číslo 4 - duben 2021
*******************************************************

Duben
Svátky a významné dny:
22.4. Den Země
23.4. Světový den knihy
24.4. Svatý Jiří
Na sv. Jiří vylézají hadi a štíři. Patří k nejvýznamnějším křesťanským
svátkům. Přesto byl v roce 1970 zařazen do seznamu svatých, jejichţ
existence je sporná. Hlavním důvodem je nedostatek historických dokladů
o jeho ţivotě a hlavně legenda, která vypadá opravdu spíš jako pohádka.
Jeho popularitě to však nijak neubralo.
Tímto dnem začíná skutečné jaro. Podle pověstí byla ve studních voda
jedovatá, proto se nepila. Na čerstvě probuzenou zemi, hlavně na polích se
od toho dne nemělo zbytečně šlapat. Pro naše předky byl svátek sv. Jiří
důleţitým mezníkem hospodářského roku. Dobytek se začal pást na zelené
pastvě, coţ bylo v mnoha krajích důvodem k oslavení.
30.4. Filipojakubská noc – čarodějnice
Velikonoce - pohyblivé svátky mezi 22. 3. a 25. 4.
Pašijový týden – poslední týden před Velikonocemi
Pro křesťany jsou Velikonoce nejvýznamnějším svátkem. Můţeme je také
vnímat i jako svátky jara, omlazení a plodnosti, vycházející z přírodních
cyklů. V dobách, kdy se ještě neslavily Velikonoce podle křesťanské víry,
lidé vítali jaro a oslavovali plodnost, nový ţivot, novou sílu přírody.
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Jak uţ zaznělo, právě podle termínu Velikonoc se určují i další pohyblivé
svátky. Těmi jsou na jedné straně předcházející masopust, na který pak
plynule navazuje 46 dní postního období před Velikonocemi a na straně
druhé pak pozdější letnice neboli Svatodušní svátky.
30. duben – čarodějnice či filipojakubská noc. Je to noc, která má několik
názvů a mnoho významů, kterým stojí za to porozumět. Její kořeny sahají
do keltského svátku zvaného téţ Beltain. Ten se slaví mezi jarní
rovnodenností a letním slunovratem. Oheň byl symbolem síly, ţivota a
Slunce, tedy ţivotodárné energie. A také měl vše neočistit a uchránit i
stáda, která vyváděli Keltové po zimě na pastvu a která byla v tomto
období obzvlášť zranitelná. Beltain byl radostný svátek, s jarem přicházela
ke slovu i všudypřítomná láska a rozţehnutá vášeň. V současné době
pořádají čarodějnice obce či jiná sdruţení, zapalují se ohně, všude je
dostatek jídla a hlavně pití, obsluhující nabízejí nejrůznější převleky,
kterými se obohatí průvod s hudbou. U ohně je veselo aţ do svítání. A
nastal máj, lásky čas.
P r a n o s t i k y:
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto
V dubnu hrom, nebojí se mrazu strom
Kdyţ se v dubnu ozve hrom, chyť si kámen nebo strom
Je-li v dubnu teplý déšť, hojné poţehnání jest
Nevěř ţádnému počasí v dubnu – apríl si stejně troubí, jak chce
Kde je kozel zahradníkem, stará baba poručníkem, aby čert byl
sluţebníkem
Na desátý v dubnu den, setý bývá krásný len
Na duben jen neměj spoleh valný, bývá jasný den a zítra kalný
Kdyţ duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje
Na svatého Vojtěcha v polích samá potěcha
Duben hojný vodou – říjen vínem
I kdyţ kluci v dubnu bez kabátku běţí, často hospodáři na úrodu sněţí
Jiřina Novotná – vzdělavatelka VI. župy

