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                               číslo 1 - březen 2022 

 
 

 Tak mě tady máte. Jsem opět rád, že vám mohu 

poskytovat zprávičky. Dříve to nešlo a děkuji všem, kteří 

jste mě drželi palce. Vyšlo to.  

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

VRBOVÉ PROUTKY VÍTAJÍ JARO 

Hebké a stříbřité kočičky se na konci zimy začínají objevovat na 

větvičkách vrby a jsou něţným příslibem nadcházejícího jara. Kočičky, 

kterými byly posvěceny lidové tradice, odedávna přisuzovaly magickou 

sílu. Vrbové proutky s kočičkami symbolizují pro křesťany palmu ratolestí, 

kterými byl vítán jeţíš, přicházející do Jeruzaléma. Tradičně se kočičky 

světily na Květnou neděli a byly v hospodářstvích uchovávány po celý rok. 

Před Popeleční středou, kterou začíná období předvelikonočního půstu, se 

kočičky spálily a jejich popelem se pak uctíval popelec (znamení kříţe). 

Svěcené kočičky měly nejen do domu, ale i do celého hospodářství přinést 

poţehnání a chránit jejich obyvatele před nemocemi. Věřilo se, ţe kočičky 

mají nadpřirozenou moc. Část jich zůstala ve světnici, aby byly po celý rok 

při ruce. Zaţehnávaly se s nimi nemoci, údajně prý měly léčebné účinky. 

Jedním pupenem si lidé potřeli oční víčka, aby byli chráněni před očními 

nemocemi, další tři potom spolkli, aby je v krku nebolelo. Několik 

svěcených kočiček se dávalo do stáje, aby i dobytek byl ochráněn. Největší 

proutek se odnesl na pole, aby chránil úrodu před krupobitím, suchem a 
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hlodavci. Kočičky se také přidávaly kravám do krmení, aby byly zdravé a 

měly dostatek mléka. Větvičky kočiček poloţené na hrob měly mrtvým 

zaručit klidný spánek. Na Velký pátek se děvčata chodila česat pod vrbu, 

aby jejich vlasy byly dlouhé a zdravé. Vrbovým proutkem se také v tento 

den otevírala země, aby vydala své poklady. Vrbové větvičky s kočičkami 

mají na Velikonoce své místo i dnes, přestoţe na starobylé zvyky jiţ dnes 

moc nevěříme. Pouţívají se jako dekorace do vázy spolu s ostatními 

jarními květinami se symboly jara. A protoţe jsou velmi pruţné, můţeme z 

nich snadno vyrobit další velikonoční dekoraci v podobě věnce nebo srdce. 

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

V E L I K O N O C E 

Svátky jara – velikonoce. 

K velikonocům odjakţiva patří barevná vajíčka, pomlázka a také mazanec. 

Má svoje kořeny uţ ve 14. století, kdy ho hospodyňky pekly a protoţe je to 

velmi dobré pečivo, vydrţela nám tato tradice do dnešní doby. Jeho kulatý 

tvar byl symbolem jarního slunce. Měl různé názvy - bochníček nebo 

bochánek. Pekly se na Bílou sobotu, ale k jídlu se podával aţ v neděli, kdy 

se nechával posvětit v kostele, proto se mu v některých oblastech říkalo 

svěceník. Na vrchní části byl vykrojený kříţ. V 16. století se do mazance 

zapékala mince. Kdo měl štěstí a 

našel ji, tomu se vrátilo štěstí a 

bohatství. Kulatý tvar a ţlutá 

barva mazance daná mnoţstvím 

vajec do těsta symbolizovaly 

slunce, které mělo lidem přinést 

ţivotadárnou sílu do orné půdy a 

zrna. K velikonocům se váţou 

ještě další tradice, které ale 

postupem času téměř vymizely. Patří mezi ně například zvyk, kdy hospodář 

koulel bochník chleba kolem polí, vkládal krajíc chleba do vyorané brázdy 

nebo ho spolu s vejci zahrabal do země, aby byla bohatá úroda. Jinde zase 

sedlák vhazoval drobky do osení nebo při zapichování svěcených kříţků do 

polí musel silně kousat, aby narostlo pěkné obilí. Tradic, které se vztahují k 
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velikonocům je mnoho a některé nám vydrţely dodnes. Pečení mazanců 

mezi ně bezpochyby patří. Připomeneme si recept na tuto velikonoční 

pochoutku: 60 dkg polohrubé mouky, 8 dkg krystal. cukru s vanilkou, 12 

dkg másla, 2 celá vejce, čajová lţička soli, 2 dkg droţdí, mléko dle potřeby, 

citronová kůra, muškátový květ, rozinky a mandle. Máslo, cukr a vejce 

společně utřeme, přidáme vykynutý kvásek, prohřátou mouku a podle 

potřeby mléko. Poté těsto okořeníme a velice důkladně propracujeme, aţ se 

nechytá stěn mísy. Poprášíme moukou a necháme vykynout na teplém 

místě. Po vykynutí do těsta zapracujeme mandle a rozinky, rozdělíme hod 

buď na 2 menší bochánky, nebo necháme 1 větší, přendáme na plech, kde 

ho necháme ještě chvilku dokynout. Potřeme rozšlehaným vejcem, 

posypeme mandlemi a pečeme v předehřáté troubě cca ¾ hodiny. Dobrou 

velikonočních chuť.                 Lenka Hájková vzdělavatelka VI. župy 



 

