
90. let založení ba-
ráčníků v Hluboké 
n.Vlt. Krásné prožití 
sobotního odpoled-

ne mezi našimi hlubockými baráčníky. Jejich oslava byla bez průvo-
du, ale přesto celé jednání se nám líbilo. Také je to obec, která se 
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potýká s novými členy, přesto se snaží také udržet tradice a historii 
v tomto městě. Pan senátor a starosta města Ing. Jirsa ve svém vy-
stoupení popřál baráčníkům mnoho zdraví a spokojenosti v jejich 
práci.   
 Poslední červnovou návštěvou byla oslava "Zlaté solné 
stezky" konající se v Prachaticích.  Zaplnění náměstí s mnoha stán-
ky a pestrobarevný průvod se zastávkou u pomníku, kde byly polo-
ženy květiny" s pokračováním na náměstí spolu v průvodu se spřá-
telenými spolky z mnoha států a baráčníky - to byla opravdu krásná 
podívaná.  
 V ten samý den odjel rychtář Jaroslav Šikl na Veleobec do 
Prahy na setkání rychtářů a syndiků. Po třech letech stavebních 
úprav "Baráčnické rychty" na Malé straně jsme usedli do zrekon-
struovaného sálu, který nás svou přestavbou nesmírně nadchl.   

Blahopřání k narozeninám … 
 X. ţupa blahopřeje tetičce panímamince Marii Hřebíčkové (OB 

Radomyšl) k jejím narozeninám (4.7.), dále tetičce syndičce Zdeňce 

Jůzkové (OB Radomyšl) k narozeninám (3.7.), rovněţ tetičce šafářce 

Marii Tesařové (OB Vodňany) k narozeninám (26.7.) a sousedu panta-

tínkovi Václavu Šůsovi (OB Radomyšl) k narozeninám (27.7.). Milé 

tetičky a sousede, ţupní rychtář, konšelstvo a baráčníci z X. ţupy vám 

všem přejí krásné narozeniny, hodně zdravíčka, pohody, radosti v kruhu 

rodinném a samozřejmě i mezi námi baráčníky. Také vám děkujeme za 

práci v ţupě a Českém baráčnictvu.  

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

Obec baráčníků Vodňany přeje tetičce Marii Hodinové k jejím naroze-

ninám (10.7.) a tetičce berní Evě Smolové (22.7.) Milé tetičky, ať vám 

stále slouţí zdravíčko, ať máte pořád úsměv ve tváři a těšíme se na vaší 

dobrou spolupráci v naší OB. Přejí baráčníci z OB Vodňany a rychtář.  

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

KalendářPřipomíná… 
24.8.2019 - OB Boršov n.Vlt. - staročeské dožínky 
7.9.2019 - VIII. župa baráčnický věneček v Halámkách 
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21.9.2019 - X. župa konšelské sedění - 8,30 hod. Vodňany 
21.9.2019 - Veselí n.L. - oslava 120.let založení od 14 hod. KD 
5.10.2019 - Setkání Jihočeských žup - Boršov n.Vlt. od 9 hodin 
12.10.2019 - Veleobec - zasedání panímaminek 
19.10.2019 - Veleobec - zasedání vzdělavatelů 
20.10.2019 - OB Vodňany volební sedění od 9 hod. "U Zástavů" 
26.10.2019 - OB Pištín volební sedění "Na dolánku" od 13 hodin 
9.11.2019 - OB Písek volební sedění - Olympie od 14 hodin 
9.11.2019 - OB Soběslav volební sedění 
10.11.2019 - OB Radomyšl volební sedění od 11 hodin  
16.11.2019 - X. župa konšelské sedění - 8,30 Vodňany 
23.11.2019 - OB Prachatice volební sedění od 10 hod. v Družbě 
30.11.2019 - Veleobec  - zasedání rychtářů 
18.1.2020 - VI. župa Soběslav volební sedění 
25.1.2020 - Veleobec sedění rychtářů         
8.2.2020 - OB Radomyšl - Baráčnický bál - Sokolovna od 20 hod. 
22.2.2020 - OB Písek baráčnický bál KD od 20 hodin 
7.3.2020 - OB Pištín - Baráčnický bál - rest. "U Dolánku" od 20 h. 
28.3.2020 - Veleobec Praha volební sedění  
27.6.2020 - Veleobec zasedání rychtářů 
28.11.2020 - Veleobec zasedání rychtářů 
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