
Jaroslav Humeš

Tato usedlost se jmenovala Šírkùv grunt. si dal zapsat, že syn Matìj se musí o svého otce 

Pøi rozdìlování byl pøipsán roku 1781 Matìji až do smrti starat, tedy ho živit a šatit, jak se 

Adamovi a jeho  ženì Barboøe (mìli spolu na syna sluší, otci všechnu poslušnost a 

6 dìtí). Nebyl dobrým hospodáøem nebo� za vážnost dle pøikázání božího prokazovat a 

9 let hospodaøení nemìl kromì pøevodního nikdy nic navzdory otci èinit a až jej Bùh 

závdavku 14 zl. a 42 kr. splaceno nièeho. povolá, slušný pohøeb vystrojit. kdyby se u 

Zemøel v roce 1790, v pozùstalosti mìl dva stolu nedohodli, mìl dostávat od syna sypaný 

konì za 80 zl., dva vìtší voly za 40 zl., dva výmìnek.

menší voly za 30 zl., tøi krávy, roèního býèka, Matìj Zýka zemøel 1828 a 15.1. 1829 

deset ovcí, vše za 12 podle sepsané pos-

zlatých, prasnici za lední vùle pøipadlo 

3 zl. a rùzné náøadí za vdovì Lenoøe a šesti 

50 zl. Vdovì a dìtem dìtem po 52 zl. 38 kr., 

zbylo po 45 zl. a 35 kr. Statek v cenì 584 zl. 

Vdova Barbora se byl 30.4. 1829 pøi-

z n o v u  v d a l a  z a  psán Janu Zýkovi, za 

Bartolomìje Zýku, nìjž bude hospodaøit 

kterému t ím do- matka Lenora. Když 

pomohla na statek, Jan Zýka dorostl a 

než ho dostane pravý oženil se 3.11.1835 

dìdic, syn Matìje s Kateøinou Míkovou 

Adama, Martin Adam, kterému bylo teprve z Malého Ježova. Její otec jí dal vìnem 200 zl., 

12 let. Poruèníkem sirotkù se stal rychtáø dvì krávy a dvì ovce. Veselku vystrojil jakýsi 

Matìj Adam a též dohlížel na hospodaøení František Štekr z Malého Ježova, u nìhož mìl 

Zýky. Martin Adam se ujal svého dìdictví až Zýka 80 zl.

v roce 1810, ale v knihách o vyrovnání s ot- Úøedním listem 26.6. 1852 bylo pøipsáno 

èímem není žádná zmínka. Bartolomìj Zýka právo vlastnické na polovinu statku Františku 

mìl s Barborou ještì dvì dìti, Matìje a Annu, Zýkovi a druhou polovinu dostal bratr Josef. 

pozdìji provdanou za Rokose a Rozálii Od Františka Zýky koupili 9.6. 1862 manželé 

z prvního manželství, která se provdala za Kajetán a Terezie Kostkubovi za 2700 zl. a ti 

Chramostu. ho pozdìji prodali za 2600 zl. Janovi a 

Martin Adam byl stále nemocen a tak Krystýnì Novotným. Od Novotných koupil 

postoupil živnost za pouhých 294 zl. usedlost Štìpánek, který špatnì hospodaøil a 

nevlastnímu bratru Matìji Zýkovi. Zápis na proto musel usedlost pøenechat sestøe, která 

statek dostal Matìj 4. 12. 1826. Mladý Zýka si vzala Václava Švece ze statku è.p. 10, bratra 

musel dát Martinovi celé výživné, šatstvo, byt, Bohumila Švece. Václav žil 12 let v Americe a 

popøípadì sypaný výmìnek. Bartolomìj Zýka když se vrátil, musel vykoupit zadluženou 
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pokraèování na další stranì…
Obèasník vydává Obec Bratøice v nákladu 90 výtiskù.  Zdarma.

Sazba Ing. Pavel Roubal. Tisk Obec Bratøice.
Za obsahovou správnost pøíspìvkù ruèí jejich autoøi.



Žádáme obèany, aby nevyváželi jiný než døevìný odpad na èarodìjnice.

DANÌK EVROPSKÝ(Dama dama)
Patøí do tøídy savci, èeleï jelenovití. Pásl se kdysi na mýtinách celé Evropy, i když 

nepatøí k pùvodní evropské faunì. Byl sem dovezen v 16. stol. z východu. Ve své 

podstatì nejde o nic jiného, než o obdobu evropského jelena s lopatkovými parohy.

Samice daòka se jmenuje danìla. Danìk dosahuje výšky 85–110 cm, jeho váha se 

pohybuje od 40–95 kg a samice váží 25–50 kg. Honosí se èernohnìdým zbarvením, 

pøièemž po høbetì se táhne èerný pruh zakonèený zrcátkem – tj. bílou plochou kolem 

øiti. Nejprve byl chován v oborách, ale nyní volnì žije v pøírodì v poètu úctyhodných 

11 tis. kusù. V období øíje si mùžeme povšimnout typicky chrochtavého zvuku. Samec 

zvládne hned nìkolik samic najednou, ovšem své družky si musí vybojovat v ostrém 

pøetlaèovacím souboji.

