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  číslo 7 - červenec 2021 

 

Č e r v e n e c 
Začátek prázdnin, vrchol léta a žně, dobroty z přírody, poutě a cestování. 

Svátky a významné dny: Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje – 

5. 7., Den upálení mistra Jana Husa – 6.7., Svatá Markéta – 13.7., Svatý 

Jakub – 25.7., Svatá Anna – 26.7. 

 Horko nás nutí odpočívat, však jsou taky prázdniny a dovolené. Pro 

naše předky ale červenec odpočinkový určitě nebyl. Dříve se v tuto dobu 

společně pilně pracovalo na poli, byl to čas, kdy se vše schylovalo k 

závěrečné sklizni. Však i proto vznikly školní prázdniny, aby i děti mohly 

pomáhat při sklizních. Přírodní pohroma, jako byla bouřka a kroupy, mohla 

snadno zhatit veškeré úsilí a tak i mnohé zvyky – procesí a poutě 

směřovaly k ochraně úrody. Průvody za zpěvu prosebných náboženských 

písní putovaly k posvátným a památným místům, k poutním kostelům a 

zázračným pramenům. 

5.7. Den slovanských věrozvěstů – bratři ze Soluně, učenci Cyril a Metoděj 

přišli na Velkou Moravu na jaře 863. Byli sem vysláni byzantským 

císařem, který tak vyhověl žádosti knížete Rostislava, jenž chtěl na Velké 

Moravě vybudovat základy nové, nezávislé církve. Dnes jsou oslavováni 

jako hlavní patroni Moravy a spolu patroni Evropy. 

6.7. ….hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, 

drž pravdu, braň pravdy až do smrti. Jan Hus, výklad viery 1412. V místech 

spojených s životem Jana Husa, například na hradě Krakovec nebo v 

Husinci, se v těchto dnech pořádají tradičně slavnosti. S postavou Jana 

Husa se můžeme setkat mimo jiné v sochařském umění. Velký Husův 

pomník je nejznámější na Staroměstském náměstí v Praze od secesního 
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sochaře Ladislava Šalouna, zakladatele moderního sochařství. Můžeme se 

od něj projít také k Betlémské kapli, kde Hus kázal. Pomník mistra Jana 

Husa se nachází i u nás v Jindřichově Hradci v Husových sadech. 

13.7. Svatá Markéta vhodila srp do žita. Tato pranostika na svátek Markéty 

souvisí s tím, že okolo poloviny července začínají žně. Dnes je to převážně 

mechanizovaný proces, všude můžeme pozorovat kombajny a traktory, pro 

naše předky ale vrcholila práce na poli. To znamenalo společnou a velmi 

intenzivní ruční práci a shon. Přesto se ale zpívalo, na poli společně pojedli 

a pokračovali v práci. 

26.7. Svatá Anna – chladná rána. Jedna z pranostik, které si běžně 

připomínáme i v dnešní době se vyskytuje i v méně známých variantách. 

Vždy se odkazuje na typický zlom léta. Dny jsou ještě teplé, ale noci 

začnou být chladnější. Léto zkrátka vrcholí a začíná slábnout, cítíme, že se 

blíží podzim. 

P r a n o s t i k y: 

Když dne ubývá, horka přibývá 

Červenec nese parna, krupobití a medovice, jesti hojný na bouřky a 

vichřice 

Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce 

Co červenec neuvaří – srpen nedopeče 

Co červenec neupeče, to již v srpnu neuteče 

Slunce peče – déšť poteče 

Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití 

Jaký červenec, takový leden 

Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje 

10.července – Sedmi bratří 

Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří. Na den Sedmi 

bratří když prší, sedm neděl déšť dovrší 

13.července – Markéta 

Svatá Markyta vede žence do žita. Prší-li na Svatou Markétu, opadají 

ořechy vlašské a ořechy lískové zčerviví 

18.července – Kamila 

O Svatém Kamilu slunce má největší sílu 

22.července – Marie Magdalény 

Na Maří Magdalenu očekávej jistý déšť 

24.července – Jakuba staršího 

Na Svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim, na Svatého Jakuba 

dopoledne léto, odpoledne zima. O Svatém Jakubě přicházejí silné bouře 
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26.července – Anna 

Svatá Anna – chladna zrána. O Svaté Anně sedlák si žita zažne 
    Jiřina Novotná, vzdělavatelka VI. župy 



Poděkování     
Vážení přátelé, sousedi a tetičky. Z celého srdce Vám děkuji za krásná 

blahopřání k 90. narozeninám. Písemná a telefonická přáníčka mě zůstanou 

navždy v paměti. Přeji Vám všem hodně zdraví, pohody a lásky. 

