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Listování ve starých kronikách
aneb
Co bylo na počátku naší historie IV.
Někteří badatelé usuzují také podle způsobu stavby (věž s.
Ducha), že tuto mohli vystavěti Templáři případně Johanité, když v
letech před rokem 1300 jejich komenda na Moravě existovala.
Původ věže sahá dle mínění historiků i znalců do let asi 1270. Někdy v
druhé polovině 15. století byl k této věži přistavěn kostelík v gotickém
slohu se znaky pětilisté růže, který trvá podnes.
V té době původní hrad již neexistoval, neboť již dávno stála na
opačném konci tehdejší Telče nová hradní budova.
Mezi nadacemi, sloužícími k udržování špitálu v Telči, mluví se často
v pozdějších dobách o obci Pěčíně jako špitální obci nebo nadaci. Není
nám dobře známo, co vše „nadal“ nebo určil Jan ml. z Hradce pro jím
založený špitál, víme ale ze zachovaných listin, jak vznikla nadace vsi
Pěčína. Víme to z písemného záznamu z německého opisu původní
darovací listiny, který se nachází v zámeckém archívu v Telči, nyní to je
zemědělsko - lesní archiv. Uvádíme listinu zkráceně a česky:
Vladislav, z Boží milosti král uherský a český známo činím tímto
listem všem, že nás prosil urozený Jindřich z Hradce, nejvyšší
Komorník království českého, náš milej a oznámil: Frank ze Stepic
prodal jeho na Moravě ležící ves Pěčín Franci z Libiny a tento vstoupil v
polovinu do spolku vlastnického s Václavem z Maříže, který tuto
polovinu daroval špitálu v Telči. Jindřich z Hradce pak žádá krále
Vladislava o souhlas, povolení a schválení.
Léta 1502 v pátek před svatou Alžbětou, našeho království uherského
třináctého a českého třicátého druhého
Z rozkazu
královského
šlechta
/podpisy/
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Draní peří jako součást venkovské kultury
Pro dnešní generaci je draní peří neznámá věc. Deky a polštáře jsou plněné
dutým vláknem a spaní pod těžkou duchnou již nikoho neláká.
Dříve však chtěla mít pořádnou peřinu ve své výbavě každá děvčica. Nadrat
peří v takovém množství však nebylo vůbec jednoduché.
Draní peří bylo na vesnici skoro společenskou událostí, na kterou se všichni
těšili. Rytmus života na vsi se v zimě zpomalil. Z polí a luk se lidé přesunuli do
kůlen, stodol a chalup. Muži řezali dřevo, ženy tkaly, šily nebo draly peří.
Sousedky v šátcích (dračky) se sešly u jednoho stolu a vzájemně si pomáhaly
drát kachní nebo husí peří. Většinou seděly u rozpálených kamen, před sebou
každá hromádku peří. V jednou koutě se choulily děti a těšily se na vyprávění,
které ke draní peří neodmyslitelně patřilo. V jiné části se pak shromáždili muži,
kteří nedrali, ale trpělivě čekali (např. ve společnosti karet) na svoje polovičky,
aby je večer doprovodili domů.
Peří se stahovalo proti směru jeho růstu. Ručně otrhané peří se vždy po nějaké
době shrnulo pod překlopenou mísu, aby se nepomíchalo.
Ke draní patřilo také občerstvení. K chuti přišel chleba se sádlem a pokrájenou
cibulí nebo jen chleba s husím sádlem. K tomu se na zub pojídaly sušené trnky
nebo jablka. To se zapíjelo kávou z melty nebo čajem. Ani štamprlata nebyla
výjimkou.
Nešlo však jen o práci. Dračky si při té příležitosti zazpívaly písničky,
zavzpomínaly na staré časy, vyprávěly zajímavé příběhy a pohádky nebo jen tak
zdrbly sousedky, které nebyly přítomny. Tuto část měly nejraději děti. Ovšem
mluvit se muselo jen tiše a nesmělo se zhluboka dýchat ani kýchat. Peří by se
rozlétlo po celé světnici.
Bylo zvykem, že husy se oškubávaly zpravidla 4x do roka. Opeřenci se před
každým oškubáním zahnali do rybníka nebo potoka, aby bylo peří čisté.
Oškubané peří se po celý rok ukládalo do papírových pytlů a uchovávalo se tak,
aby nenavlhlo.
Peřiny plněné peřím hospodyně často větraly. Věděly, že slunce jim nesvědčí,
protože vysušuje tuk v peří a peřiny by mohly zapáchat. Proto je větraly ve
stínu a pokud možno v průvanu.
Draní peří bylo spojeno s mnoha pověrami.
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Např. na stůl se mohlo připravit jen tolik peří, kolik se ten večer stihlo sedrat.
Pokud by nějaké peří zůstalo do druhého dne, nepovedla by se hospodyni další
housata.
Zbylé pápěrky se nesměly házet do kamen, protože by byly husy hubené.
Nesměly se házet ani za vrata, protože by se husy nedržely doma.
Ženu, která by překročila pápěrky, by začaly bolet zuby a hlava.
Podle www stránek zpracovala Lenka Pelejová

