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Toulky bratøickou minulostí
Èíslo popisné 18
Statek nesl jméno Prchalù. Plným právem,
nebo Prchalové na nìm hospodaøili již pøed
rokem 1654. Marek Prchal roku 1715 píše, že o
Prchalech pøed ním nebo po nich není nic známo.
Až v roce 1781 mìl statek Jakub Prchal v cenì 274
zl. za podmínek stejných jako u druhých sedlákù.
Jakub mìl syna Jakuba, kterému 31. 10. 1797
postoupil grunt se vším, jak leželo a stálo. Statek
mìl 29 jiter a 1283 sáhù. Syn dostal tento grunt
s podmínkou, že bude
svého otce ctít,
v nemoci mu poslouží
a bude se o nìho
starat až do smrti, na
ošacení nìjaké
pøilepšení dávat a na
statku bude poèestnì
hospodaøit. Na statku
žil ještì strýc Josef
Prchal se svojí ženou a
pøi pøevodu dostal
zbytek otcovského
podílu, synovec mìl ještì zajistit svému strýci a
tetì bydlení až do smrti. Když mladý Jakub zemøel,
pøisoudila 20. 2. 1833 chyšecká vrchnost grunt
v cenì 551 zl. 28 kr. synovi Josefu Prchalovi a jeho
matce Annì právo na výmìnek. Dva bratøi mìli
dostat po 100 zl. a nìjaký dobytek a 3 sestrám po
100 zl., krávu a 2 ovce, vystrojit svatební hostinu.
Josef Prchal si nevážil statku svých pøedkù a smìnil
jej, jak už víme, 30. 11. 1828 s Jakubem Maøincem
za èp. 2. Jakub Maøinec pøevzal dosavadní dluhy a
povinnosti po Josefu Prchalovi. Jakub se ženou
mìl 6 dcer: Annu, Barboru, Antonii, Kateøinu,
Josefku, Marii. Poslední Marie se provdala za
Obèasník vydává Obec Bratøice v nákladu 90 výtiskù. Zdarma.
Sazba Ing. Pavel Roubal. Tisk Obec Bratøice.
Za obsahovou správnost pøíspìvkù ruèí jejich autoøi.

Matìje Stibora, který pocházel ze Zhoøe èp. 3.
Jakub Máøinec 24. 3. 1843 zemøel a poruèníkem
sirotkù se stal dìd Jan Maøinec se ženou Barborou
a 7. 2. 1844 byl pøedán grunt na Matìje a Marii
Stiborovi za 587 zl. 28 kr. Vdovì a dìtem z toho
patøilo 59 zl. 18 kr. Stibor pøinesl vìnem 400 zl.,
2 voly, krávu, práce, 2 ovce. Když Matìj pøevzal
grunt, odprodal 30. 3. 1844 100 sáhù sadu za
100 zl. ševci Jakubu Rokosovi na stavbu domku èp.
32. Matìj mìl se
ženou Marií 4 dìti:
Františka, Jana,
Matìje, Josefku.
Ovdovìl 5. 4. 1859.
V ro c e 1 9 0 5
koupil grunt Josef
Ve s e l ka . M u s e l
odprodat asi 7 ha
polí, aby zaplatil
zbytek penìz za
koupi. Josef mìl
7 dìtí. Nejstarší syn
se vyuèil øezníkem a odjel do Argentiny. Za nìjaký
èas se vrátil domù, ale opìt se tam vrátil se svojí
dívkou. Na hospodáøství zùstala Rùžena
Veselková, která se provdala za Vincence Hlouška
ze Sudislavic u Èechtic. Mìli 2 dìti, Miloslava a
Marii. Vincenc mìl rád konì a vychoval nìkolik
høíbat. Marie se provdala za Jindøicha Šaška
z Pacova a Miloslav se oženil s Marií Krejèovou.
Mìli spolu 2 syny Miloslava a Vladimíra. Když otec
v 64 letech zemøel, zùstal na chalupì Vladimír.
Miloslav pracoval dlouhá léta v Rakousku jako
øezník. Vladimír se oženil s Irenou Karasovou z Lukavce a mají 3 dìti Barboru, Vladimíru a Michala.
Jaroslav Humeš

Z naší pøírody – Èáp bílý (ciconia cinonia)

Z obecního úøadu – zápisy ze zastupitelstva

Je brodivý pták z èeledi èápovití. Èápi váží 2,3–4,4 kg, jejich výška je 95–105 cm a