Jiřina Novotná, vzdělavatelka VI. župy 





Horní Měcholupy 
 V sobotu 19.6.2021 se Obec Baráčníků Horní Měcholupy zúčastnila 
148 výročí narození slavného Hostivařského rodáka a československého 
prvorepublikového státníka Antonína  Švehly. 
Zapsal Miloslav Rýdl. 
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POZVÁNKA 
 

Srdečně zveme na 

Babouky do 

Třeboně ve svátek 

5. července, a to 

od 15. hodin na 

Louku u Zlaté 

stoky, což je za 

Vinotékou Radka 

na Novohradské 

ulici. Hned vedle 

jsou velká 

parkoviště po 

obou stranách 

silnice. A ještě je tu Krčínův vinný sklípek přímo pod hrází rybníka Svět. 

Prostě ideální prostředí. Snad jen repelent proti komárům pro jistotu s 

sebou. 

 Stejně jako loni je vstup pro krojované ZDARMA, pro tetičky a 

sousedy ve svérázu je s 10% slevou a pro ostatní za plnou cenu 150,- Kč. 

Kdybyste nevěděli kudy tam, tak my třeboňští se budeme od 14.h. strojit na 

rychtě, a sem cestu znáte, tak můžeme pak odejít společně. Tož na viděnou 

u nás!  



Jak žije obec baráčníků Soběslav 
Od května máme pravidelná konšelská a 

obecní zasedání. V červnu jsme 

absolvovali výjezdní zasedání do Březiny 

tetičce Skolilové na její chalupu. 

Nebylo takové horko, tak že jsme si 

všichni doslova užívali posezení na 

chalupě. 

Tetička Skolilová pěstuje hodně kytiček, 

tak že všichni obdivovali její krásnou 

velkou zahradu. Tetičky přivezly plno 

občerstvení. Nechybělo slané, sladké 

pohoštění. Došlo i na opékání buřtů, 

nechybělo pivo ani víno. Na chalupě jsme 
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vydrželi 4 hod. Projednali jsme výstavu na KÚ v Českých Budějovicích- 

kdo poveze věci na výstavu, prostě organizační záležitosti. Dále byla 

projednána účast baráčníků v Třeboni na 

koncertu dechové hudby. 

Na závěr bych 

chtěla napsat, že 

se předsta-

venstvo obce 

dohodlo, že 

uspořádáme 

sbírku na pos-

tižené obce na 

Jižní Moravě. Za 

každý příspěvek 

od členů z obce 

baráčníků Soběslav chceme moc poděkovat. 
Napsala syndička obce tetička Kastnerová 

 



Obec baráčníků Týn nad Vltavou 
 V pátek 25. června 2021 jsme se konečně po více než roční odmlce 

sešli na konšelském sedění na naší rychtě. Většina tetiček a sousedů má 

dokončené očkování, ale přesto jsme se nesešli v plném počtu. Původně 

jsme plánovali posezení s grilováním na ua zahradě, počasí však tomu zcela 

nepřálo a tak jsme za odpovídajících hygienických podmínek rokovali 

uvnitř prostor rychty. 

Po zahájení konšelského sedění jsme vzpomněli minutou ticha na naše tři 

sousedy, kteří nás během covidové pandemie navždy opustili /soused 

rychtář Vladimír Král, dráb Jan Ficl a soused Karel Moravec/. Rovněž tak 

jsme vzpomněli i obětí ničivého tornáda, které se přehnalo den předtím 

některými obcemi na jižní Moravě a zanechalo za sebou kromě ohromných 

materiálových škod bohužel i oběti na lidských životech. 

S radostí jsme mezi sebou uvítali i zasloužilou rychtářku tetičku Jaroslavu 

Fialovou, která mezi nás přišla i přes své zdravotní potíže. Zhodnotit 

uplynulé období od posledního společného setkání bylo snadné, protože 

naše činnost byla ochromena covidem. Přesto jsme počátkem roku 

naplánovali některé akce na letošní rok, z nichž jsme zatím uskutečnili 

alespoň náhradní formou oslavu Svátku matek Za přísných hygienických 
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podmínek dvojice tetiček /syndička J. Svobodová a kontribuční A. 

Masojídková/ navštívila naše tetičky a předala jim květiny a dárek. Tetička 

kontribuční současně vybírala kontribuci. S návštěvou tetiček nám velice 

pomohl manžel tetičky Masojídkové, který nás celé dopoledne vozil 

automobilem po městě a trpělivě vždy čekal, než návštěvu vyřídíme. Tato 

akce byla v rámci Vltavotýnského oranžového roku podpořena Městem 

Týn nad Vltavou a JETE ze skupiny ČEZ. Za podporu děkujeme. 

Věříme, že od září se opět budeme scházet pravidelně, abychom se mohli 

připravit na další dvě akce, které plánujeme uskutečnit do konce letošního 

roku a to Martinské posvícení a adventní výstavu na rychtě. 

