
Jaroslav Humeš

Tento domek si postavil vlastním nákladem na na a Anežku. Když se Petr oženil, nemìl kde bydlet, tak si 

návsi Jakub Fara a 31. 7. 1807 byl na jeho žádost uznám postavil domeèek v Úvoze èp 43. a Jan si postavil 

vlastníkem. Robotu mu milostivá vrchnost vymìøila na domek za vsí èp.56. Anežka se dostala do Jetøichovce 

13 dní ( pìší). Bylo mu pøipomenuto, že se vždy prokáže k �oupalovým a Alžbìta si vzala Dvoøáka Jaroslava 

své vrchnosti, bude vìrný a poslušný, bude øádnì plnit z Lesný a mìli spolu dvojèata, která zemøela. Za nìjaký 

všechny baráènické povinnosti. Obci øádnì plnil 5zl.  Za èas na TBC zemøela i Alžbìta. Jaroslav se stal vdovcem a 

ženu si vzal Lenoru. Na dìtech ho postihl zlý osud. vzal si 18-ti letou Jaroslavu Soukupovou. Mìli spolu 

Synové Tomáš a Jan padli na vojnì, dcera Marie byla Zdeòka a Jaroslavu. Zdenìk si vzal za ženu Miladu a 

zbavena rozumu, dále mìl Barboru provdanou mìli spolu 2 syny Jaromíra a Jaroslava. 

Dvoøákovu a ještì Terezu  a Martina. Poèátkem roku Zdenìk prodal usedlost JZD v roce 1984. JZD 

1829 se tìžce roznemohl. Jetøichovec zde mìlo ubytováno nìkolik zamìstnancù 

V poslední vùli jako napø. v roce 

ze dne 16. 2. 1829 1995 zde bydleli 

pø ipadl  baráèek M i l a n  a  J a n a  

Martinu Farovi za Kleèkovi a po nich 

102 zl. a 32 kr. se Miloslav a Anna 

závazkem, že nechá Plachá. V listopadu 

u sebe matku a sla- 1 9 9 6  k o u p i l i  

bomyslnou Marii, chalupu od VOD 

bude je živit, šatit a Jetøichovec Šaba-

k a ž d é m u  s o u - tovi, kteøí chovali 

rozenci vyplatí po k o n ì  a  t r o c h u  

20 zl. hospodaøili

Domek 28. 1. 1836 koupil za 240 zl. Václav Papež  V bøeznu 1999 koupila chalupu rodina Karasova, 

ze Sal. Lhoty a Martin Fara odešel do Radìjovic, kde si která dùm jako rekreaèní objekt využívá dodnes.

koupil jiný domek, vzal si sebou Marii, matku a sestru. 

Václav Papež 14. 8. 1842 pøenechal domek za 290 zl. 

Svému bratrovi Matìjovi. Od nìhož koupili domek 15. 

10. 1848 za 280 zl. manželé Tomáš a Anna Dvoøákovi. 

Od nichž pøešel domek na manžele Beladovi a ti ho 

pøenechali p. Pøitasilovi. Když Pøitasil zemøel, vdova 

prodala chalupu, celou døevìnou, Josefu Bejblovi, 

který ji zboural. 

Aby obec mìla èistou náves, smìnila mu návesní 

parcelu za parcelu u èp.37 na které Bejbl postavil v roce 

1929 nový domek èp.25. Josefovi øíkali do smrti 

„Renka“ podle toho, že øíkal rukavicím renkavice 

(pøinesl si název z vojny). Mìl se ženou syna Petra, Jana 

a Jindøicha, který zemøel na TBC a dcery Alžbìtu 

Èíslo 2/2015 Èerven 2015

Toulky bratøickou minulostí Èíslo popisné 25

Køížovka

Obèasník vydává Obec Bratøice v nákladu 85 výtiskù.  Zdarma.
Sazba Ing. Pavel Roubal. Tisk Obec Bratøice.

Za obsahovou správnost pøíspìvkù ruèí jejich autoøi.

Jaroslav Humeš

Foto: Karel Táborský

Pozvánky na akce
13.6. Okrsková hasièská soutìž

28.6. Pou� na Stražišti

4.7. V 17 hod mše a pak následuje zábava
 v areálu Kulturního domu v Bratøicích



 Kánì lesní (buteo buteo) 
…známe také pod starším názve kánì 

myšilov. Je støednì velký druh dravec 

z èeledi jestøábovitých. Hnízdí v celé 

Evropì. Žije v lesích a hnízdo staví z vìtví 

vysoko v korunách stromù a za potravou 

zalétá na otevøené prostranství napø. na 

pole, louky, pastviny, èasto vysedává také u 

silnic. Pohlavnì dospívá ve 2., 3. roce 

života a dožívá se kolem 10 let. Jsou jedinci 

až 26 let staøí. V 

jedné snùžce bývají obvykle 2–3 

èerveno-hnìdá skvrnitá vejce. Potrava 

kánì lesní je tvoøena pøevážnì hrabošem 

polním, ptactvem, hady, ještìrkami, èervy, 

žábami a rybami. Ozývá se nejèastìji 

mòoukavým, dalekoslyšitelným „vijé“, 

které èasto napodobuje sojka obecná. 

V ÈR se zdržuje poèetnì po celý rok, hnízdí zde v poètu 9,5 až 13 tisíc párù.. 

Zápis ze 6. schùze Zastupitelstva obce Bratøice

007/01 ZO bere na vìdomí zprávu o výsledku 

06/01 ZO schvaluje smlouvu s FEMI Centrum Pacov pøezkoumání hospodaøení obce za rok 2014. Závìr – 

na odbìr kovového odpadu od obèanù Obce pøi pøezkoumání hospodaøení obce za rok 2014 

Bratøice. Schváleno 5 hlasy ze 5. nebyly zjištìny chyby a nedostatky. 