Naše klientka paní Hronková zavzpomínala, jak to vypadalo při draní peří u
nich doma před 80 lety.

Jak to kdysi bejvávalo …..
Bylo nás doma 6 dětí. Ve čtvrtek jsme neměli školu a tak jsme už od rána
všichni seděli u stolu plného peří připraveného ke draní.
Maminka držela hejno husí, které jsme škubali 3x do roka. Teprve pak se
mohla husa prodat nebo dát na pekáč.
Každé dítě mělo svou hromádku peří. To sedrané se dávalo pod mísu, aby
nelítalo po kuchyni. Večer přišly sousedky a bylo u draní velké povídání. My
děti jsme musely jít spát. Tatínek nedral, měl ruce upracované z lesa, kam ráno
chodil za prací. Ale uměl krásně číst, tak četl nám i ženám dračkám. Dralo se
do 22 hodin. Pak maminka podávala čaj a namazaný chleba máslem, které se
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vrtělo doma. Ženy si pochutnaly, rozloučily se a druhý den večer přicházely
zase.
Byly to krásné zimní večery. Sousedky chodily od domu k domu a vzájemně si
pomáhaly. Když se vše sedralo, byla doderná. Maminka upekla v pekárně
dobré koláčky. Maso nebylo, jen káva a čaj.
Vše už odvál čas, ale vzpomínky mi zůstaly.
Autorka Marie Hronková
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Pranostiky známé i neznámé
V dnešní moderní době již pranostikám nevěnujeme příliš pozornosti. Pokud chci
vědět, jaké bude počasí, podívám se v televizi na předpověď nebo najdu příslušnou
informaci na internetu.
Naši předci však změny venku pozorovali, dělali si poznámky a dlouhodobou
zkušenost přetvořili v pranostiku, která se přenášela z generace na generaci.
Některé jsou všeobecně známé, jiné nikoliv. Na následujících řádcích zjistíte, jak jste
na tom se znalostí pranostik Vy.
O Silvestru
Jak byla na Silvestra voda a bláto, celý rok nenapadne zlato.
Na Silvestra-li vítr a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti.
O Novém roce
Jakým kdo je na Nový rok, takový bude celý rok.
Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.
Na Nový rok déšť, o Velikonocích sníh.
Tři králové
Na Tři krále – zima stále.
Na Tři krále mnoho hvězd – urodí se hodně bramborů.
Hromnice
Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.
Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více.
Na Hromnice chumelice, netrvá pak zima více.
Svatý Valentýn
Na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna.
Svatý Řehoř
Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, žaba hubu otevře, líný sedlák, který neoře.
Březnový slunce má krátký ruce.
Zpracovala Lenka Pelejová
