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Tomuto hospodářství se říkalo u Stavů. se rozšířil na okolní čísla, která lehla popelem. 

Při dělení josefínského katastru dostal v roce Celkem 23 domů. Mezi nimi bylo i čp. 17. Po 

1781 na něj zápis František Mářinec. požáru čp. 17, byla ve stáji nalezena udušená 

Hospodařil zde se svou ženou Dorotou a měl 22 letá dcera rolníka Františka Mářince 

s ní 5 dětí, Martina, Magdalénu, Františka, Marie.

němého Jana a hluchého Jakuba. Když se Podle dostupných informací a zápisu 

nejstarší syn oženil 5. 1. 1809 s Marianou, v katastru vlastnil grund čp. 17 od prosince 

dcerou Pavla Fary, císařského svobodníka roku 1876 František Balík s Annou Balíkovou 

z Malého Ježova, postoupil mu otec roz. Mářincovou. Na základě odevzdací listiny 

hospodářství s podmínkou, že dá Magdaléně ze dne 31. července 1888 přešlo vlastnické 

věno v hotovosti 150 zl., krávu, jalovici, 2 ovce, právo Františka Balíka na Annu Balíkovou. 

jehně a přidá na svatbu 30 zl. Každému Dne 12. října 1888 se Anna Balíková provdává 

z bratrů 150 zl., vola, dvouletého běhouna, za Aloise Veseckého a na základě kopulačního 

3 ovce. listu (oddací list) se stává Alois Vesecký 

Martinova žena dostala věnem 350 zl., spoluvlastníkem poloviny usedlosti čp. 17.

krávu, jalovici, 2 ovce a řádnou svatební Z jejich společného soužití se narodil dne 

výbavu. Martin měl s Marianou 3 děti. Roku 22. Března 1890 syn Josef. Tento po 

1830 Martin zemřel a hospodářství se ujal vypuknutí I. světové války v roce 1914 

nejstarší syn František Mářinec za 450 zl. narukoval mezi prvními odvedenci z obce. 

stříbra. Protože František nebyl plnoletý, stal Protože nechtěl v tomto nesmyslném 

se mu poručníkem Jakub Adam. Na statku byl krveprolití zahynout, způsobil si sám střelné 

ještě nedoplatek za koupi gruntu z roku 1781 zranění pravé ruky mezi loktem a ramenem. 

45 zl. 5 kr., své matce musel nahradit část věna Při tomto zranění si však počínal tak 

ve výši 50 zl. A vázly zde podíly sourozenců po nešťastně, že ošetřující doktor rozpoznal, že 

30 zl. stříbra. Děda František (80 let) s bábou si zranění způsobil sám. Měl však obrovské 

Dorotou (69 let) ještě žili, a přestože měli štěstí, že ošetřující doktor byl Čech a nebyl 

pěkný výměnek, požadovali na vnukovi ještě udavač.

40 zl. na přilepšenou. Josef Vesecký se v roce 1919 oženil 

František Mářinec se oženil s Rozárií s Antonií z Babic. V témže roce přešlo 

Hájkovou z Cetule čp. 11. Dostala věnem 200 vlastnické právo k usedlosti čp. 17 na Josefa 

zl. A měla slíbeno od bratra ještě 2 tučné voly, Veseckého a  Antonii  Veseckou roz.  

2 krávy, 6 ovcí v hodnotě 110 zl. 24 kr. Robotní Mikulkovou. Z jejich manželství se narodily tři 

vyrovnání práva přišla grunt na 174 zl. 20 kr. dcery. V roce 1920 dcera Marie, v roce 1921 

V roce 1863 vznikl v obci Bratřice velký požár, dcera Miloslava a v roce 1927 dcera Růžena. 

který vznikl ve stodole čp. 20 a velkým větrem Ve volbách v dubnu roku 1928 Josef Vesecký 
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Křížovka

pokračování na následující straně
Občasník vydává Obec Bratřice v nákladu 90 výtisků.  Zdarma.

