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S r p e n 
 Obžínky či dovázaná – na ukončení žní se pořádaly na statcích letní 
obžínky, zvané také dovázaná. Kořeny tohoto svátku sahají do dávných dob, 
kdy lidé tímto obřadem vzdávali hold přírodě. Na polích se nechávaly „man-
dy“ – poslední snop, který se slavnostně ozdobil. Když se z pole odvezla po-
slední fůra, nasedla čeleď do ozdobeného žebřiňáku a jeli pro „mandl“. Po-
tom se vraceli na statek a zpívali. Na statku předali tento symbol obžínek 
hospodáři a spolu s ním i z obilí upletený dožínkový věnec a verši vinšovali 
zdar v příštím roce. Hospodář všem poděkoval za jejich přání a práci, kterou 
odvedli. Potom pozval žence na hostinu, při které hrála muzika a kde se 
všichni najedli koláčů, masa a popili pivo a kořalku. Poslední snop se schoval a 
umlátil se jako poslední, protože zrna z něj měla prý magickou moc, a proto 
se uchovávala na další rok, aby z nich vzešla dobrá úroda. V pozdějších do-
bách se při žních místo výslužky dávaly peníze, které ženci většinou propili při 
večerní tancovačce v hostinci. 
P r a n o s t i k y: 
Srpen má nejkrásnější počasí v roce 
Červenec a srpen jsou nejteplejší měsíce v roce 
V srpnu již nelze slunci mnoho věřit 
Z počátku tohoto měsíce říká se, že opět studený vítr ze strnišť fouká 
Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí 
Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné počasí se očekává 

Vážení sousedé a milé tetičky, 
přináším Vám nové zprávičky… č. 8/2019 
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Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí 
Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí 
Hřímá-li v srpnu, praví se, že budoucího roku hojná úroda a množství deště je 
k doufání 
10. srpna – počasí na Svatého Vavřince jaké jest, takové se udrží několik dnů 
Na Svatého Vavřince první podzimní den 
Vavřinec ukazuje, jaký podzimek nastupuje 
Jestli jasno a teplo o Nanebevzetí Panny Marie, bývá dobré víno (15.srpen) 
24. srpna – od Svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje 
Bartoloměj svatý odpoledne krátí 
Den Bartoloměje je pravidlo celého podzimku 
Sucho na Bartoloměje, mrazivé zimy naděje 
Na Bartoloměje moc mraků – v zimě moc sněhu 
28. srpna – Svatý Augustin udělá z tepla stín 
Jaké je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu 
     (Jiřina Novotná, vzdělavatelka VI.župy) 



 

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

 

Vás srdečně zve na oslavy 90. výročí 
založení OB Řevnice a 85. výročí 
založení XVIII. župy T. G. Masary-
ka, které se budou konat v sobotu 
14.9.2019 od 10:00 v Řevnicích v 
Lidovém domě. Jana Červená rych-
tářka OB Řevnice a František Lan-
decký rychtář XVIII. župy 
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Otvice v zapomnění … 

 Ještě se musím sám vrátit k 135. výročí Českého baráčnictva, které se 
konalo v Soběslavi. O této oslavě se již napsalo hodně, pochval bylo také dost, 
ale přesto se nikde neobjevila pochvala za účast obci, která vážila cestu od 
Chomutova z obce Otvice. Znovuzrozená obec, která se zúčastnila jediná v 
průvodu se svým "nápisem", odkud krásné oděné baráčnice vůbec jsou. Já 
jsem si toho všiml a musím konstatovat, že o tom se mohlo také již dříve na-

psat. Když jsem se 
dozvěděl i tu zprá-
vu, že tato obec 
vypravila na oslavu 
autobus a setrvala 
nejen na oslavě tři 
dny, samozřejmě 
asi ne v Soběslavi, 
ale poznáváním 
okolí, tak mně to 
samotnému přišlo 
velice líto. Přesto-

