
Jaroslav Humeš

Tento grunt se jmenoval Čížků. Všechny měl dát 140 zl. a Josefovi 280 zl. Vít si vyhradil 

dodávky a povinnosti byly stejné jako u čp 2. výminek. František dlouho nehospodařil, 

Roku 1781 obdržel na usedlost zápis Tomáš 15. 5. 1847 jej prodal za 1550 zl. Antonínu 

Patka. Po vyřízení dědictví dvou dětí povolil Holejšovskému z Týmovy vsi. s 24. jitry a 

úřad předat grunt 23. 2. 1794 synovi 187 sáhů polí, 3 jitry luk, 154 sáhů zahrady a 

Václavovu Patkovi v ceně 361 zl. 15kr. 560 sáhů pastvin. Holejšovský ho koupil na 

Zanechal mu krávu, běhouna, ovci a různé špekulaci. Statek rozdělil, 1. 8. 1847 prodal 

hospodářské nářadí. Václav stále stonal, aby polovinu Martinu Zýkovi za 760 zl., a tak 

grunt nepřišel ke zkáze, přenechal 31. 12. vzniklo čp 34. a druhou polovinu čp. 21 koupil 

1819 s povolením 2. 10. 1847 za 906 zl. 

úřadu svému synovi s t ř í b ra  Fra n t i š e k  

Martinu Patkovi za Rokos. Vyvazovací 

488 zl. 49kr. fond předepsal pro 

Václav se postaral vrchnost částku 87 zl. 

o své 3 děti a vymínil a 5 krejcarů Trhovou 

si slušný výminek. smlouvou 3. 8 . 1858 

Přitom ještě Václav přešla usedlost na 

vyměnil svou dceru J a k u b a  R o k o s e  a  

Magdalénu za dceru všechny dluhy byly 

Macoucha z Velké vymazány. 

Chyšky, kterou si pak Jakub Rokos se 

vzal syn Martin (udělali handle). Martin ale narodil 23. 6. 1824 a vzal si za manželku 

dle záznamů na řízení statku nestačil. 9. 7. Antonii Pudilovou, nar. 2. 10. 1825 v Sal. 

1821 jej vyměnil za menší v Čáslavsku čp. 36 a Lhotě. Dalším pokračovatelem na usedlosti 

odtud se přistěhoval Vít Soukup za 1080 zl. byl syn František Rokos nar. 27. 11. 1861, jenž 

Stříbra a doplatil Martinovi 630 zl. a k tomu se 23. 2. 1886 oženil s Marií Papežovou 

převzal výměnkáře Václava Patku. Soukupovi, z čp. 34. Dědicem Františka a Marie se stal syn 

novému hospodáři na strahovském panství, František Rokos nar. 1. 10. 1898. Ten se oženil 

bylo důrazně řečeno, že musí vést křesťanský 17. 6. 1924 s Marií Růženou Nuslaurovou nar., 

život, řádně posílat děti do školy, rodině a 28. 3. 1903 ve V. Chyšce. Narodil se jim syn 

čeládce být příkladem a vystříhat se František a dcery Milena a Marie. František se 

všelijakých darebností a škod . Soukup byl narodil 14. 12. 1936 a 23. 11. 1963 se oženil 

dobrým hospodářem. 5. 7. 1839 jej prodal s Helenou Papežovou nar. 30.4. 1944 

Františku Votavovi za 1350 zl. Za rok ale, není pocházející z Jetřichovce. František zemřel 

známo proč, ho koupil zpět Vít Soukup za 6. 10. 2011 a stavení přešlo na jeho ženu 

1220 zl. Vít předal 14. 6. 1843 statek synovi Helenu.

Františku Soukupovi. Svému bratru Pavlovi 

Číslo 2/2014 Červen 2014

Toulky bratřickou minulostí
Číslo popisné 21

Křížovka

Občasník vydává Obec Bratřice v nákladu 85 výtisků.  Zdarma.
Sazba Ing. Pavel Roubal. Tisk Obec Bratřice.

Za obsahovou správnost příspěvků ručí jejich autoři.

Jaroslav Humeš



Hryzec vodní ( Arvicola terrestris )
Patří do rodu hlodavců z čeledi hrabošovití. Žije na březích vod, 

v močálech a v mokřinách. Loví různé měkkýše, korýše, hmyz a 

rybky. Hryzec je u nás hojný a rodí ročně až 6krát, přičemž 

v každém vrhu je 4–8 mláďat. Čas od času se hryzci přemnoží a 

velmi škodí. Když se usadí v blízkosti člověka, mohou napáchat 

vážné škody, zejména v zimě, když jsou odkázáni pouze na 

rostlinou potravu. Vnikají do sklepů a dobývají se do skladů 

brambor a ovoce. Zahrádkáři vědí, co takový hryzec dovede. 

Během zimy dokáže přehryzat kořínky mladých stromků tak, že 

je na jaře vytáhneme 2 prsty. Boji s hryzcem se věnovalo 

mnoho důmyslných lidí, ale všechny prostředky a pasti nako-

nec selhali.

Zápis z 40. schůze Zastupitelstva obce Bratřice

40/01 ZO bere na vědomí úpravu rozpočtu. 

40/02 ZO vzalo na vědomí informaci starosty o 

přípravě čištění hasičské nádrže. Provoz prostranství 

za budovou OÚ bude ve stejném režimu, jako loni, 

provoz stolů na stolní tenis bude ještě dořešen.

40/03 ZO vzalo na vědomí informaci o 

připravovaných akcích (výměna oken v budově OÚ, 

rekuperace v hospodě). Schváleno 7 hlasy 7.

Z obecního úřadu – zápisy ze zastupitelstva
Schůze Zastupitelstva obce Bratřice (dále ZO) se konají každou první 

neděli v měsíci ve 20.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.

Z naší přírody

Jaroslav Humeš

Přejeme pevné zdraví a hodně hezkých chvil v dalších letech.

Pan František Svatek Bratřice 58 65 let 

Paní Dáša Poláková Bratřice 50 60 let

Pan  Vladimír Kadela Bratřice 67 60 let

Paní Milada Šedivá Bratřice 65 65 let

Pan František Moravec Bratřice 30 65 let

Sousedská kronika
V květnu a v červnu oslavili nebo oslaví svá významná životní jubilea tito
naši sousedé:

Ve čtvrtek jsme se naposledy rozloučili s paní Marií Humešovou,
která zemřela ve věku nedožitých 89 let.

Upřímnou soustrast všem pozůstalým.

Pozvánky na akce
Fotbalový turnaj
Fotbalový turnaj Bratřice × Útěchovice se bude konat v sobotu 21. 6. 2014  na bratřic-

kém hřišti od 15.00.

Sobota

21. 6. 

Sobota

28. 6. 

Neděle

29. 6. 

Sobota

5. 7. 

Pátek

22. 8. 

Dětský den
Tradiční dětský den pořádaný OÚ Bratřice začíná v 10.00 v novém areálu u bazénu 

hasičské nádrže v Bratřicích.

Pouť na Stražišti
Pouť u kapličky na Stražišti, mše svatá začíná v 11.00. hod.

Mše na návsi a taneční zábava
Mše svatá u kapličky na návsi začíná v 17.30. hod.

Od 19.00 bude taneční zábava v areálu OÚ, hraje skupina Punc Černovice.

Vědomostní soutěž
Soutěž o hodnotné ceny proběhne od 16.00 v obecním sále.

Sponzoři: VOD Jetřichovec, Obec Bratřice, ČSPO, Status a.s., firma Hofman.
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