Sazba Ing. Pavel Roubal. Tisk Obec Bratřice.
Za obsahovou správnost příspěvků ručí jejich autoři.



Zápis z 26. schůze Zastupitelstva obce Bratřice přístupu, práva chůze a příjezdu pro obecní 

1. ZO schvaluje rozpočtový výhled na léta pozemky číslo 1121/41 a 1121/42 v k.ú. 

2015–2018. Bratřice které jsou ve vlastnictví obce.

2. ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok Zápis z 27. schůze Zastupitelstva obce Bratřice

2013 ve výši max. 1/12 upraveného rozpočtu 1. ZO schvaluje záměr oprav místních 

roku 2012. komunikací.

3. ZO schvaluje úpravu rozpočtu číslo 5/2012 2. ZO se rozhodlo ještě důkladně zvážit návrh 

dle podkladů předaných účetní obce. smlouvy s Městem Pacov ohledně vodovodu 

4. ZO schvaluje zprávu o činnosti finančního a vody.

a kontrolního výboru. 3. ZO schvaluje Inventarizační zprávu 

5. ZO schvaluje prodej pozemku 494/38 o inventarizaci majetku v obci Bratřice.

o výměře 101 m2 za Kč 100/m2. Záměr Zápis z 28. schůze Zastupitelstva obce Bratřice

prodeje pozemku byl zveřejněn na Úřední 1. ZO schvaluje obecní Program obnovy 

desce obce Bratřice od 5.11.2012 do venkova (POV) na období 2013–2018. Tento 

2.12.2012. ZO schvaluje záměr prodej programový dokument navazuje na POV z 

pozemku č. 24 o výměře 122 m2 za roku 2007.

Kč 30/m2. Záměr prodeje pozemku byl 2. ZO schvaluje cenu vody na rok 2013 

zveřejněn na Úřední desce obce Bratřice od v původní výši Kč 12 Kč/m3 včetně DPH.

5.11.2012 do 2.12.2012. ZO schvaluje směnu 3. ZO schvaluje projekty připravované na rok 

pozemků 168/9 o výměře 18m2 a pozemku 2013. Opravy obecních komunikací 

1215/3 o vým. 2 m2 za pozemek 1384 s využitím krajské dotace a stavbu přístřešku 

o vým. 21 m2.. Záměr směny pozemku byl pro volnočasové aktivity u budovy obecního 

zveřejněn na Úřední desce obce Bratřice od úřadu s využitím dotace z MMR.

5.11.2012 do 2.12.2012. 4. ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném 

6. ZO schvaluje příspěvek Charitě Pacov ve výši převodu nemovitosti – pozemku p.č. 

Kč 3.000,–. ZO schvaluje příspěvek SDH 1210/34 – ostatní komunikace, kterou obec 

Bratřice ve výši Kč 14.000,–. získá od České republiky pozemek pod 

7. ZO souhlasí se zřízením věcného břemene místní komunikací.

Z obecního úřadu – zápisy ze zastupitelstva

Schůze Zastupitelstva obce Bratřice (dále ZO) se konají každou první 

neděli v měsíci v 19.30 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.

Přejeme pevné zdraví a hodně hezkých 
chvil v dalších letech.

Paní Marie Rokosová Bratřice 61 60 let 

Paní Miroslava Soukupová Bratřice 23 80 let 

Pan Jindřich Peřinka Bratřice 69 60 let 

Pan Jan Holada Cetule 11 85 let

Sousedská kronika
V minulém čtvrtletí roku oslavili svá významná životní jubilea tito naši sousedé:

kandiduje  do obecního zastupitelství  v řádném chodu. Růžena Vesecká se v roce 1951 

v Bratřicích a je zvolen. Na ustavující schůzi provdala za strojního zámečníka Bohumila 

zastupitelstva je pak zvolen do obecní rady Tichého z Bratřic čp. 42 a stěhují se do Pacova – 

a poté do funkce nejvyšší jako starosta obce Papírna.