že "Jihočeský baráčník" je 
v prvé řadě vydáván pro 
"Jihočechy", nemůžeme 
aktivitu jiných obcí při ta-
kovýchto akcích zapomí-
nat. Sami se podívejte na 
získané fotografie nejen 
na skupinu baráčníků na 
oslavě, ale i na jejich 
krásnou spolkovou míst-
nost. Tak za sebe se jim 
sám moc omlouvám a 
dnešní prostor na stránkách zpravodaje si určitě  
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velice zaslouží.  Zkrátka prostor na stránkách "Jihočeského baráčníka" mají 
všichni baráčníci. Tak pište.   (Jaroslav Šikl - župní rychtář X. župy) 



Ohlédnutí za letošním Folklorním festivalem v 
Jindřichově Hradci. 

 Za hezkého slunečného počasí se konal opět po roce v sobotu 20. 
července v pořadí již 12. folklorní festival v Jindřichově Hradci. Vše začalo 
před Střelnicí ve 12.30, kde se konalo krátké představení účinkujících soubo-
rů. 
Slavnostní zahájení bylo opět na starostovi města Stanislavu Mrvkovi a sta-
rostovi Jarošova nad Nežárkou Bohumilu Rodovi. Ten se pravidelně obléká do 
kroje včetně „ženícího kabátu“. Vedoucí souboru Vlasta Nejedlá nás baráční-

ky požádala o půjčení na-
šeho ženícího kabátu spo-
lu s čepicí pro našeho pa-
na starostu. Tento oděv 
všichni znají z Masopustu 
a Vynášení smrtky. Chodí 
v něm náš rychtář soused 
Šprincl. Spolu s krásně 
ustrojenou Vlastou Nejed-

lou v blatském kroji tvořili oba staros-
tové efektní čelo průvodu. Nápad to 
byl úžasný, bylo to zase něco jiného. 
Panu starostovi to moc slušelo. Hned 
jsem toho využila a oznámila mu, že 
by v listopadu na našem Valném vo-
lebním zasedání mohl kandidovat na post rychtáře. K tomu náš rychtář dodal: 
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„Dobrý nápad. Z radnice by to pan starosta měl na naši rychtu jen kousek.“ 
Náš místorychtář soused Komínek se na rychtu dívá z okna své kanceláře na 
Městském úřadu. 
Poté se dlouhý krojovaný průvod všech účastníků vydal na nám. Míru, kde se 

opět všechny soubory 
představily. Během celého 
odpoledne se přihlížející s 
námi fotili, dělali si "sel-
fíčka". Krásné kroje vždy 
zaujmou. Pokračovalo se 
do prostor muzea ve Štít-
ného ulici. Všechny pří-
tomné přivítala Mgr. Ale-
xandra Zvonařová. Konfe-
rování se ujala moderá-
torka Vendulka Vrbová. 
Potom už následovala 

jednotlivá vystoupení. Kromě 
téměř domácí Jarošovské krojo-
vé družiny to byl Blaťácký sou-
bor s Vlastiboře, Cimbálová mu-
zika Matěje Kůrečky z Břeclavi, 
Folklorní soubor Hrozének z 
Bulhar, ženský pěvecký sbor a 
Verbíři z Podluží. Soubory měly 
možnost vystoupit ještě jednou 
zase s jiným pásmem. Rádi toho 
využily. 
Soudě podle bouřlivého potles-
ku se všechna vystoupení moc líbila. Fotilo se, natáčelo. Obzvlášť nás nadchl 
dětský soubor z Vlastiboře, stejně tak drobotina z Jarošovské krojové družiny. 
Parket jen duněl, když se do toho pustili verbíři. Obdivovali jsme, co ti dokáza-
li v takovém tempu i při tom horku, které panovalo. Poprvé mnozí z nás viděli 
i moravskou svatbu se vším, co k tomu patří. Že se program divákům líbil, je 
patrné z toho, že jich velká většina vydržela až do konce. Pořadatelům se to 
povedlo na jedničku ke spokojenosti všech účinkujících i diváků. Těžko si ně-
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kdo dovede představit, co to znamená, sehnat sponzory, účinkující, pohoštění 
a dárky. Daří se to díky dobré 
spolupráci Jarošovské krojové 
družiny s pracovníky muzea a v 
neposlední řadě díky finanční 
účasti Jihočeského kraje, města 
J. Hradec, Nadačního fondu roz-
voje města J. Hradec, obce Jaro-
šov n/Než. a firem Waldviertler 
Sparkasse, Fruko Schlz a ostat-
ních sponzorů. 
Nás baráčníků z Obce Kunifer J. 
Hradec se zúčastnilo 11 v krojích 

