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Toulky bratřickou minulostí

Občasník vydává Obec Bratřice v nákladu 85 výtisků. Zdarma.
Sazba Ing. Pavel Roubal. Tisk Obec Bratřice.
Za obsahovou správnost příspěvků ručí jejich autoři.

Číslo popisné 24

Tato chaloupka stála na gruntě čp. 10. Byl
při něm dvorek 12,5 sáhů délky a 8,5 sáhů
šířky. Ve stavení byla 1 malá světnička,
komora, chlév, ale nebylo u ní žádné pole.
Užíval ji jakýsi Jan Adam, který ji zdědil 31. 3.
1807 se závazkem platiti ročně 2 zl. majiteli
čp. 10, který si ji mohl vzít kdykoli zpět, měl na
to právo, protože domek nebyl úředně
prodán. Po smrti Jana Adama bylo stavení
o d h a d n u to n a
53 zl. 12 kr. a
zapsáno 5. 12.
1826 k užívání
synovi Tomáši
Adamovi, který
měl vyplatit
sestře Anně a
bratru Matějovi
po 17zl. 44 kr.

výměnkář z čp. 3. Jan zemřel 6. 3. 1860 a
vlastnictví přešlo na Václava Hanouska, u
něhož měly zajištěné podíly i jeho nevlastní
sestry Terezie Vyhnálková a Kateřina
Papežová.
Soud v Pacově rozhodl, že pozůstalost po
Václavu Hanouskovi, jenž zemřel na choleru,
připadla Josefě Čečákové, se zajištěním 200 zl.
za nezletilého Jana Hanouska. Jan Hanousek
si vzal Anežku
z Horní Lomné.
Měli spolu syna
Karla, který se
oženil se Štěpánkou Tichou.
Štěpánka, jako
vdova, prodala
12. 12. 1960 stavení manželům
Janu a Boženě
Moravcovým.

Pravděpodobně zde byla provozována
nějaká živnost. Vyplývá to z toho, že zde bylo
produkováno velké množství popela a
pohrozili, že mu živnost odeberou, pokud
nebude tento popel odevzdávat do flusárny ve
V. Chyšce.
Tomáš se ženou brzo zemřeli a domek 29.
8. 1838 koupil v licitaci za 120 zl. Jan Adam
Průša a obratem ho prodal za 170 zl. Janu
Pamětínskému. Výtěžek z licitace byl dán do
sirotčí kasy Tomáše Adama – Jakuba a Matěje.
J. Pamětínský si vzal za ženu Terezii
Moravcovou z čp. 13 a 1. 5. 1844 ho prodal za
224 zl. Václavu Střelečkovi, který se oženil
s Kateřinou Hlinákovou z čp. 5, ta mu přinesla
věnem 35 zl. Od Střelečkových koupil 15. 4.
1849 chalupu za 240 zl. Jan Hanousek

Vzali si na vychování Vlastu Ficenzovou,
ta byla krejčová. Přišla tragicky o život.
Jan zemřel 1. 12. 1972 a jeho žena 11. 7.
1988. Po její smrti formou dědictví převzal
v roce 1988 stavení Jiří Moravec narozený
v roce 1952.
Jaroslav Humeš

Příjemné jaro prožité
v teple a pohodě domova
vám přeje Obecní úřad
Bratřice.

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.
Zápis ze 3. schůze Zastupitelstva obce Bratřice
o 03/01
ZO schvaluje prodej pozemku 494/44
o výměře 122 m2 a pozemku 494/45o výměře 20
m2 oba za Kč 30 Kč/m2 . Záměr prodeje obou
pozemků byl zveřejněn na Úřední desce obce
Bratřice od 19. 12. 2014 do 4. 1. 2015. Schváleno
6 hlasy ze 6.
o 03/02
ZO bere na vědomí úpravu rozpočtu
číslo 5/2014. Schváleno 6 hlasy ze 6.
o 03/03
ZO se rozhodlo požádat Královskou
kanonii premonstrátů na Strahově o pronájem či
pacht pouze Černého rybníka. Rybník Burešák není
v dobrém stavu a požadavek kanonie na zajištění
veškerých jeho oprav se ZO rozhodlo nepřijmout.
Schváleno 6 hlasy ze 6.
o 03/04
ZO schvaluje příspěvek ve výši
Kč 3.000,– pro Farní charitu Pacov. ZO schvaluje
příspěvek ve výši Kč 3.000,– pro Centrum sociálních
služeb Lukavec, IČ: 281 25 975. ZO schvaluje
příspěvek ve výši Kč 3.000,– pro: Centrum LADA,
Nádražní 362, Pacov, IČO: 26518252. ZO schvaluje
příspěvek ve výši Kč 3.000,– pro Rodinné centrum
Sovička, o.s., Španovského 172, 395 01 Pacov.
Schváleno 6 hlasy ze 6.
o 03/05
ZO bere na vědomí dovybavení sálu
koncem roku 2014 v celkové výši Kč 80.000,– .(Židle
37 ks za 300 Kč celkem 11 100 Kč, Stoly 8 ks za
1 000 Kč celkem 8 000 Kč, Konvektomat 36 900 Kč,
Fritéza 11 000 Kč, Sada nádobí, sklenice a příbory
60 ks za 83 Kč, celkem 5 000 Kč, Ohřívače2 ks za
4 000 Kč, celkem 8 000 Kč). Schváleno 6 hlasy ze 6.
o 03/06
ZO schvaluje vypsání výběru firmy na
práci v obecních lesích na rok 2015. Zájemci se
mohou hlásit písemně do 31.1.2015. Podmínkou je
ŽL na lesní činnost.