Velikonoce
Velikonoce
jsou
nejvýznamnějším
církevním
svátkem,
připomínajícím ukřiţování a vrcholícím oslavou Zmrtvýchvstání
umučeného Jeţíše Krista. Zároveň spadají do doby, kdy naši pradávní
předkové slavili příchod nového jara. Některé zvyky tak pocházejí ještě z
dob předkřesťanských. O jarním novoročí si lidé navzájem posílali drobné
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dárky a ještě na počátku dvacátého století bylo pokládáno za počátek
hospodářského roku. Konaly se první zemědělské práce a dobytek byl
vyháněn na pastvu.
Jarní sluníčko probouzí naše smysly a naše tělo potřebuje po dlouhé zimě
pořádný restart. Sílu načerpáme procházkou lesem, sbíráním bylinek, klidu
a pohody v lukách, kocháme se zpěvem ptáků, pozorujeme různé
ţivočichy, probouzející se ze zimního spánku. První květy jsou něco jako
praporečníci právě přicházejícího jara, hrají zářivými barvami a těší naše
smysly. Bělostné sasanky, obláčky modrých ladoněk, ţlutých pampelišek
atd, toť pastva pro včelky medonosky.
Doba |velikonoční se pojí s lidovými tradicemi a obyčeji souvisejícími s
oslavami vítání jara. Název jarních svátků je odvozen od Velké noci, kdy
Jeţíš vstal z mrtvých. V lidové tradici pak oslavují probouzení přírody,
plodnost, naději a lásku. Symboly jsou následující:
V a j í č k o – představuje nový ţivot. Zvyk darovat jej o svátcích se drţí od
14. století. Vejce musela být vţdy plná a barevná. První velikonoční
kraslice u nás byla nalezena ve Velkých Hostěrádkách na jiţní Moravě ve
vykopávkách z11. století. Bylo to vyškrabované vejce v černém podkladu.
Kraslice zdobí všichni Slované, české a moravské malérečky zdobí asi
nejvíc.
P o m l á z k a – neboli tatar se plete aţ z dvaceti čtyř vrbových proutků,
zakončuje je pletená rukojeť a na špici zdobí barevné stuţky, které si muţi
vyslouţí o Velikonočním pondělí na koledě. Koledníci dostávali vajíčka,
dospělí štamprličku.
Z a j í č e k – symbolika zřejmě pochází z tradice oslav svátků pohanské
bohyně plodnosti Eastere. Z jejího jména je odvozen anglický název
Velikonoc - Easter. Podle legendy tato bohyně proměnila ptáčka, který
umrzl ve vánici v zajíce. Ten pak z vděčnosti kaţdé ráno kladl vejce jako
pták.
B e r á n e k – v křesťanství představuje Jeţíše Krista, obrazně
obětovaného za spásu světa.
M a z a n e c – měl celou řadu krajových názvů – baba, plecovník, šoldr či
svěceník. Tvar i zlatá barva odkazují ke slunci. Zadělává se v neděli, peče
se ze stejného těsta jako vánočka a nahoře se na něm značí kříţ.
J i d á š e – sladké pečivo ze stočeného pruhu těsta do tvaru, který
symbolizuje provaz, na němţ se oběsil Jidáš.
P u č á l k a – v předvelikonočním období se nechávala ve vodě naklíčit
semena hrachu. Po třech dnech byla tak zvaná pučálka narašená a pak se
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zprudka opékala na rozehřátém tuku. Jídala se hlavně solená a pepřená, ale
také na sladko s rozinkami a to kdyţ byl v postní době očekáván ţenich na
námluvy.
Dávné dědictví dochovávají muzea lidové architektury v přírodě folklórní
akce, které se v nich odehrávají, nám připomínají kořeny, z nichţ jsme
vzešli a ke kterým se dnes tak rádi vracíme. Buďme pyšní na vše, co nám
zanechali naši předkové, pokračujme v jejich šlépějích.
Toto povídání bylo čerpáno z dostupných materiálů a vzpomínek, které mi
zůstaly po mých prarodičích a rodičích.
Jiřina Novotná, vzdělavatelka VI. župy