a svérázech. K nám ovšem patří i vedoucí souboru Marie Šlechtová a kame-
raman Zdeněk Šlechta, kteří jsou zde vždy pracovně. Oproti jiným rokům k 
nám z VI. župy nezavítal nikdo. Třeboňským to letos také nevyšlo, i když se 
jim u nás moc líbí. Bohužel tuto sobotu se konalo i mnoho jiných 
akcí, kde baráčníci byli zároveň pořadateli, např. župní rychtář soused Kastner 
se svojí tetičkou. 
Je to krásné, že se daří tyto tradice udržovat. Letos to byl již 12. ročník. Mů-
žeme se již těšit na třináctý ročník příští rok. Jistě přinese zase něco nového, 
uvidíme ne nám známé soubory, tak jak to bylo doposud. Každý rok je zde 
někdo nový, neokoukaný, kromě Jarošovské krojové družiny, která je stálicí a 
festival zahajuje. Jejich řady se stále rozšiřují. Nedovedeme pochopit, kde se 
jim daří shánět stále nové a nové členy. Nu, asi to umějí. Je i zajímavé, jakým 
způsobem získávají účinkující. Loni při oslavách výročí republiky v Jindřichově 
Hradci nás upoutal náš první prezident T. G. Masaryk. Moc mu to na koni slu-
šelo. To také zaujalo vedoucí Jarošovské krojové družiny a zjistili, že se jedná 
o vedoucího folklorního souboru z Břeclavi. Potom se stačilo jen domluvit a 
účast na 12. ročníku byla zajištěna. Byla to jen náhoda? Samo nic nejde, musí 
se tomu pomoci. Letošní ročník se podařil ale jen díky obětavým lidem, kteří 
ve svém volnu jsou schopni zajistit takovou akci. Jim všem a všem účinkujícím 
patří velký dík za krásně prožité odpoledne, které nám připravili. 
    (Dáňa Šprinclová, dopisovatelka VI. župy) 
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Blahopřání k narozeninám … 
 X. župa blahopřeje touto cestou tetičce panímamince Jarmile Mikšíč-
kové z OB Písek (14.8.), která v tento den oslaví své narozeniny. Milá tetičko, 
celá X. župa ti k narozeninám přeje mnoho zdravíčka, pohody, radosti z kaž-
dého dalšího dne a hlavně neztrácej úsměv, který je ti vlastní.  

************************************************** 
 Obec baráčníků Vodňany blahopřeje tetičce Marii Šiklové, která dne 
2. 8. slaví své krásné 91. narozeniny. Zároveň blahopřejeme tetičce Petrušce 
Vozábalové, naší nejmladší baráčnici k narozeninám, které oslaví 23.8. Obě-
ma přejí baráčníci ze spolku mnoho zdraví, štěstí, pohodu a ještě mnoho 
krásných dnů v životě.  
------------------------------------ 