Pozdrav z Třeboně 
 

Tak jsme se dočkali, a ze srdce Ti, milý sousede Šikle, děkujeme, ţe opět 

na začátku měsíce “přistane” v našich e-mailových schránkách Tvůj i náš 

oblíbený Jihočeský baráčník. Tvořený laskavou duší a se snahou, abychom 

se i takto, jak se moderně říká “on-line”, spojovali, věděli jeden o druhém a 

dozvěděli se, co ti ostatní stále dělají, a zda třeba nejsme v našem činění 

příliš pozadu…Ano, jsme za to upřímně rádi, a protoţe určitě bude v tomto 

prvním popřestávkovém čísle plno, tak chci jen napsat, ţe i v Třeboni jsme 

po dlouhých pěti 

měsících měli zasedání, 

ţe jsme se uţ na sebe 

hodně těšili, ţe nám bylo 

spolu hezky, ţe jsme se 

dobře najedli a napili. A 

to, ţe došlo i na 

harmoniku, kytaru a 

zpěv, to uţ je více neţ 

jasné!  

Toţ “jedeme” tedy dál a 

brzy u nás opět na 

viděnou! 



4 
 

 Natáhneme měchy, 

vytáhneme kytaru, 

muzikanti tak přispějí 

pro dobrou náladu.                                                                                              

 

 

 

 

 

T. Weberová, syndička 

 





Medvěd, klibna, Ukrutanka aneb Jak se slavil 

masopust v Jindřichově Hradci 

Co je masopust, ví asi skoro kaţdý. Slaví se rok co rok ve městech a hlavně 

na vesnicích. Termín je přesně dán, určuje se podle Velikonoc, které se 

slaví kaţdý rok v jinou dobu - a proto i masopust se mění. „Za dobu, co 

jsem rychtářem, nepamatuji se, ţe by se někdy tato akce neuskutečnila. 

Loni se to však vzhledem k epidemiologické situaci stalo a masopust se 

nekonal. Jsem vděčný, ţe se v roce 2022 vrátil,“ raduje se Josef Šprincl, 

rychtář jindřichohradeckých Baráčníků. 

Dříve se masopust drţel tři dny, 

ovšem jen na vesnicích. S 

přípravami se začínalo na tučný 

čtvrtek. Hlavní zábava začínala o 

masopustní neděli. Po celý den 

koledníci chodili dům od domu. 

Všude je čekalo pohoštění od 

hospodyně, dobrý truňk od 

hospodáře. Přesto, ţe to byl velmi 

náročný den, tak se večer v 

hospodě tančilo stále ještě v 

maskách. Zábava tím nekončila, tančilo se ještě v pondělí a vyvrcholení 
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bylo v úterý. Nejčastěji se dnes masopust koná pouze jeden den. Symboly 

jako zabijačky a koblihy zůstaly. A coţe značí slovo koblih? Právě 

masopust! 

Masky dřív byly jiné. 

Nesměl chybět medvěd, 

kominík s ţebříkem, ţid s 

pytlem, bába s nůší, klibna 

čili kobyla. Další 

významnou maskou byl sám 

Masopust. Některé z masek 

se dochovaly dodnes. „U nás 

v Jindřichově Hradci máme 

v průvodu tradičně vedle 

rychtáře ještě drába či 

ponocného. Dále sem patří bíle a černě oděná nevěsta, dva funebráci 

nesoucí basu,“ říká Josef Šprincl. 

Letos bylo v Hradci masek méně. Bylo znát, ţe se k nám v podstatě 

nepřidaly ty z řad veřejnosti, chyběly 

i přespolní, které dříve k vajglu 

zavítaly. Tak to vlastně zůstalo na 

baráčnících, divadelnímu souboru 

Jablonský a jako kaţdoročně přivedl 

místostarosta Radim Staněk veslaře. 

Přijeli se podívat i baráčníci ze 

Soběslavi, ti z Lomnice se aktivně 

zapojili v průvodu i při scénce. 

Průvod byl připraven, tak mohl 

vyvolávač Vlasta Hanuš přivítat 

všechny baráčníky místní i přespolní, 

členy divadelního spolku Jablonský, 

kapelu Ukrutanka, četníky z Klubu 

vojenské historie 29. pěšího pluku J. 

J. Švece, kteří šli vpředu před 

průvodem a zajišťovali pořádek a 

bezpečí všech masek. 

Od baráčnické rychty šel průvod ke Střelnici, kde bylo krátké zastavení. 

Lomničtí baráčníci zopakovali rituál, kterým překvapili Hradec v roce 

2020. Švandymistrová tetička Kalianková představující „Masopusta“ 
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přivedla sebou i koledníky. Přečetla ţádost stvrzenou pečetí a poţádala 

rychtáře o povolení k zařazení do průvodu. „Přicházíme k vám s poníţenou 

ţádostí, dovolte nám uţít s 

vámi masopustní radosti. 

Budeme se chovat vzorně, 

to vám rádi slíbíme. Aţ 

svolení vaše nám tváře 

rozzáří, poděkujeme vám 

uctivě my, koledníci z 

Luţnice. Bude-li od vás 

kladný souhlas, budete se 

muset pěkně zouvat a 

palcem u nohy vše ztvrditi,“ 

řekla, mimo jiné Otiskem 

palce pravé nohy na 

připravený glejt rychtář povolení ztvrdil. Kdo chtěl, tak si s Ukrutankou 

zazpíval, některé masky si i zatančily. 