Zápis ze 4. schůze Zastupitelstva obce Bratřice
04/01 ZO schvaluje pronájem rybníku Panský panu
Vl. Hájkovi, Bratřice 45, na dobu 10 let. Schváleno
4 hlasy ze 4.
04/02 Inventarizační komise informovala ZO o průběhu inventur za rok 2014. Schváleno 4 hlasy ze 4.
04/03 ZO se i po nové komunikaci s Královskou
kanonií premonstrátů na Strahově rozhodlo požádat
o pronájem či pacht pouze Černého rybníka.
Schváleno 4 hlasy ze 4.
04/04 ZO schvaluje uzavření smlouvy na práci
v obecních lesích s firmou Zamrzla, Zeman, která se
přihlásila po vypsání výběru firmy dne 5.1.2015.
Firma bude pracovat podle pokynů odborného
lesního hospodáře a ZO. Schváleno 4 hlasy ze 4.
Zápis ze 5. schůze Zastupitelstva obce Bratřice
05/01 ZO schvaluje rozpočet Obce Bratřice na rok
2015 ve výši Kč 2.498.529,–. Rozpočet byl schválen
jako vyrovnaný. Schváleno 4 hlasy ze 4.
05/02 ZO projednalo možnosti řešení pozemků pod
místní komunikací do Cetule a rozhodlo se ponechat
toto řešení na případnou pozemkovou úpravu,
protože řešení desítek pozemků, kdy některé mají
také 8 majitelů, je mimo možnosti obce. Schváleno
4 hlasy ze 4.
05/05 ZO se rozhodlo část pozemku 295/27 (bývalá
obecní cesta) a pozemek 295/44 zatím neprodávat,
dokud nebudou dořešeny pozemky pod silnicí –
místní komunikací. Schválilo ale možnost
dlouhodobého pronájmu části pozemku 295/27.
Schváleno 4 hlasy ze 4.
05/04 ZO schvaluje smlouvu o bezúplatném
převodu id. 2/28 p.p.č. 1210/22 v k.ú. Bratřice
s Úřadem pro zast. státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42 do majetku obce Bratřice.

Pozvánky na akce
Neděle

Průvod v maskách k zapálení čarodějnic

30. 4.

Tradiční průvod vyjde ve 20.00 od budovy OÚ.

Z naší přírody
Vlk (Canic lupus)
… je psovitá šelma. Vlk má délku 100–170 cm,
ocas 35–50 cm, kohoutková výška 45–115 cm.
Severští vlci mají hmotnost 40–55 kg. Jižní
poddruhy váží méně, okolo 30 kg. Vlci mají
42 zubů a špičák může být dlouhý až 6,5 cm. Srst
má 2 vrstvy a to dlouhou srst, která odpuzuje
vlhkost a podsadu sloužící jako tepelná izolace,
která je tak dobrá, že na vlkovi netaje sníh. Huňatý
ocas jim slouží jako přikrývka. Vlk má výborný čich
a sluch. Běhá rychlostí až 60 km/h a dokáže běžet
až 25–50 km/h do vzdálenosti až 20 km.
V součastné době je na světě asi 200 tis. vlků.
U nás se vyskytuje v malém množství – Beskydy,
Obrázek: pixabay.com/
Jeseníky, Krkonoše i na Šumavě.
Březost trvá 62–72 dní a vrhají 5–6 vlčat. Vlci jsou predátoři. Loví ve skupině, mohou zabíjet zvířata větší než
jsou oni sami. Živí se hlavně jeleny, losy, soby atd. Vlci žijící mimo smečku se živí srnčí zvěří, divokými prasaty, zajíci
atd. Vlk může sníst až 10 kg masa najednou. Průměrná denní dávka je 1,5–2 kg masa. Je celoročně chráněn.
Jaroslav Humeš

Sousedská kronika
V první části letošního roku oslavili svá významná
životní jubilea tito naši sousedé:
Paní Marie Adamová

Bratřice 36

65 let

Paní Marie Fialová

Bratřice 40

75 let

Pan Jaroslav Jelínek

Cetule 2

90 let

Přejeme pevné zdraví a hodně hezkých chvil v dalších letech.
Zaplacení popelnic a poplatku ze psů je možné každé pondělí
od 19 do 20.00 hod v kanceláři obecního úřadu.
Upozorňujeme občany, že není možné vyvážet jakýkoliv odpad na
místo, kde býval oheň na čarodějnice. Odbor životního prostředí
udělí vysokou pokutu každému, kdo by se takto zbavoval svého
odpadu.
(Odpad je možné zdarma předat k likvidaci na skládce na Hrádku.)

!