Hádanka

Zdravím Vás všechny vřele a mám pro Vás jednu hádanku.
Poznáte, kde se nachází bývalý lovecký zámeček na fotografii? Napovím
Vám, ţe je to na Šumavě blízko Kašperských Hor. Zkuste hádat.
Jůzková Zd.
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Přeložení slavnosti v Soběslavi
Dobrý den váţené tetičky a sousedi
Vzhledem k vývoji situace pandemie coronaviru a přijímaných opatření
vlády, nebude moţné konat slavnost 90 let vzniku VI. ţupy v termínu
22.5.2021.
Konání oslavy se překládá na náhradní termín 28.8.2021.Věříme,
ţe situace jiţ bude natolik dobrá, abychom oslavu uskutečnily a mohly se
sejít v krásných krojích a ve svérázu. Program oslavy bude upraven podle
nastavených pravidel. Současné moţnosti byly konzultovány s paní
ředitelkou KHS doc. MUDr. Kotrbovou PhD.
Informace pro soubory :
Pandemie coronaviru a opatření přijatých vládou zasáhly do činnosti
spolků.
Soubory se nemohly scházet, cvičit a vystupovat. Přesto Vás prosíme,
abyste se akce zúčastnily i bez vystoupení a podpořily tuto krásnou ukázku
krojů v průvodu. Cestu bychom Vám hradili.
Děkuji. statutární zástupce - rychtář VI. ţupy B.Jablonského se sídlem v
Soběslavi soused Kastner.
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OB Horní Měcholupy
Helenka Vondráčková nám zpívala předloni na plese a stala se
velkou sympatizantkou Baráčníků ..Ráda by nás navštívila, ale vzhledem
k vývoji situace to nejde a poslala nám povzbuzení do dalších dní, měsíců
????. Jen jak to půjde, určitě nás navštíví.
Posíláme to všem baráčníkům z celé ČR se vzpruhou - určitě zvítězíme.
rychtář OBHM, Miloslav Rýdl

Povzbuzení pro baráčníky …
Vážené Baráčnice a baráčníci !
Blíţí se Velikonoce, symbol naděje. Takţe, doufejme, ţe se to
vztáhne i na tuhle blbou dobu, a ţe pomine platnost těch často chaotických
a nekoncepčních nařízení. Ale tím Vás nechci unavovat. Ţijte vesele,
druţně, protoţe epidemie pomalu bude končit, protoţe to je příroda a jistě
tomu pomůţe očkování a to, ţe velké procento obyvatel to jiţ
prodělalo. Nedívejte se na televizi, protoţe neobjektivní zprávy ve vás
vyvolávají stres a to je pro Vás moc špatný stav. Hezky „vyprašte „ vašim
děvčatům koţíšky a veselte se. Choďte na procházky do krásné
probouzející se přírody a vůbec, mějte se rádi. Váš Prof. MUDr Jan Pirk


Přání s poděkováním …

Váţení sousedé a milé tetičky "přejme si navzájem brzký konec
současné tíţivé epidemické situace".
Posíláme velikonoční pozdrav pro všechny tetičky a sousedy Jihočeského
kraje a mnoho díků redaktorovi Zpravodaje JIHOČESKÝ BARÁČNÍK
sousedovi Jaroslavu Šiklovi.
S přáním pevného zdraví. Za OB Uhříněves tetička Vonášková Ilona švandymistr