Panskou ulicí se všichni přemístili na náměstí k pódiu. Rychtář poţádal 

pana starostu o povolení masopustního reje. Poté si s rychtářem připili na 

zdraví masopustu a jiţ mohl nastoupit soused Komínek, aby se rozloučil s 

Bakhusem Masopustem, kterému jiţ skončily radovánky. Poté byla basa 

uvedena do klidu. Letos bylo pódium poměrně menší, tím pádem 

se pochování basy i soutěţ v pojídání jitrnic muselo konat pod pódiem, 

čímţ někteří přítomní diváci nic neviděli. 

Pan Čapek, mistr cechu řeznického, porcoval jako kaţdý rok pašíka, aby 

byla prasečí hlava k dispozici pro vítěze soutěţe v pojídání jitrnic a pití 

piva, rovněţ podívaná pro přítomné diváky. Ukrutanka začala hrát, starosta 

tentokrát nevyzval k tanci nikoho z masek, tak to zůstalo vlastně na nich. 

Do soutěţe v pojídání jitrnic a pití piva se letos přihlásil stejný počet jako 

kaţdý rok - to znamená čtyři odváţní. Hudba hrála, zpívalo se, tančilo a na 

řadu přišlo všemi očekávané občerstvení. Jako vţdy jitrnice, jelítka, 

škvarky, tlačenka, uzené maso, k tomu chléb a okurky. 

 

Počasí nám přálo, lidí se sešlo hodně, masek proti minulým rokům méně. 

Sluší se poděkovat Městskému úřadu za finanční zajištění, stejně tak všem 

místním i přespolním účinkujícím a maskám, bez kterých by to nešlo,“ 

chválí rychtář Josef Šprincl. „Komu se mezi námi líbilo, má moţnost přijít 
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na vynášení smrtky. Bude se konat na smrtnou neděli 3. dubna od dvou 

odpoledne. Těšíme se na vás,“ uzavírá rychtář. 
    Dáňa Šprinclová, dopisovatelka VI. župy 



Postřehy z valných volebních zasedání z Jihočeského a 

Západočeského kraje. 

Jako první v únoru měla VVZ X. ţupa ve Vodňanech. Zasedání proběhlo v 

hospůdce U Zástavů. Neţ začalo zasedání X. ţupy, měli zde sezení OB 

Vodňany. Tady došlo ke změně rychtáře. Byla zvolená rychtářkou tetička 

Kadrnošková, která byla a je dlouholetou členkou OB ve Vodňanech. 

 V 10 hod. začalo vlastní zasedání X. ţupy. Za nemocného rychtáře 

Jaroslava Šikla vedl celé jednání místorychtář soused Josef Jůzek. Na 

začátku přivítal přítomné. Mezi baráčníky také přišel starosta města 

Vodňany pan Milan Němeček, Dále byl přítomný soused Kastner jako 

zástupce Veleobce. Byly zde zastoupeny tetičky a jeden soused ze VI.,IX. 

ţupy. Na zasedání zazněly zprávy vzdělavatelky,syndičky, berní, slídilů 

účtů. Po všech zprávách následovala volba nového konšelstva. Volby 

provedl soused Kastner. Bylo zvoleno staronové konšelstvo. Pak se ujal 

vedení zasedání soused Jůzek. Např. baráčnici z Vodňan se připravovali na 

maškarní průvod ve Vodňanech. Pištínští baráčníci pozvali na staročeský 

ples, který se uskuteční 5.3.2022 od 19. hod. Po skončení oficiální části 

zasedání měli bohatou tombolu. 

 Druhé VVZ XII. Ţupy bylo na západě Čech v Plzni. VVZ se 

konalo dne 19.2.2022 odpoledne. Na VVZ nepřijely tetičky a sousedi, kteří 

se báli nákazy covid 19. Zasedání zahájila ţupní rychtářka tetička Marie 

Šolcová, přivítala přítomné, pak následovala vzpomínka na zemřelé. Měli 

malou kulturní vloţku, kdy její vnuk Adam hrál na flétnu několik písní. 

Bylo to velmi pěkné zpestření zasedání. Potom následovala jedna zpráva za 

druhou, proběhly volby. 

Přítomným byla předloţená zpráva, ţe dvě obce z Plzně končí. OB Letná a 

Starý Plzenec. Příslušné dokumenty rychtářka tetička Šolcová předala 

tetičce Kastnerové. Zasedání mělo spád a také měli tombolu. 

Třetí zasedání VVZ IX, ţupy se konalo 20,2.2022 v Kamenném Újezdu. 

Byly zde zastoupené zbývající Jihočeské ţupy. Za X. ţupu přijeli 

místorychtář soused Jůzek, tetička Jůzková zastupovala OB Radomyšl, z 

VIII. ţupy byl přítomný ţupní rychtář soused Harák a jeho tetička 



8 
 

zastupovala OB Suchdol n/Luţ., za VI. ţupu byla přítomna syndička 

tetička Kastnerová a rychtář soused Kastner byl pověřen Veleobcí, aby 

provedl volby. Ne zasedání se přijel podívat pan Ing. Tomáš Jirsa senátor a 

starosta Hluboké n/Vl., dále v nezvyklém převlečení přišla paní starostka 

paní Ing. Jitka Šebelková z Kamenného Újezdu. Tento den u nich probíhal 

masopust, tak přišla jako dáma z 19.století. 

Tetička vzdělavatelka Svobodová měla připravené povídání o masopustu. 

Zasedání proběhlo dle příslušných regulí a metodiky. Bylo vyhodnoceno 

několik tetiček a sousedů za práci v IX. ţupě. Kdo podal zdravici, dostal 

krásnou kytičku -hyancity. 