Každý èlen èeledi jelenovitých je nìèím zvláštní, neobyèejný. Navíc jsou všichni 

èlovìku nìjak užiteèní, a� už svou kùží èi masem, rùznými látkami vymìšovanými 

jejich žlázami nebo parožím jako u jelena silky. V jeho nedozrálém paroží se nachází pantokrym, látka velmi dùleži-

tá v lékaøství.

Zápis z 38. schùze Zastupitelstva obce Bratøice 2013 bez výhrad a bere na vìdomí zprávu 

1. ZO bere na vìdomí informaci auditora o výsledku pøezkoumání 

o pøipravovaných akcích na rok 2014 hospodaøení obce za rok 2013. Závìr: Pøi 

(výmìna oken v budovì OÚ, dotace na pøezkoumání hospodaøení obce Bratøice za 

úpravy hasièské zbrojnice neprošla, podáme rok 2013 nebyly zjištìny chyby a nedostatky.

projekt na archivaci dat a nové www stránky 4. ZO schvaluje úèetní závìrku vèetnì výsledku 

obce). hospodaøení obce za úèetní období 2013 

2. ZO projednalo zprávu finanèního výboru. ZO sestavenou ke dni 31. 12. 2013.

projednalo zprávu kontrolního výboru. 5. ZO schvaluje prodej pozemku 1206/44 
23. ZO schvaluje rozpoèet Obce Bratøice na rok o výmìøe 126m  a pozemku 1365/5 

2 22014 ve výši Kè 2.209.898,–. Rozpoèet byl o výmìøe 49 m  oba za 30 Kè/m  . Zámìr 

schválen jako vyrovnaný. prodeje obou pozemkù byl zveøejnìn na 

4. ZO rozhodlo ukonèit podporu a financování Úøední desce obce Bratøice od 17. 3. 2014 

støedeèního veèerního autobusu, jeho do 6. 4. 2014.

vytížení je minimální, nikdo s ním vìtšinu dní 6. ZO schvaluje odstranìní 2 stromù v tìsné 

do Bratøic nejezdí. Páteèní veèerní spoj blízkosti høištì na návsi, jeden je suchý 

zùstane zachován. a druhý ohrožuje bezpeènost lidí, kteøí na 

5. ZO schvaluje pøíspìvek ve výši Kè 3.000,– pro høišti hrají.

Centrum LADA. 7. ZO schvaluje prodloužení smlouvy na 

6. ZO schvaluje pokraèování dobøe fungující pronájem rybníka „Panèák" s panem 

spolupráce s p. Štefanem Polákem ml. za Vlastimilem Hájkem na 10 let za pùvodních 

podmínek stejných jako v roce 2013 podmínek s tím, že platba nájmu bude 

zrušena a zmìnìna na údržbu rybníka 

Zápis z 39. schùze Zastupitelstva obce Bratøice a èepu. ZO schvaluje prodloužení smlouvy 

1. ZO bere na vìdomí zprávu finanèního o zajištìní zpìtného sbìru a využití odpadù 

a kontrolního výboru. z obalù s EKO-KOM a.s. Praha.

2. a 3. ZO schvaluje závìreèný úèet obce za rok 

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

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

Z naší pøírody

Jaroslav Humeš

chalupu.25.4. 1952 koupil usedlost František Šteker z Jetøichovce za 65 000 Kè. František mìl tøi syny, 

Františka, Miloslava a Petra. V roce 1974 získal chalupu Miloslav, který se oženil s Marií Lhotkovou 

z Jetøichovce, è.p. 7. V tomtéž roce zaèali s pøestavbou rodinného domu. František se odstìhoval do 

Tábora, kde si postavil dùm, a Petr si též našel domov v Táboøe. Miloslav s Marií mìli syny Miloslava 

ajMartina. Martin bohužel tragicky zahynul. Miloslav se oženil s Janou Jùzovou z Pacova a mají spolu 

syny Dominika a Adama. Postavili si domek è.p. 70, kde nyní spokojenì žijí. V usedlosti è.p. 20 žije 

vdova Marie. Jaroslav Humeš

pokraèování z první strany…

Dìkujeme paní Bohuslavì Lhotové za péèi o Svatou Trojici pøed školou. 
Dìkujeme panu Miloslavu Míkovi za pøípravu kaplièky na každoroèní mši 

a za slavnostní zvonìní.

Pøejeme pevné zdraví a hodnì hezkých chvil v dalších letech.

Paní Zdeòka Holadová Bratøice 13 85 let 

Paní Helena Rokosová Bratøice 21 70 let

Sousedská kronika
V první èásti letošního roku oslavili svá významná životní jubilea tito
naši sousedé:

Popelnice lze uhradit pøevodem:
Èíslo úètu:

13422-261/0100
Variabilní symbol:

èíslo domu
do zprávy uveïte jméno a pøíjmení.

Pøipomínáme placení poplatkù
Pes:

35 Kè/první a 50 Kè/další

Popelnice:
500 Kè/osoba (resident) a 500 

Kè/rekreaèní objekt

V lednu tohoto roku nás opustil
pan Josef Suchý ve vìku nedožitých 62 let.

V pátek jsme se naposledy rozlouèili s panem Milanem Parisou,
který tragicky zahynul ve vìku nedožitých 59 let.

Upøímnou soustrast všem pozùstalým.
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