06/02 ZO schvaluje pronájem pozemkù 1248, 07/02 ZO schvaluje závìreèný úèet obce za rok 

508/1, 1121/130 a 547/2 v k.ú. Bratøice panu 2014. Výrok – bez výhrad. Schváleno 7 hlasy ze 7.

Františku Holadovi ml., Cetule9, na 10 let. Vzhledem 07/03 ZO schvaluje úèetní závìrku vèetnì výsledku 

k údržbì pozemku za Kè 10/rok nájmu za všechny hospodaøení obce za úèetní období – rok 2014, 

pozemky. Nájemce musí hospodaøit zpùsobem sestavenou ke dni 31.12.2014. 

øádného hospodáøe a udržovat travní porost na výše 07/04 ZO bere na vìdomí rozpoètové opatøení è.2, 

uvedených pozemcích. Zámìr pronájmu byl schválené starostou obce dne 2.4.2015. 

zveøejnìn na Úøední desce obce Bratøice od 07/05 ZO projednalo zprávu o èinnost kontrolního 

9.2.2015 do 29.3.2015. Schváleno 5 hlasy ze 5. a finanèního výboru. ZO bere na vìdomí vyøazení 

06/03 ZO bere na vìdomí úpravu rozpoètu èíslo z podrozvahy nedobytné pohledávky – Jelínková 

01/2015. Schváleno 5 hlasy ze 5. Cetule 5 ze 6.11.2003 – vodné a poškození 

06/04 ZO schvaluje podle naøízení vlády ze dne 16. vodomìru v pronajaté nemovitosti è.p. 1 ve výši 

bøezna 2015, kterým se mìní naøízení vlády è. 3.745,20 Kè a prokopnuté dveøe v turistické 

37/2003 Sb., o odmìnách za výkon funkce èlenùm ubytovnì FI Zurich Pharmacie Praha z 29.10.2009 – 

zastupitelstev, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále 3.200,—Kè. Schváleno 7 hlasy ze 7.

též „novela“), navýšení odmìn za výkon funkce a 07/06 ZO schvaluje uzavøení smlouvy o smlouvì 

pøedsednictví výborù zastupitelù obce o 3,5 %, a to budoucí o zøízení vìc. bøemene s E.ON distribuce 

s úèinností od 1. 4. 2015. a.s., se sídlem F. A. Gerstnera, 2151/6, 370 49 Èeské 

06/05 ZO schvaluje zámìr zrušení obecní knihovny, Budìjovice na pozemek 1211/1 v k.ú. Bratøice.

nejspíše k 31.12.2015. Do knihovny nikdo nechodí, 07/07 Rùzné – ukonèení DPÈ s knihovnicí 

pøestože jsou v ní nové zajímavé knihy zapùjèené z L.Tokolyovou – dùvod stìhování. ZO schvaluje 

Mìstské knihovny Pelhøimov. Pokud se nezvýší uzavøení smlouvy o pronájmu rybníkù Èerný a 

zájem o naši knihovnu, nezbude obci, než ji zrušit. Brurešák j.è. VS-1051 s majitelem rybníkù Královská 

kanonie premonstrátù na Strahovì se sídlem 

Strahovské nádvoøí 1/132, 118 00 Praha 1, IÈ: 

00415090. ZO schvaluje oslovení obce Velká Chyška 

ohlednì opravy cesty u rybníku Burešák.

Zápis ze 7. schùze Zastupitelstva obce Bratøice

Z obecního úøadu – zápisy ze zastupitelstva
Schùze Zastupitelstva obce Bratøice (dále ZO) se konají každou první 

nedìli v mìsíci ve 19.30 v kanceláøi Obecního úøadu v Bratøicích.

Z naší pøírody

Jaroslav Humeš

Sousedská kronika

Kompostování biologicky rozložitelného odpadu

Obrázek: http://commons.wikimedia.org/

Blahopøejeme Vìøe Vackové a Karlu Rokosovi k narození syna Lukáše 
a pøejeme mu pevné zdraví a hodnì radosti do jeho života.

BRO jsou odpady, která lze dobøe využít napø. kompostováním nebo k výrobì 

bioplynu. Kompostování pøináší tyto výhody:

    snížení množství skladovaného èi spalovaného odpadu

    snížení produkce skleníkových plynù (pøedevším metan)

    zabránìní nestability odpadu na skládce

    produkce kvalitních hnojiv

Obec díky dotaci z Fondu Vysoèiny poøizuje dvacítku moderních kompostérù, 

které si obèané budou moci zapùjèit a využívat.
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Obecní kompostování je možné v kompostérech u Panského rybníka. Každý, kdo má 

kompostovatelný odpad ze zahrady, ho mùže do tìchto kompostérù odnést.

Obec nabízí na 3 roky možnost zapùjèení silnostìnného kompostéru 900l v cenì Kè 2.500,– 

Zájemce musí složit kauci Kè 1.000,– a kompostér používat. Po tøech letech bude mít možnost 

kompostér za 1.000,– Kè od obce odkoupit, nebo ho vrátit. Obec se tímto ve spolupráci a Krajem 

Vysoèina (viz èlánek vlevo) snaží pøispìt ke snížení množství odpadu.

Kompostování biologicky rozložitelného odpadu

Pøejeme pevné zdraví a hodnì hezkých chvil v dalších letech.

Paní Rùžena Míková Bratøice 60 75 let

Paní Kvìtuše Humešová Bratøice 2 65 let

V kvìtnu a v èervnu oslavili svá významná životní jubilea tito
naši sousedé:
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