Ještě bych chtěla Vás pozvat IX, ţupy na slavnosti, které se tam budou 

konat. 

 Poslední VVZ proběhlo na VIII. ţupě dne 26.2.2022 v Českých 

Velenicích. 

Z dalších Jihočeských ţup byli přítomni rychtář soused a tetička Jůzkovi – 

z X. ţupy, z IX. ţupy ţupní rychtářka tetička Opelková, z OB Boršova 

n/VL. rychtářka tetička Marešová, kde nám představila mladou syndičku 

tetičku Bickovou, za VI. ţupu byla přítomna ţupní syndička tetička 

Kastnerová, 

Na zasedání přišel se podívat pan starosta Ing Jaromír Slíva MBA, 

VVZ zahájil a přivítal přítomné ţupní rychtář soused Harák. Potom 

následoval program VVZ, byli zprávy činovníků, volby nového 

konšelstva.Všichni přítomní podali zdravice.  

Všechna zasedání byla velmi pěkné i někdy přínosné. Všude měli 
pohoštění. 
Chtěla bych Vás poprosit milé tetičky a sousedi, abyste se nebáli chodit 

mezi baráčníky. Pokud se budete schovávat doma, není to dobré, dříve 

narozené by měli vyuţívat kontakty a scházet se. Tím si upevňujete zdraví 

a imunitu.    Napsala tetička Kastnerová 



Zapomenutý kout světa Blata 
 Dne 13.2.2022 se konalo setkání baráčníků z Veselí n/L., podpořit 

je také přijeli i tetičky a sousedi z obce baráčníků Soběslav. Dále zde byli 

lidé z okolních blatských vesnic, z Veselí n/L., ze Ševětína. Významní 

hosté starosta města Veselí n/L.- pan Ing. Vít Drda, místostarosta pan 

RNDr. Ladislav Sýkora, ředitel muzea Soběslav a Veselí n/L pan RNDr. 

Daniel Abazid, pan Mgr. Petr Štovíček, paní PhDr. Zuzana Čermáková 
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PH.D., etnoloţka paní Ing. Alexandra Zvonařová, pan reţisér Karel Špalek, 

rychtář obce Veselí n/L soused Vladimír Pazdera, rychtář obce a VI.ţupy 

soused Kastner se svojí početnou skupinou 14 lidí a další významní hosté 

autor broţury František Jiří Stropek, který spolupracoval s obecními 

kronikáři a dalšími významnými lidmi, kteří se podíleli na napsaní této 

broţury. 

Tato akce se uskutečnila u příleţitosti 160. výročí narození významného 

českého skladatele, sběratele lidových písní a folkloristy Karla Weise. 

Po celou dobu v určitých vstupech pro zpestření programu vystupoval 

soubor „ Blatka“, který je součástí obce baráčníků ve Veselí n/L. Tetička 

Petříková jejím podmanivým slovem povídala o skladateli a sběrateli 

lidových písní Karlu Weisovi. Úvodní slovo měla pracovnice kulturního 

domu. 

Také se uskutečnil křest broţury „ Veselskem na kole za pověstmi z Blat“. 

Tuto pokřtil ji starosta města pan Ing. Drda. 

Po křtu broţury byl, zase vstup souboru Blatka. Tetička Petříková vybírala 

velmi krásné písně od skladatele Weise. Dále s ní učinkovali manţelé 

Juráňovi a tetička Nováková Jiřina. Tetička Petříková je doprovázela na 

klávesy a soused Juráň na kytaru. 

Potom byla shlédnutá projekce filmu „ Zapomenutý kout světa Blata“. Byly 

zde vidět blatské vesnice, soubor Ševětín a povídání o Blatech. Tento 

filmový dokument natočil reţisér Karel Špalka. 

Dále se uskutečnila beseda s panem reţisérem Karlem Špalkem a paní 

Alexandry Zvonařové. Hlavně paní etnoloţka shrnula povídání o Blatech, 

měla připravenou i projekci přes počítač a na plátno. 

Na závěr ještě vystoupil soubor Blatka, kde jsme si společně zazpívali 

píseň „Jaké je to hezké, ţe jsem blaťačka“. Samozřejmě, ţe baráčníci byli v 

krojích nebo ve svérázu. Bylo to zase jedno krásné odpoledne proţité s 

baráčníky a dalšími hosty. Domů jsme se rozjíţděli s plno dojmy. 
     Napsala tetička Kastnerová 


Obec baráčníků Týn nad Vltavou. 
 S velikou radostí jsme přijali zprávu od souseda Jaroslava Šikla, 

ţupního rychtáře X. ţupy, který nám oznámil, ţe od 1. dubna opět začne 

vycházet Jihočeský baráčník. Sousedu Šiklovi přejeme dobré zdraví a opět 

se těšíme na jeho „zprávičky“. 

 Konečně jsme si po téměř dvouletém „coronavirovém“ období 

trochu vydechli, můţeme ţít volněji a vracet se k přerušeným plánovaným 
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akcím, ale radost ze ţivota nám kalí válka, která byla rozpoutána 

napadením Ukrajiny. Člověka aţ mrazí z toho, ţe ve 21. století, kdy lidstvo 

po všech zkušenostech z válek a nejrůznějších ozbrojených konfliktů, se 

napadají slovanské národy a na tuto skutečnost opět doplácejí nejvíc 

bezbranné malé děti, ţeny a staří občané, opět se ničí města, vesnice a 

příroda a na obou stranách umírají lidé a to jen proto, ţe někdo chce mít 

nad druhým větší moc a chce určovat druhému národu, jak má ţít. Věřme, 

ţe zodpovědné osoby dostanou rozum a opět nastane klid zbraní. 