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

OB Týn nad Vltavou
Povídání o jarmarcích.
Se stále se prodluţujícím nouzovým stavem a při zákazu setkávání osob
nemáme moc moţností osobního styku se známými a přáteli. Tyto
kontakty mi hodně chybí a pomalu dochází i inspirace k jakémukoliv psaní
/pokud se nechci vyjadřovat k současným problémům/. A tak kdyţ máme
dnes zavřenou většinu obchodů, ponořme se do minulosti a pojďme si
alespoň připomenout, jak tomu bylo s obchodováním dříve a jak vypadal
obchod v době, kdy ještě nebyly kamenné obchody a nákupní centra, tak
jak je známe dnes. Informace jsem čerpala z internetu a týnské kroniky.
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Obchod se v dřívějších dobách soustřeďoval hlavně na městských trţištích.
Prodávalo se zde kaţdý den běţné zboţí, od chleba aţ po výrobky
nejrůznějších řemeslníků. Rušnější byly trhy sobotní, kdy se nabízel širší
sortiment. Několikrát do roka se však také pořádaly výroční městské trhy –
jarmarky. Jejich vznik v dřívějších dobách raného středověku ovlivnily
církevní svátky, kdy do kostelů ve městech přicházeli lidé z širokého okolí
a to byla vítaná příleţitost ke směňování zemědělských produktů,
řemeslnických výrobků i jiného zboţí.
Zatímco kaţdodenní a sobotní trhy byly věcí místních kupců a řemeslníků,
při výročních trzích tomu bylo jinak – platila při nich trţní svoboda a tak
měl na jarmark přístup kaţdý, včetně obchodníků z jiných zemí. Pro město
byl jarmark významnou událostí a jeho zahájení se ohlašovalo vyvěšením
červeného praporu na trţišti či věţi radnice. Výroční trhy měly nejen
ekonomický, ale i společenský význam, mohli se tu setkávat lidé z různého
prostředí a poznávat jiné, dosud třeba neznámé věci. Do velkých měst
přiváţeli cizí kupci zboţí z exotických krajin, drahé látky, vzácné koření,
jiţní ovoce. Ţádné trţiště se také neobešlo bez představení kejklířů,
zpěváků, herců, hudebníků, medvědářů, mastičkářů i různých pochybných
existencí. K zajištění klidného průběhu trţního mumraje vydávaly správy
měst zákaz tasit zbraň.
Jarmarky trvaly několik dnů a to podle velikosti města a ustanovení trţního
práva, které určovalo i normy pro míry, váhy a kvalitu výrobků. A aby se
jarmarky v blízkých městech nepřekrývaly, byly pro jejich pořádání určené
termíny. Na jarmarky navazovaly trhy obilní, koňské a dobytčí, na Moravě
zvané „tarmarky“ – ale pozor, jarmark či tandlmark bylo také pojmenování
pro trhy se starým šatstvem a veteší, později známé jako „bleší trhy“.
Zvlášť důleţité byly trhy po ţních, kdy uţ mohli hospodáři prodávat
sklizeň ze svých polí a za utrţené peníze pořizovat další nákupy. Proto byly
tak oblíbené trhy svatováclavské /28. září/ a
Havelské /16. října/. Pořádaly se rovněţ trhy jarní, mikulášské a vánoční.
Staročeské jarmarky dnes oţívají v našich městech při různých
slavnostních příleţitostech.
A jak tomu bylo v Týně nad Vltavou? V loubí pod radnicí se prodával
chleba vystavený na dřevěných pultech zvaných „chlebnice“, maso se
prodávalo v tzv. „masných krámech“, bylo to na konci Úzké uličky, která
vede z hlavího náměstí na náměstí Vinařického. Masné krámy byly
umístěny přibliţně v místech, kde je dnes trávník u vchodu do podchodu
pod silnicí /v ulici Ke Hradu/.
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V roce 1868 bylo usneseno výnosem c. k. Místodrţitelství v Praze, ţe
veškeré trhy v Týně nad Vltavou se budou odbývat ve čtvrtek a trhy byly
ustanoveny takto:
Ve čtvrtek před jménem Jeţíš - leden
Po svatém Josefu
- březen
Po svatém Stanislavu
- máj
Po svatém Vítu
- červen
Po svatém Jakubu
- červenec
Po svatém Matouši
- září
Po svaté Kateřině
- listopad
Trhy se odbývaly na velkém náměstí, trh s dobytkem se odbýval na malém
rynku, dnešním Vinařického náměstí. Začátkem 20 století /koncem roku
1906/ bylo rozhodnuto z hygienických důvodů přeloţit dobytčí trh za město
do míst, kde dnes stojí továrna /dřívější název Mikrona/ – říkalo se tam také
„na trţišti.
A jaká byla v naší zemi největší trţiště? Byl to Koňský trh, dnešní
Václavské náměstí a Dobytčí trh, dnešní Karlovo náměstí v Praze. A v
Praze zůstala i další pojmenování, např. Na Trţišti, V Kotcích /kotec
znamená krám/, Uhelný trh, Ovocný trh, Zelný trh, Senováţné náměstí,
Masné krámy atd. V Praze se zachoval i název tradičního Havelského trhu.
Historii trţišť připomínají také názvy domů či hostinců, např. „U
kamenného stolu“ – na kamenném stole se totiţ vyplácely peníze za
uzavřené obchody.
Názvy trţišť se zachovaly i v Českých Budějovicích – Senováţné náměstí,
Masné krámy.
J. Svobodová, syndička OB Týn n. Vlt.