  27. srpna oslaví naše nejstarší baráčnice místo-
rychtářka tetička Jarmila Nebohá neuvěřitelné již 96. na-
rozeniny. Tetička za svoje působení u baráčníků prošla 
mnoha funkcemi, dělala mnoho let rychtářku a svůj život 
věnovala i ochotnickému divadlu ve Vodňanech. Z jejího 
vyprávění a zážitků při našich sedění se stává krásné po-
vídání. Také v době, kdy baráčníci byli ve Vodňanech 

skoro na konci, udržela obec se svou rodinou v činnosti. Byla mnohokráte 
oceněna v obci při výročích založení baráčníků a jejím skladatelským umem 
dovedla vždy rozesmát při podávání zdravic u spřátelených obcí. Milá tetičko, 
baráčníci z obce ti přejí mnoho dalších krásných dnů v životě a moc ti děku-
jeme za vše, co jsi u baráčníků vykonala.  
***************************************************************   
 Touto cestou bych chtěla srdečně popřát k narozeninám našemu 
rychtáři Jaroslavu Šiklovi. Letos 27. 8. oslaví krásných kulatých 
sedmdesát let. Za všechny tetičky a sousedy mu přejeme všechno nejlepší, 
hodně zdraví, štěstí, lásky a hlavně dalších dlouhých let jak u baráčníků, 
tak v osobním životě.  

Za všechny vodňanské baráčníky tetička Petra Vozábalová 
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Historie se líbila 
 Dne 23. čer-
vence na žádost Mgr. 
Trnkové z Domova 
pro seniory ve Vod-
ňanech v rámci pro-
jektu "Žít na plné 
pecky" byl rychtář 
OB Vodňany Jaroslav 
Šikl požádán, aby 
provedl přednášku 
obyvatelům CSP o 
historii baráčníků ve 
Vodňanech. Spole-

čenská místnost se zaplnila a rychtář svým vyprávění a ukázkami baráčnické-
ho praporu, čestných uznání, povídáním o historii od prvopočátků baráčnic-
kého založení z kroniky, ukázkou a popsáním věcí, které se používají při sedě-

ní baráčníků (přísežné právo, svícny, 
domeček) a mnoho vydaných brožur nejen vodňanskými baráčníky, ale i 
krásnou publikací o krojích vyskytujících se v Čechách, vydanou Veleobcí v 
Praze. Povídání a srdečné poděkování od účastníků a paní Mgr. Trnkové, kte-
rá pořídila mnoho fotografií, bylo pro rychtáře pohlazením na duši.  

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 
 



Prázdniny v obci baráčníků v Soběslavi 
 Ani o prázdninách baráčníci ze Soběslavi nezaháleli. 
Na rychtě vyměnili regály, udělali inventuru, vše vyprali. Pan Ryšavý opravil 
kolovrátek a hospodářské nářadí. 
Zdárně jsme ukončili slavnost po finanční stránce, Jihočeskému kraji, Městu 
Soběslav jsme dodali všechny dokumenty, co se týkalo vyúčtování dotací. 
Pak už tady byl 25. mezinárodní festival dechových hudeb. V sobotu účinko-
valo 9 dechových hudeb a dětský folklorní soubor „Ráček“. Opět manželé 
Kastnerovi byli jedni z dalších lidí ze Soběslavi pořadateli. V sobotu bylo krás-
né počasí, svítilo sluníčko. Když Kastnerovi kontrolovali stripy, měli lehkou 
práci, protože byly dobře vidět. 
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 Účast baráčníků na dechovkách je samozřejmostí ale i z jiných částí 
Čech. Zato neděle úderem 10 hod. začalo v Soběslavi pršet. Lidé byli schováni 
ve velkém stanu, dost lidí povstávalo na náměstí s deštníky. Pršelo 2 hod. 
V neděli účinkovalo 8 dechových souborů, od 12. hod přímý přenos do vysílá-
ní Českého rozhlasu České Budějovice. Účast na festivalu bylo přes 2000 lidí. 
Příští 26. ročník festivalu dechovek bude 18.7. -19.7.2020 . 
 V sobotu dne 27. 7. 2019 byl pozván rychtář se 2 tetičkami do Březiny 
starostou obce na sousedské posezení. Mají zájem o spolupráci s baráčníky. 
Navíc z Březiny k nám k baráčníkům dojíždí 2 tetičky. Posezení se konalo v 
místním sále. Hrála dechová hudba z Kardašovi Řečice. Místní obyvatelé při-
pravili bohaté pohoštění – na stolech byly sladkosti, slané pečivo. Každý do-
stal na tácku uzené, mohli si vybrat pivo, víno. Navázalo se tam plno nových 
kontaktů k propagování baráčnické činnosti, zvyků, tradic, nejenom blatských 
krojů. Navazujeme na všechno to, co jsme se naučili a převzali od našich ba-
ráčnických předků a doplňujeme o nové podněty. Každá aktivita, kterou kdo-
koliv z nás dělá ve prospěch baráčníků a kulturní společnosti se nám v dob-
rém vrátí a třeba do našich řad časem přitáhne i ty, kterým se naše počínání 
zatím jenom líbí. Baráčníci všech našich sdružených obcí úzce spolupracují s 
kraji, s městy, s městskými a obecními úřady. Mají zájem nám pomoci i s vý-
stavou na podzim v knihovně. 
      (Napsala tetička Kastnerová) 