 Vrátím se do minulého roku a dávám na vědomí, ţe i přes 

zpřísněná hygienická opatření v době koronaviru se nám podařilo za 

dodrţení všech předepsaných opatření v prosinci svolat valné volební 

zasedání a zvolit nové vedení spolku. Téměř celý rok byla naše baráčnická 

Obec bez rychtáře Ladislava Krále, který zemřel v lednu 2021 a protoţe 

jsme neměli zvoleného místorychtáře, padla hlavní odpovědnost za spolek 

na syndičku tet. Jaroslavu Svobodovou, která díky spolupráci a pomoci 

konšelstva dovedla spolek k novým řádným volbám. V těchto volbách tet. 

Svobodová ze zdravotních důvodů jiţ nekandidovala na funkci syndičky. 

Novou rychtářkou byla zvolena tet. Jana Vrbová, místorychtářem byl 

zvolen Bc. David Blaţek, syndikem Marek Dvořák, panímaminkou a 

vzdělavatelkou tet. Jaroslava Svobodová, novým drábem byl zvolen Pavel 

Šíma a ponocným Jiří Vrba. Nové 

vedení Obce se ihned ujalo svých 

povinností, byla zařízena registrace 

nové rychtářky, byla podána ţádost o 

grant na KÚ Č. Budějovice na podporu 

při pořádání letošní slavnosti 95. výročí 

zaloţení OB v Týně nad Vltavou a dále 

bylo poţádáno o finanční podporu z 

Vltavotýnského oranţového roku 2022 

/generálním partnerem Vlt. oranţového 

roku 2022 je JETE ze skupiny ČEZ/ na 

pořádání dalších spolkových akcí v 

tomto roce. Nyní vedení Obce pracuje 

na zřízení datových schránek, které mají 

povinně do konce letošního roku zřídit 

všechny Obce baráčníků. 
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 V neděli dne 20. února 2022 se v Kamenném Újezdě konalo Valné 

volební zasedání naší IX. ţupy Jakuba Kubaty se sídlem v Boršově nad 

Vltavou. Zasedání se zúčastnili zástupci všech našich baráčnických Obcí, 

patřících do IX. ţupy /Věţovatá Pláně, Týn nad Vltavou, Kamenný Újezd, 

Nemanice, Boršov nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou a Ledenice. Za 

ostatní jihočeské ţupy /VI. ţupa Boleslava Jablonského se sídlem v 

Soběslavi, VIII. ţupa Tomáše ze Štítného se sídlem v Českých Velenicích a 

X. ţupa Josefa Holečka se sídlem ve Vodňanech/ se zasedání zúčastnili 

ţupní rychtáři nebo jejich zástupci se svými delegacemi. Za Veleobec 

provedl volby soused Kastner /rychtář OB Soběslav a rychtář černovickho 

konšelstva/. Zasedání navštívil také senátor za náš obvod ing. Tomáš Jirsa, 

starosta Hluboké nad Vltavou a paní starostka Kamenného Újezda. Bylo 

zvoleno nové konšelstvo, z naší vltavotýnské obce byla do ţupního 

konšelstva zvolena rychtářka Jana Vrbová /slídilka účtů/, Jaroslava 

Svobodová /vzdělavatelka, slídilka účtů/, Pavel Šíma /dráb a Marek Dvořák 

/ponocný/. Tetička Jaroslava Fialová byla zvolena čestnou členkou 

konšelstva. Tetičky Fialová a Svobodová 

obdrţely čestná uznání za dlouholetou 

práci pro IX. ţupu a OB Týn nad Vltavou. 

 Ve dnech 4., 5. a 6. dubna 

pořádáme opět po dvouleté odmlce 

tradiční jarní výstavu v naší baráčnické 

rychtě v ulici Pod Tratí č. 578 v Týně nad 

Vltavou. Jsou opět zvány mateřské a 

základní školy v Týně nad Vltavou a 

široká veřejnost. V těchto dnech bude 

výstava otevřena v době od 8,00 do 15,00 

hod. 

Na Zelený čtvrtek 14. dubna se tetičky a 

sousedé opět po dvouleté přestávce 

zúčastní na pozvání Městského domu dětí 

a mládeţe v Týně nad Vltavou tradičních velikonočních dílniček. Baráčníci 

tuto akci zahájí povídáním o velikonočních tradicích a budou zde mít i 

jedno ze stanovišť, kde budou s dětmi také pracovat. Pro tuto akci budeme 

péct na poţádání MěDDM 150 velikonočních jidášů. 

  V sobotu dne 18. června se bude konat v Týně nad Vltavou 

oslava 95. výročí založení Obce baráčníků. Slavnost bude zahájena 

průvodem, poté bude v Městském domě kultury a vzdělávání /sokolovna/ v 



12 
 

Tyršově ulici slavnostní zasedání, oběd a od 14,00 začíná bohatý kulturní 

program. Srdečně váš všechny zveme, pozvánky s podrobnějšími 

informacemi budou včas rozeslány. 

Přejeme vám všem hezké a klidné proţití velikonočních svátků a hodně 

elánu do opět začínající práce. Věřme, ţe naše práce nebude uţ ničím 

přerušena a ţe nás nepotká ţádná mimořádná událost, jako tomu bylo v 

minulých dvou letech.                                                   Jaroslava Svobodová 



Obec baráčníků Radomyšl 
Vynášení Morany/Mořeny,Smrtky/ 
 Staročeský zvyk, který má kořeny v dávné minulosti, ještě před 

vznikem křesťanství. Je spojený s odchodem zimy a nástupem jarního 

období, rovnodennosti. 