Blahopřání k narozeninám
OB Radomyšl přeje svým tetičkám a sousedům k narozeninám a přeje
pevného zdraví a pohody.
Oslavenci: Josef Jůzek 9. 4., Jiří Listopad 12. 4., Marie Zdeňková 22.4.,
Anna Marková 23.4. a Jana Vávrová 26.4.
*******************************************************************************************

X. ţupa blahopřeje k narozeninám (9.4.) rychtáři z Radomyšle sousedu
Josefu Jůzkovi. Váţený rychtáři, všichni baráčníci ti přejí hodně zdraví,
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pohody, radosti z práce rychtáře a zároveň ti děkujeme za veškerou práci
nejen ve své OB ale i pro České baráčnictvo.
------------------------------------Blahopřání k narozeninám od všech baráčníků ze ţupy pro tetičku Martu
Sadílkovou (22.4.) naší vzdělavatelce s přáním mnoho zdraví, radosti do
kaţdého dalšího dne a děkujeme rovněţ za hezké zprávy při našich sedění.
------------------------------------Obec baráčníků Vodňany blahopřeje k narozeninám (1.4.) berní tetičce
Aleně Cepákové. Tetičko, všichni vodňanský baráčníci ti přejí mnoho
zdraví, pohody a radosti z dalších všedních dnů, a díky za tvojí práci v
Obci.
Také blahopřejeme do Domova pro seniory sousedu Jaroslavu Markovi
blahopřání k narozeninám (7.4.). Jaroslave, všichni baráčníci ti přejí mnoho
zdravíčka, které tak potřebuješ a do dalších dnů jen to NEJ.
****************************
Dne 11. dubna 2021 oslaví 30. narozeniny soused Pavel Staněk z OB
Tábor. Je nejmladším členem a zastává funkci zapisovatele. Je velmi
aktivní, snaţí se pomáhat, kde je potřeba přiloţit ruku k dílu.
Hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti mu za všechny sousedy a
tetičky přeje rychtářka tetička Slavíková.



Kalendář Připomíná…
26.6.2021 - VELEOBEC zasedání rychtářů
7.8.2021 - OB Pištín - oslava 85. let zaloţení
28.8.2021 - oslava 90. let VI. ţupy v Soběslavi
16.10.2021 - VELEOBEC - zasedání panímaminek
23.10.2021 - VELEOBEC - zasedání vzdělavatelů
27.11.2021 - VELEOBEC - zasedání rychtářů



Dějiny baráčnictva …
(2. pokračování - dokončení)

31. 7. 1920 došlo k převzetí vitorazského kraje československými
úřady. Slavnostní vlak vjíţděl na toto území s vládními činiteli, vojskem,
četnictvem, zástupcem Národní jednoty pošumavské a našeho Baráčnictva.
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První zastávka byla v Suchdole nad Luţnicí, Nové Vsi. Berní veleobce
tomuto kraji předal 1000 Kč. K lidu mluvil rychtář veleobce Ant. Soukup.
Baráčníci se dali s chutí do práce, nebylo snadné přeměnit zgermanizovaný
kraj v jednolitou součást republiky. Pomohli vybudovat Občanskou Besedu
v Českých Velenicích a pamětní desku. Byly konány vánoční nadílky, děti
jezdily do Prahy, aţ 400 dětí. Mohly poznat matičku Prahu, ubytovány byly
v rodinách baráčníků. Neradi se vracely domů.
Na Besedu dali 35.000 Kč. Rok na to vzniklo plno obcí okolo. S. Soukup
prohlásil, ţe baráčnictvo věnovalo tomuto kraji 400.000 korun a
nepřipustili, aby tento kraj byl ještě někdy oddělen od republiky.
Za okupace byl opět odtrţen, pamětní deska strţena a Beseda slouţila
jiným účelům.
Od politického chaosu oddalovali baráčníci náš lid a skýtali mu příjemné