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Přání k MDŽ
Není nad polibek na svěží líce
oči se rozzáří jak zapálená svíce
ženy staré, mladé líbáme děvčátka
na jejich svátek donesem březnová poupátka.
Již sto let se lidstvo raduje
na MDŽ slavobrány buduje
my muži přejeme ženám všem
ať radost, štěstí a láska
je jejich věčným domovem.
Autor Karel Křepinský
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Velikonoce
Těšíme se na Velikonoce!
Mnoho lidí dnes neví, proč Velikonoce dnes slavíme a co vlastně velikonoční
zvyky znamenají. Trošku je vysvětlím.
Květná neděle – kočičky ozdobené pantlemi se nesou do kostela, kde je kněz
posvětí. Hospodáři je pak dávají na pole, aby měli pěkné obilí. Ostatní lidé na
hřbitov.
Na Zelený čtvrtek Židé našli Pána Ježíše v Gecemanské zahradě jak se modlil.
Chytli ho a vedli k Pilátovi. Cestou ho bičovali a plivali na něj.
Chtěli, aby ho dal Pilát ukřižovat. On řekl: „Já na něm žádnou vinu
nenalézám“, ale oni křičeli: „Ukřižuj, ukřižuj ho!“ Pilát svolil a oni mu dali
těžký kříž na ramena. On pod ním tři krát padl.
Na Velký pátek byl Pán Ježíš ukřižován ve tři hodiny. Byl to velký smutek.
Pak Židé dali Pána Ježíše do hrobu a přivalili na hrb velký kámen.
V Bílou sobotu se slaví, že Pán Ježíš z hrobu vstal. Zůstalo tam jen plátno, co v
něm byl zabalen.
Ty dni se při mši hrká hrkačkami. Prý zvony ulétly do Říma.
V sobotu večer už se vesele zpívá. Pan Ježíš se ukázal učedníkům, že žije.
„Aleluja, vstal z mrtvých Kristus.“
Zvony začnou zvonit a hrkačky umlknou.
Všichni se radují,m že Pán Ježíš z mrtvých vstal.
V neděli je Hod Boží velikonoční, slavnostní.
V pondělí po mši svaté chlapci běhají vyplácet děvčata, která doma malovala
vajíčka. Jsou to takové zvyky. Je veselo, každý se raduje. Chlapci jim za vajíčka
o pouti kupují a dávají „pouť“.
Pouť bývá u nás v Urbanově v červnu o svatém Janu Křtiteli.
Autorka Marie Hronková
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Velikonoční
Hody, hody – dejte vejce malovaný
zítra slípka zase snese jiný
z rádia se linou pěkné písničky
vždyť jsou velikonoce, lidičky.
Jsou to svátky ze všech největší
pro křesťany i Židy nejsvětější
křesťané slaví svátek z mrtvých vstání
Židé jsou z příchodu Mesiáše v očekávání.
Začínají svátky probuzení jara
loňská děvčata jsou už zralá
celé tělo postihuje milostné chvění
netuší jaké bude budoucí dění.
V noci procitají nezměrným chtíčem
utíkají na radu k matce s pláčem
matka radí obě kolena pěkně u sebe
ať se někdo nedostane do tebe.
9