 


OB Týn nad Vltavou 
 Jak jsem již uvedla v minulém čísle JB, v červnu byla dokončena vý-
měna střešní krytiny na budově baráčnické rychty v Týně nad Vltavou. 
Děkujeme za podporu tohoto díla Nadaci ČEZ, jejíž finanční podpora byla pro 
nás v tomto případě hlavním zdrojem finančního krytí. Dále děkujeme za 
podporu generálnímu partneru Vltavotýnského oranžového roku 2019 – Ja-
derné elektrárně Temelín ze skupiny ČEZ. Díky této podpoře jsme mohli usku-
tečnit čtyři plánované kulturní akce, které byly zařazeny do Vltavotýnského 
oranžového roku 2019. Jedná se o: Oslava Svátku matek, Oslava 135. výročí 
českého baráčnictva, Setkání tradičních vltavotýnských spolků a činnost ta-
nečního kroužku Česká beseda. Děti z kroužku Česká beseda se daly dohro-
mady i o prázdninách a v sobotu dne 6: června zatančily ve Lhotě pod Horami 
na setkání Lhot z Čech, Moravy i Slovenska. Toto setkání je již po několik desí-
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tek let tradiční a v Jižních Čechách se konalo poprvé, a to v nejmenší jihočes-
ké Lhotě. Přestože jsou prázdniny, na rychtě se i přes velká vedra pracovalo, 
vltavotýnští hasiči nám přišli zpracovat dřevo na topení na zimu. Hranici polen 
nařezali, naštípali, uskladnili a veškerý odpad odvezli. Děkujeme všem brigád-
níkům v čele s p. Františkem Novotným z ulice k Jihotvaru. 
Tetička správcová Kaláčová se šafářkami rychtu denně větrá a provádí tu běž-
né potřebné práce. Nezahálí ani někteří ostatní členové spolku. Vypomáháme 
v komparzu divadelní hry na otáčivém hledišti, v „Lucerně“. Pravidelně čtyři-
krát v týdnu po tři neděle chodily tři tetičky a jeden soused večer od 21,30 na 
otáčivé hlediště, aby posílili komparz Divadelní společnosti Vltavan, kde mají, 
dá se řici, opačný problém než my – mají hlavně ochotníky mladého a střed-
ního věku a nemají k dispozici členy našeho věku. Všem ochotníkům patří náš 
hluboký obdiv, protože velká většina herců chodí do zaměstnání, v divadle 
končí okolo půlnoci a ráno vstávají do práce na ranní směnu. K tomu se druží 
také únava z celodenních veder, při čemž někteří herci nemají ani alternaci a 

hrají nepřetržitě celé tři týd-
ny. A tomu ještě předchází 
řada zkoušek. Ochotnické di-
vadlo je krásný, ale náročný 
koníček a tak jsme rádi, že 
jsme mohli Divadelní společ-
nosti Vltavan alespoň trochu 
vypomoci. 

Krásný měsíc srpen 
alespoň s občasnou 
kapkou deště přejí vl-
tavotýnští baráčníci.                                                               
Jaroslava Svobodová,  

syndička 

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