V současné době se podílíme v rámci naší IX. župy na přípravě výstavy na 

Krajském úřadě v Českých Budějovicích. Výstavu iniciovala a dohodla na 

KÚ VI. župa /tetička a soused Kastnerovi/ a ti také pozvali ke spolupráci a 

účasti na výstavě i ostatní jihočeské baráčnické župy. V pondělí 21. června 

byla na KÚ informativní schůzka rychtářů jihočeských žup. Pro výstavu 

bude k dispozici vstupní prostor /hala/ v přízemí a prostory chodeb všech 

tří pater budovy. Instalace výstavy proběhne ve dnech 2. a 3. srpna a 

slavnostní vernisáž se uskuteční ve středu 4. srpna 2021 v 10,00 hod. Od 

13,00 hod. se pak setkají baráčníci v zasedací místnosti budovy s 

hejtmanem Jihočeského kraje MUDr Martinem Kubou a dalšími 

představiteli KÚ. Na toto setkání jsou pozváni i starostové měst a obcí, ve 

kterých mají sídlo vystavující baráčnické obce a župy. 

Doufejme, že výstavou nastartujeme opět práci i spolupráci všech našich 

baráčnických obcí a žup a že se konečně budeme zase moci setkávat a 

připomínat se veřejnosti. Nesmíme zapomínat na to, že jihočeští baráčníci 

jsou zapsáni na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury 

Jihočeského kraje /od roku 2016/ a je naší morální povinností důstojně 

udržovat dědictví a odkaz našich předků.              J. Svobodová, syndička 



Nastal čas dětských prázdnin a rodičům dovolené. 
Proto i nám přeji hezké chvíle při opatrování a 
hlavně bez úrazů. Ať sluníčko svítí pro radost nás 
všech. 
       redakce 



7 
 

B  

OB Radomyšl přeje svým tetičkám a sousedům k narozeninám pevného 

zdraví a pohody.  

Oslavenci:  
Jůzková Zdeňka 3.7., Adámková  Marie 4.7., Hřebíčková Marie 4.7 

Limbergerová Zdeňka 20.7., Koubovská Markéta 23.7., 

VáclavVáclav 27.7. 

******************************************************* 
Obec baráčníků Tábor dodatečně blahopřeje k červnovým narozeninám: 

Tetička Sosnovcová Miloslava (vykonává funkci drába a slídila účtů) se 

dožila 14.6. 86 roků,  tetička Náglová Hana (vykonává funkci šafářky) se 

dožila 28.6. 81 roků. 

Tetička Vavřincová Anička (pomáhá tetičce šafářce) oslaví 11.července 

88. narozeniny. Sousedé a tetičky z Tábora vám přejí hodně zdraví, 

pohody, štěstí a spokojenosti. 

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

 Tetička Marie Modráčková, dlouholetá členka OB  "Kunifer" 

Jindřichův Hradec oslaví 19. července 80. narozeniny. Dlouho dělá funkci 

zapisovatelky, aktivně se podílí na našich akcích, zejména při vynášení 

smrtky, kdy má hlavní proslovy. Milá tetičko, všechno nejlepší, hodně 

zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody Ti za všechny sousedy a tetičky  přeje 
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rychtář soused Šprincl. Zároveň Ti děkuje za Tvojí dlouholetou práci pro 

baráčníky. 

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

X. župa blahopřeje župní syndičce tetičce Zdeňce Jůzkové k narozeninám 

(3.7.), tetičce župní panímamince tetičce Marii Hřebíčkové k narozeninám 

(4.7.) , župní šafářce tetičce Marii Tesařové taktéž k narozeninám (26.7) a 

župnímu pantatínkovi sousedu Václavu Šůsovi rovněž k narozeninám 

(27.7). Vše jmenovaným přejeme hodně zdraví, pohody, krásných dalších 

dnů a moc děkujeme za práci v naší župě.  



Kalendář Připomíná… 

5.7.2021 - Třeboň - Staročeská dechovka "Babouci" od 15. hodin 

7.8.2021 - OB Pištín - oslava 85. let založení  

28.8.2021 - oslava 90. let VI. župy v Soběslavi od 8 hodin 

4.9.2021 - Boršov n.Vlt. - staročeské dožínky od 13 hodin 

18.9.2021 - OB Prachatice - oslava 75. výročí založení od 10 hodin 

         "Krebul" u Štěp. parku 

9.10.2021 - Boršov n.Vlt. - setkání Jihočeských žup od 9 hodin 

16.10.2021 - VELEOBEC - zasedání panímaminek 

23.10.2021 - VELEOBEC - zasedání vzdělavatelů 

6.11.2021 - OB Radomyšl - volební sedění od 10 hodin Sokolovna 

27.11.2021 - VELEOBEC - zasedání rychtářů 



 

Jihočeský baráčník 
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