 Baráčníci v Radomyšli se rozhodli tuto tradiční slavnost 

připomenout obyvatelům obce i celému okolí. Povaţují za nutné vracet se 

ke starým zvykům a příleţitostně se vracet k ţivotu našich předků. Neboť 

ten kdo nezná svoje kořeny, nezná nic o sobě ani o své rodině. Důleţité je 

vědět odkud pocházíme, co nám bylo dáno vínku generací svých rodů, jaká 

ponaučení můţeme čerpat z historie naší vlasti. 

Všechny co nejsrdečněji zveme na naší slavnost „Vynášení Morany“ 

Dne: 10.4.2022 v Radomyšli před radnicí od: 14.00 hod. 
                                               Jůzková Zdeňka- panímaminka Obce baráčníků 

  

Milé tetičky a sousedé, 
radujeme se z uzdravení našeho milého rychtáře a vydavatele zpravodaje 

Jihočeský baráčník, souseda Jaroslava Šikla. Máme také radost ze 

slábnoucího covidu19. Můţeme opět plánovat pozastavené setkávání, 

oslavy, výstavy a návštěvy. Nesmíme zapomenout na předepsané oblečení. 

Naším pracovním krojem je baráčnická vyšívaná halenka, tzv. Svéráz. 

Pokud jste přijali do spolku nové tetičky, budou potřebovat halenku, šitou 

na míru. Ruční výšivka je pracná a málokterá má tolik trpělivosti a času si 

ji vyšít. Proto Tiskárna Vltavín Fiala v Týně nad Vltavou, Budějovická 

ulice 82 /tel. 385 722 946/ má zpracovaný počítačový program pro 

strojovou výšivku. /vzor dle tradičních halenek, které se nosily na jihu 

Čech/. Stačí zaslat na adresu nastříhané části halenky, vyšité díly vám pak 

vaše švadlena dokončí na míru. Nebo šikovnější tetičky si halenku 

nastříhají a ušijí samy. 
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Přeji všem nadechnutí do nových aktivit a radostných setkávání. Ať jste 

všichni krásní a zdraví.                             zasloužilá řychtářka J.Fialová  



OB Prachatice 

Baráčníci se zapojili 
Obec baráčníků Vitoraz Prachatice se zapojila do vyhlášené sbírky ČČK a 

dle poţadavků a potřeb věcí pro lidi na 

Ukrajině, nakoupila léky, úklidové 

prostředky, pleny. 

Bez váhání, jak nám sdělila rychtářka obce 

Věra Davidová, společně s berní Milenou 

Votavovou z pokladny vynaloţila (1650,- 

Kč), tolik kolik mohla, Obec baráčníků 

Vitoraz Prachatice na Pomoc lidem na 

Ukrajině. Další tetičky pomáhaly při úklidu skladu materiální pomoci a 

nosily i věci potřebné na toto místo, které zřídilo město Prachatice. 

Děkujeme.                                                         Hanka RH+ Rabenhauptová 

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

Dotace města 2022 
 Město Prachatice rozpočtem pro rok 2022 v prosinci 2021 schválilo 

tři dotační tituly. Vyčlenilo 600 000,- Kč na Volnočasové aktivity 2022 a 

100 000,- Kč na podporu Talentovaných dětí a mládeţe 2022. 19. 1. 2022 

proběhlo školení k podávání 

ţádostí. 

Přítomným zájemcům byly 

poskytnuty materiály – Výzva, 

Podmínky a formuláře Ţádost 

2022 a Čestné prohlášení a 

slova garanta: „Buďte 

kreativní, předkládejte 

zajímavé a realizovatelné 

projekty. Těšíme se na ně, i 

hodnocení. Drţíme vám palce. 

Buďte úspěšní. 

A Obec Baráčníků Vitoraz se školení i individuální konzultace zúčastnila a 

uspěla, byla úspěšná. Získala 11 000 Kč na realizaci projektu Věrni 

tradicím. Gratulujeme. Hanka RH+ Rabenhauptová, garant dotačních titulů 

********************* 
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TRHY bleší … 

 Baráčníci podporují místní 
trhy, Bleší trh v KreBulu Prachatice, 
které se konají každý měsíc – blíže 
na www.krebul.cz 
Výtěžek jde na plošinu do KC Na 
půdě, Zlatá stezka 145, Prachatice. 
Skvělé. Děkujeme tetičky. 

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

Tetička z Obce Baráčníků Vitoraz 

Prachatice - Marta Kadlecová 

získala v Prachaticích ocenění 

neformálního pečujícího (za péči o 

své těžce zdravotně postižené 

syny). 

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

Tomáš Jirsa podporuje 
postižené  

 

 Tomáš Jirsa, senátor, ale 

také baráčník - soused podporuje 

nejen těţce zdravotně postiţené, 

seniory a všechny dobré projekty. 

Nejinak tomu bylo i v případě těţce 

zdravotně postiţené Marušky 

Bednáčové, které se s panem 

senátorem setkala při vernisáţi 

výstavy fotografií Fotopsaní z 

vozíku. Pan Tomáš Jirsa, ji 

zakoupil polohovací - rehabilitační 

křeslo, které je pro její zdravotní stav a udrţení všech moţných aktivit, 

schopností velmi skvělým doplněním rehabilitace. 