prostředí bez politiky.
Baráčnické obce vznikaly i mimo republiku. Ve Vídni, Sofii i v
Americe, na Moravě se neudrţely. Baráčníci měli v té době 18 ţup, 361
obcí, 46 764 členů, odpracovali 5 mil. hodin v rámci jiných sloţek. Uvítali,
ţe uţ nemusí podporovat menšiny v pohraničí a mohou se zaměřit na
vlastní úkoly. Po odsunu Němců se stěhovali také do pohraničí a zaloţili
obce a ţupy.
Roku 1928 zavedli pohřební odbor při veleobci i v obcích, v roce 1929
zakoupila veleobec „Renthaus“ za 240 000,-, přestavba činila 470 000,-,
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různé spolky daly 156 000,-, Bar. Obce a ţupy 40 000,- aj. Jednorázová daň
z kaţdého nového člena byla zrušena po zaplacení dluhů. Rychta měla na
stěnách bronzové desky se jmény obcí, ţup, jedinců, kteří dali víc jak
1000,- na vybudování. Jsou tu i byty, takţe další kanceláře jsou mimo
rychtu, které jsou za nájem pěkně drahé.
Doba okupace těţce dolehla na baráčnictvo, pohraniční obce byly
rozpuštěny, majetek zabaven. Mnoho kronik, pamětních knih, vzácné spisy
lehly popelem.
Některé prapory byly tajně uloţeny. Někteří význační činovníci byli
trýzněni, vězněni, vězněni v koncentračních táborech i popraveni. Po válce
byla tryzna na Smíchově, bylo jich vzpomenuto. Starší baráčníci jistě
pomatují. Po šestiletém jhu se baráčníci dali opět do práce ve prospěch
vlasti a národa, podporovali finančně Lidice, Staroměstskou radnici,
Slovensko, Slezsko, francouzské horníky aj.
Baráčnictvo vzkvétalo. Vznikají taneční, pěvecké, divadelní soubory.
České, moravské kroje, prapory, májky – baráčnici chrání tento majetek.
V roce 1960 bylo zakoupeno rekreační středisko zajímavým
způsobem. 1. Hrádek u Sušice – nevyhovoval, vyměnili ho za zámek
Svojšín 1949, po 10 letech byl vyvlastněn pro účely školní, nikdy neslouţil
k tomuto účelu. Nakonec za něj zakoupili „Černovice“ dodnes slouţí.
Ačkoliv zdrcující většina členů je z prostých vrstev národa a nezištně
pracovali, dostávalo se nám nepřízně u určité části národa. Dodnes tato
atmosféra panuje, je dost lidí, kteří zapomínají na to, co Baráčnictvo za
dobu své existence vykonalo dobrého pro národ a lidi.
Za dobu svého trvání pořádali mnoho sjezdů slavností, zájezdů. I
náš časopis plnil své poslání k vlastenectví, lásce, ke své mateřštině, k úctě,
hodnotám, k velikánům doby, k udrţování tradic, národopisu, chloubám
národní. Co lásky a obětavosti věnovali naši předkové krojům, písním,
tancům. Naše obce vlastní diplomy, uznání za svoji obětavou práci pro
veřejnost. Máme rádi svoji vlast a nikdo nás nemůţe odradit od činnosti,
zlehčováním naší práce. Kdo pro svou domovinu nic neudělal, nemá právo
na kritiku.
Baráčnická idea má hluboké a zdravé kořeny zapuštěné v minulosti a
ţijících v přítomnosti. Jest to mohutný strom, obohacený vůní květů a čisté
vůně, kterou chceme vykročit do budoucnosti.
Pozn. Děkujeme tetičce Janě Plasové z OB Česk é Velenice.
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Vyřešení…
Na straně 5 je obrázek k uhodnutí, kde se nachází zámeček - zde máte
vyřešení: je to bývalý lovecký zámeček, dnes penzion asi 2 km od Nezdic na
Šumavě. / Strašín, Nezdice, Pohorsko/.

Zaslala tetička Jůzková.
-------------------------------------------------------------------------------

Poděkování

všem, kdo jste zaslali do redakce, nebo na mojí adresu přání, k
Velikonočním svátkům. Děkuji a samozřejmě opětuji.

Jihočeský baráčník
Zpravodaj Ţup a OB Jihočeského kraje
vydává pro vlastní vnitřní potřebu OB Vodňany.
Redakce: Jaroslav Šikl, Havlíčkova 438, 389 01 Vodňany - tel.: 605113102,
e-mail: jaroslav.sikl@seznam.cz

NEPRODEJNÉ

zasíláno do kaţdé OB elektronicky i na další dodané adresy.
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