Leden – Březen 2015, ročník II

Zachariášův zpravodaj
Čtvrtletník Domova pro seniory Telč

Ptáci staví kvapně svoje hnízdečka
na kraji lesa se pase srnečka
už je v jarním hávu do zelena
radují se všichni, muž i žena.
Autor Karel Křepinský
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Psí snění
Vítr silou do oken se vzpírá
žena se psem udiveně zírá
jak bouře prach a listí nese
psík v náručí se strachy třese.
Neboj se moje malé štěňátko
bouře skončí přece zakrátko
potom půjdeme spolu do přírody
a tam budeš očichávat rohy.
Až se do sytosti vyvenčíme
domů se rádi navrátíme
podrbu tě za ouškama v kožíšku
půjdeš spáti do svého pelíšku.
Pejsci mají snové dění svěží
zdá se jim, že někam běží.
Většina jejich snah je nakonec
buřtík, salám, zkrátka dlabanec.

Autor Karel Křepinský
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Jak způsobiti poprask na koncertě vážné
hudby
V roce 1992 se odvážila Komorní filharmonie v Českých Budějovicích provést
jedno z nejslavnějších děl doby pozdního baroka oratorium skladatele G. F.
Händela „Mesiáš“. Jedná se o tříhodinovou velkolepou kompozici.
Aby mohla být provedena, je nutné mít k dispozici téměř stočlenný symfonický
orchestr, velký smíšený pěvecký sbor a čtyři kostelní pěvce solisty (soprán, alt,
tenor a bas). Proto došlo ke spojení Komorní filharmonie s operním
orchestrem v Českých Budějovicích. Místní sbor k dispozici nebyl a tak byl
přizván smíšený sbor operního souboru v Řezně (SRN) a čtyři vynikající pěvci z
Lince (Rakousko).
„Mesiáš“ byl v ČR proveden naposledy před rokem 1948. Později bylo toto
duchovní dílo zakázáno.
Kruh přátel hudby v Telči zorganizoval na uvedení tohoto díla zájezd. Zajištění
vstupenek bylo spojeno s obtížemi, ale nakonec se to povedlo. Sál kulturního
domu Metropol v Českých Budějovicích byl do posledního místa vyprodán.
Náš autobus byl rovněž plně obsazen. Jela s námi i paní X. Do autobusu přišla
s kyticí, kterou zřejmě tvořily zbytky květin ze svátku Dušiček. Nikoho z nás
nenapadlo, co se stane po skončení koncertu.
Provedení díla bylo na hvězdné úrovni, potlesk nebral konce. Když bylo vše v
nejlepším, uprostřed sálu se vynořila paní X a cupitala na pódium s pometlem
v ruce a začala se cpát mezi účinkujícími a libě se na ně usmívala. To už
účinkující nevydrželi a začali se hlasitě smát. Smích je nakažlivý a za chvíli se
smál celý sál.
Účastníci z Telče však byli jiného názoru. Cestou domů s paní X nikdo
nepromluvil. Na takovou ostudu se jen tak nezapomíná.
Telč měla v té době ještě paní Y, která se svými kousky na zájezdech proslavila
několikrát. Často se rozdováděla k pobavení návštěvníků ve foye divadla.
Shodou okolností se stalo, že se nezúčastnila zájezdu do Brna na Janáčkovu
„Lišku Bystroušku“ (zřejmě na ni nevyšel lístek). Paní to vzala jako křivdu a šla
si stěžovat na Farní úřad tehdejšímu panu děkanovi. Chtěla totiž vidět zvířátka
tančit a zpívat.
Ten musel jen konstatovat, že je nenapravitelná.
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Organizování činnosti Kruhu přátel hudby mě vždy naplňovalo radostí a na
toto období mi zůstala spousta krásných vzpomínek.
Autor Ing. Jaroslav Kouba
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Bylinky známé i neznámé
(podle knihy Bylinky s vůní exotiky Ing. D. Pinkasové a Ing. V. Švejdové)
Anýz vonný
Pro svoji výraznou chuť se používá jako koření do pečiva, v asijské kuchyni
nebo pro zvýraznění chutě likérů.
Záznamy o jeho pěstování se datují až 1500 let p. n. l.
Přisuzují se mu účinky zvyšující plodnost. Pomáhá
při průduškovém onemocnění, při nadýmání či při
zácpě. Rovněž zvyšuje tvorbu mateřského mléka.

Bazalka pravá
Bazalka se užívá pro povzbuzení trávení, je účinná proti stresu, bazalkovým
olejem z listů můžete masírovat namožené svalstvo. Šťávou z bazalky se potírají
afty. Bazalka je známa i v Indii pod názvem bazalka posvátná – Tulsi – elixír
zdraví. Vyznačuje se vysokým obsahem antioxidantů, ovlivňuje celkové zdraví
a spokojenost.

Koriandr setý
V naší zeměpisné šířce se příliš nevyužívá, neodmyslitelně však patří do
indické, čínské a thajské kuchyně. Není vhodný pro lidi s poruchami srážlivosti
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krve. Účinkuje proti nadýmání, podporuje chuť k jídlu a trávení, podporuje
vykašlávání.
Koriandr byl objeven v hrobkách faraonů. Archeologové potvrzují jeho užívání
již v době bronzové v Makedonii.
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Doplňovačka
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Narozeniny našich klientů
Leden
pan Pospíchal Josef
paní Karásková Anežka
pan Toman Karel

16. 1.
20. 1.
30. 1.

Únor
paní Holcová Věra
pan Bína Josef

17. 2.
27. 2.

Březen
paní Hartmanová Marie
paní Hobzová Marie
paní Komoňová St.

15. 3.
24. 3.
29. 3.

Blahopřejeme!
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