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

http://www.krebul.cz/
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Zimní sportovní hry  

Tetičky z OBV Prachatice pomáhaly jako dobrovolnice při Zimních 

sportovních hrách v Domo-

vě seniorů Mistra Křišťana 

v Prachaticích. Děkujeme. 

Hanka RH+ abenhauptová. 

 Zimní sportovní hry v 

domově Právě byly 

ukončeny Zimní olympijské 

hry Pekingu a jsou připra-

veny Zimní paralympijské 

hry (hry pro handicapované 

sportovce). V Domově 

seniorů Mistra Křišťana v 

Prachaticích byly v pátek 18. 2. 2022, po velkých přípravách také ukončeny 

Zimní sportovní "olympijské" hry seniorů s dobrovolníky. Přes třicet 

seniorů a přes 20 dobrovolníků, pět stanovišť a tisíce úsměvů a krásných 

slov, skvělé sportovní výhony, tak by se dala "olympiáda" charakterizovat. 

V rámci Cvičení šitého na míru v domově pro seniory, kdy se jiţ před 

samotnou "olympiádou" senioři připravovali a posilovali na jednotlivé 

disciplíny, byla nabídnuta Anketa "na doma" o znalostech zimní olympiády 

(v kolika sportech se závodilo, tolik bylo otázek) ... Anketa byla ukončena 

20. 2. 2022. Velmi dobře dopadla spolupráce města Prachatice a 

Regionálního dobrovolnického centra pro Jihočeský kraj při hledání 

dobrovolníků. Akci svým časem a umem podpořilo více jak 20   

dobrovolníků - mnozí poprvé na |podobné akci. Velkou radost jsme měli i 

ze skautů, které zajistila Vladimíra Šmajclová. Děti byly velmi nápomocny 

a skvěle se ke starším lidem chovaly, povídaly se s nimi. Dobrovolníci 

dorazili i z Volar v čele s místostarostkou Janou Bártovou, Českých 

Budějovic. Výzva pro pomoc dobrovolníků jako průvodců, organizátorů, 

pomocníků tedy pro "samotnou" olympiádu dopadla nad očekávání. V 

pátek všichni příchozí organizátoři, dobrovolnici se otestovali, a přestoţe 

mysl měli pozitivní, výsledky byly negativní, takţe kdo prošel, práci získal. 

Při slavnostním ceremoniálu a nástupu všech sportovců nechyběly kruhy, 

oheň, 

zaznělo olympijské heslo: "Dál, výš, silněji a společně". Ředitelka domova 

seniorů Hana Vojtová zahájila hry. Za město promluvil Miroslav Lorenc, 

místostarosta, sportovec. Hned v úvodu poděkoval dobrovolníkům Jiří 
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Gabriel Kučera, vedoucí DC Prachatice a Regionálního dobrovolnického 

centrapro Jihočeský kraj. 

O kulturní vystoupení se postaraly husinecké maţoretky a maţoret s 

vedoucí Danou Kubíčkovou. Sklidili velký aplaus za choreografii a práci s 

hůlkami, třásněmi i vlajkou. Stanoviště (některá venku, některá uvnitř 

domova) byla přizpůsobena olympijským disciplínám, a tak se hrál "hokej", 

curling, "biatlon - slalom i se střelbou, sestavoval se úbor na krasobruslení 

a o všech sportech se i mluvilo, na sportovce a olympiády se vzpomínalo. 

Kdo dorazil do cíle, obdrţel nejen certifikát, ale také odměnu jablka a 

ponoţky. A to nejcennější zábavu, radost z pohybu a lidi kolem sebe. 

Akci nahrálo i skvělé počasí a zakončení v kavárně domova s výborným 

občerstvením ze STROOMu Dub. Osobně děkuji všem za spolupráci, 

projektu Obec přátelská seniorům, DSMK a dobrovolníkům. 
     Hanka RH+ Rabenhauptová 



Baráčníkům je 75 let 

 Obec baráčníků Vitoraz Prachatice oslavila v září 75. výročí 

zaloţení obce. Na slavnostní sezení se sešli jak místní baráčníci, tak 

zástupci ostatních sousedních obcí. 

Nechyběl vzácný host, náměstek 

hejtmana Jihočeského kraje pro 

oblast kultury a kulturního 

dědictví, Pavel Hroch. Na oslavu 

přišli i zástupci organizací a 

spolků, které s baráčníky 

spolupracují. Nechyběli ani 

dobrovolníci. Nechyběla ani 

výstava z činnosti obce. 

Sezení zahájila poklepem práva 

(tradice) a dále řídila rychtářka 

Věra Davidová. Chlebem a solí 

(tradice) vítala tetička Emílie 
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Hrochová. Ve svérázu (tradice) organizačně pomáhaly tetičky Milena 

Votavová a Věra Batystová. Zprávy o 

činnost přednesla tetička Marie 

Králová. Za nepřítomnou tetičku Olgu 

Korbelovou četla tetička Marie 

Turková z Knihy o Prachaticích o panu 

Soumarovi. Nechyběl zpěv tetiček 

Marie Šímové a Jarmily Šímové. 