Bratřice. Jako starosta obce vyvíjí iniciativu, Po roce 1945 dochází v Československu ke 

věnuje spoustu energie a času při dlouhých změnám řízení státu a jeho směřování. Tyto 

jednáních k odstranění překážek a intervenuje změny měly i značný vliv na čp. 17, potažmo na 

u Okresní správní komise v Pacově za účelem jejich majitele. Hospodář na usedlosti čp. 17, 

výstavby silnic z Bratřic na úsek okresní silnice který je od roku 1928 až do roku 1945 snaživým 

Salač. Lhota – Pacov. Výstavba silnice započala starostou obce Bratřice a je považován za 

v listopadu roku 1928 a je dokončena v listopadu slušného člověka a poctivě hospodařícího 

roku 1930 za celkové náklady 111.852,–. rolníka, je najednou po roce 1945 státními úřady 

V demokratických volbách v roce 1932 opět a též MNV obce Bratřice nazýván hanlivě jako 

kandiduje Josef Vesecký z Bratřic čp. 17 do kulak a je označován za nepřítele státu a všeho 

obecního zastupitelstva. Opět je zvolen do lidu. Od této doby ze strany těchto úřadů 

zastupitelstva obce prožívali majitelé 

a následně zvolen čp. 17 v Bratřicích 

do obecní rady n e v í d a n o u  

a opět zvolen do a d ů k l a d n o u  

funkce starosty perzekuci. Jak je 

obce. V měsíci říjnu uvedeno zápisem 

1 9 3 4  b y l a  n a  v kronice obce 

vlastní  náklady Bratřice,  že po 

rolníka z čp. 17 d o b u  t r v á n í  

z ave d e n a  vo d a  protektorátu Čech 

z obecní studny do a Moravy, nebylo 

jeho domu. Josef v obci Bratřice 

Vesecký zastával z a z n a m e n á n o  

funkci  ještě ve žádné udavačství, 

dvou následujících t o  s e  p o t o m  

obdobích až do o období po roce 

května roku 1945. Za jeho působení ve funkci 1945 nedá tvrdit. Na hospodáře z čp. 17 byly 

starosty obce bylo v Bratřicích vybudováno ještě nekompromisně kladeny značné a nepřiměřené 

mnoho dalších potřebných obecních staveb, jako dodávky zemědělských komodit a rovněž bylo 

výstavba obecní školy, výstavba obecního nekompromisně a tvrdě vyžadováno jejich 

vodovodu, zavedení elektrického proudu do plnění a to bez ohledu na dané povětrnostní vlivy 

obce, zřízení obecního telefonu, oprava kovárny jednotlivých roků, které ovlivňují úrodu 

a kapliček… zemědělských plodin.  Byli  bezohledně 

V květnu 1938 umírá Alois Vesecký a o pět a neodůvodněně obviňováni ze sabotáže a to i za 

měsíců později v říjnu téhož roku jeho manželka značného přispění tehdejších funkcionářů MNV 

Anna Vesecká. Nejstarší dcera Marie se v roce v obci. Josef Vesecký z čp. 17 byl opakovaně na 

1938 provdává za Josefa Matoušů, obchodníka základě udání z obce odsuzován do vězení, 

z Černovic. O tři roky později prostřední neúměrně finančně postihován, šikanován 

Miloslava Vesecká se provdává za Jana a ponižován. Toto se projevilo i na jeho zdraví. 

Turinského, četnického strážmistra v Pacově Tímto jednáním úřadů byli majitelé a hospodáři 

a rovněž odchází z hospodářství čp. 17. Zde v jedné osobě na čp. 17 v Bratřicích Josef Vesecký 

zůstává s rodiči pouze nejmladší dcera Růžena a Antonie Vesecká po těch dlouhých letech 

Vesecká, která následně v dalších letech vydatně neustálého hlídání, neustálých domovních 

pomáhá rodičům udržovat hospodářství prohlídkách a utlačování nervově vyčerpáni.
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