Soused Martin Malý se zamýšlel nad 

tradicemi a historií baráčnictva, 

města ve svém projevu. Na 

slavnostním sezení byly předány 

certifikáty, jako poděkování 

tetičkám a sousedům za práci pro 

myšlenky baráčnictva. Na druhou 

stranu Obec baráčníků Vitoraz 

dosala a dostává velkou podporu 

nejen od města, ale také od souseda 

Tomáše Jirsy, senátora, či na místě od sousedních obcí, kdy převzala krom 

drobných dárků i finanční dary. Sezení bylo ukončeno zhodnocením 

zástupcem X. ţupy a zazpíváním baráčnické hymny. Všichni přítomní si 

odnesli znak města Prachatice na dřevěné plošce. Úplný závěr patřil 

tetičkám při poloţení květiny k soše Hájeka v Zahradní ulici.  

Obec baráčníků Vitoraz Prachatice patří pod X. ţupu Josefa Holečka 

Vodňany, která byla zaloţena 17. 10. 1948. a spadají tam další obce: 

Vodňany, Prachatice, Písek a Pištín. První zmínka o Obci baráčníků 

Vitoraz je v kronice je z roku 1947 a obec vznikla v roce 1946. 
     Hanka RH+ Rabenhauptová 



OB Hodní Měcholupy 
10.reprezentační ples baráčníků 

Po dvouleté „covidové“ pauze jsme se konečně dočkali a mohli pořádat náš 

reprezentační baráčnický ples-letos jiţ desátý v pořadí. Byl tedy jubilejní, a 

dle úsudku mnohých i jeden z nejhezčích. Celým plesem nás provázela 

hudební skupina Varta Music, zpívala muzikálová zpěvačka Magda Malá-v 

současné době je jiţ také jednou z našich tetiček-a nezapomněla pozdravit 
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písničkou „Alenka v říši divů“ i našeho nemocného pantatínka Milana 

Wenzla, nakonec spolu s ní zpíval i celý sál. Zpěvem nás potěšil i vrstevník 

nás starších zpěvák Viktor Sodoma (…haló 

děťátko..), přišel i čerstvý osmdesátník Karel 

Wagner(..mistr basů.. ) a také jiţ několikaletý 

baráčník naší obce soused Jan Kačer, který na 

nás 

nezapomíná, 

i kdyţ chůze 

mu působí jiţ 

značné 

potíţe. Spolu 

s ním přišli 

také naši 

další sousedé 

reţisér V.Venzlík a Roman Hájek, kteří 

pro nás připravují čtená divadla. 

Při pořádání našich plesů se stalo jiţ 

tradicí předtančení našeho tanečního 

krouţku,letos slavnostně s 

polonézou A.Dvořáka a 

valčíkem J.Strausse pod 

vedením našeho 

oblíbeného Igora Vejsady. 

Všichni tanečníci se 

snaţili o důstojné 

vystoupení, které se jim 

opravdu vydařilo, a 

nakonec byli odměněni 

bouřlivým potleskem. 

Nezapomněli jsme také na občerstvení - na stolech byly tradičně připraveny 

výborné koláčky a později přišly na řadu i obloţené chlebíčky. A na závěr 

ještě tombola, letos s pomocí slosovatelných vstupenek. 

Myslím, ţe jsme se všichni výborně bavili, tančili, zpívali a hlavně: Bylo 

nám spolu dobře!                                                        Berní Z.Holečková 
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Předjarní výlet 
  V sobotu 19. března 2022 se uskutečnil výlet, který měl předjarní 

atmosféru. Ráno jsme trochu vymrzli, ale během dopoledne se na nás 

smálo sluníčko a krásně nám zpříjemnilo den. MHD jsme se dopravili do 

Jenštejna a po naučné stezce jsme došli do Vinoře. Po obědě jsme 

pokračovali po další naučné stezce do Satalic. Obě stezky byly moc pěkné - 

rybníky, cesta kolem potoka, údolí kolem pískovcových skal - a  všechny 

nás překvapilo, ţe i v Praze jsou taková velmi zajímavá místa. Hodně jsme 

se toho dozvěděli z informačních tabulí, které jsme míjeli. Den se opravdu 

vydařil, počasí nás nezklamalo a nálada byla výborná. 
     Za OBHM tetička Lenka Zajícová 

 



B  

X. ţupa blahopřeje sousedu rychtáři Josefu Jůzkovi k jeho narozeninám 

(9.4.). Zároveň děkujeme za zastupování ţupního rychtáře J.Šikla v 

jednáních X. ţupy. 

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

X. ţupa blahopřeje k narozeninám vzdělavatelce tetičce Martě Sadílkové,  
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(22.4.) Děkujeme za pěkné vzdělavatelské zprávy při jednání. 

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

91. narozeniny tetičky Novotné z Jindřichova Hradce. BLAHOPŘEJEME ! 

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

Kalendář Připomíná… 



9.4.2022 - Veleobec - zasedání panímaminek  

23.4.2022 - Veleobec - zasedání vzdělavatelů 

7.5.2022 - X. ţupa zasedání ve Vodňanech od 8,30 hodin 

18.6.2022 - OB Týn nad Vltavou - oslava 95. let zaloţení  

25.6.2022 - Veleobec - rychtáři žup  

23.7.2022 - OB Kamenný Újezd - oslava 90. let zaloţení 

10.9.2022 - OB Boršov - doţínky 

17.9.2022 - OB Věţovatá Pláně - oslava 100. let zaloţení + KONOPICKÁ 

15.10.2022 - Veleobec - zasedání panímaminek 

22.10.2022 - Veleobec - zasedání vzdělavatelů 

26.11.2022 - Veleobec - rychtáři žup  
Jihočeský baráčník 

Zpravodaj Ţup a OB Jihočeského kraje 
vydává pro vlastní vnitřní potřebu OB Vodňany. 
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