Schùze Zastupitelstva obce Bratøice (dále ZO) se konají každou první
nedìli v mìsíci ve 20.00 v kanceláøi Obecního úøadu v Bratøicích.

rozpìtí køídel mají až 156–166 cm. Èáp se bìžnì dožívá 8–10 let, rekord je 35 let. Na
konci léta èápi odlétají na zimovištì ve støední a jižní Africe. Èápi jsou známí a
oblíbení ptáci. Prý nosí štìstí a taky dìti :-). Vìøilo se, že když hospodáø znièí èapí

Zápis z 33. schùze Zastupitelstva obce Bratøice
1. Starosta obce informoval ZO o možnosti žádat
dotaci na modernizaci zásobování pitnou
vodou, ZO zvažuje pøípravu projektu na rozšíøení
jímacích záøezù pitné vody.
2. ZO schvaluje smlouvu o dodávce pitné vody a
financování odbìru vody z pacovského
prameništì mezi Obcí Bratøice a Mìstem Pacov,
námìstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IÈO: 248
789, zastoupené starostou Bc. Lukášem Vlèkem,
DiS.
3. ZO schvaluje úpravu rozpoètu è.3/2013.
4. ZO schvaluje dlouhodobý úvìr výši 800 tisíc Kè
od Komerèní banky a.s. na akci Døevìný
pøístøešek pro volnoèasové aktivity. ZO souhlasí
se zajištìním úvìru 2 kusy blankosmìnkami bez
avalu podepsanými dlužníkem jako výstavcem a
souhlasí s podpisem Smlouvy o zajištìní úvìru
blankosmìnkou.
3. Starosta obce informoval ZO o zpracovávání
žádosti o dotaci na zateplení budovy obecního
úøadu.
3. ZO projednalo možnosti zajištìní prohrnování
obecních komunikací v zimní sezónì 2013/2014.

Zápis z 34. schùze Zastupitelstva obce Bratøice
1. ZO bere na vìdomí úpravu rozpoètu è.4/2013.
2. Místostarosta informoval ZO o stavu jednání o
úvìru s KB Pacov a.s., smlouva by mìla být
uzavøena do poloviny listopadu.
3. Starosta informoval ZO o nákladech a úsporách
pøípadného zateplení budovy obecního úøadu..
4. ZO schvaluje zprávu finanèního a kontrolního
výboru.
5. Starosta obce informoval ZO o pøedbìžných
výsledcích auditu hospodaøení obce za rok 2013
– bez závad.

Do konce roku je zapotøebí
zaplatit vodu za rok 2013,
další odeèet bude pak opìt
koncem roku 2014.

Obec Bratøice vás zve na

Tradièní HASIÈSKÝ PLES, který se koná
25. 12. 2013.
K tanci a poslechu hraje Onšovanka. Samozøejmostí je
bohatá tombola. Zaèátek v 19:00 hod

MYSLIVECKÝ PLES, který se koná
17. 1. 2014.
I zde vás èeká bohatá tombola a k poslechu a tanci
vám zahraje MIX se zpìvaèkou Evou Svobodovou.

hnízdo, èáp mu zapálí dùm. Ovšem nikoli ze msty, ale protože pøinesl do hnízda na
støeše vìtev ze špatnì uhašeného ohnì. Rovnìž se øíká, že èápi poøádají soudy a
trestají své provinilce. Bude to asi proto, že èápi skuteènì nìkdy zabíjejí zesláblé a
nemocné jedince, pudovì se takového jedince zbaví, aby nenakazil ostatní. Èápi jsou
dobøí rodièe, na vejcích sedí 30–35dní, samice ve dne a samec v noci. Krmit èápata
není snadná vìc, jsou velice nenasytná. Potravu èápù tvoøí: mìkkýši, ryby, ještìrky,
žáby a malí hlodavci, dùležitou složkou jejich jídelníèku je hmyz. V Africe øíkají èápùm
saranèoví ptáci, protože se v celých hejnech zvedají ke spoleènému lovu saranèat.
V ÈR patøí èáp mezi ohrožené a zvláštì chránìné druhy.
J. Humeš

Sousedská kronika

Pozvánka:

V druhé polovinì letošního roku oslavili svá významná
životní jubilea tito naši sousedé:

Paní Papežová Ludmila

Bratøice 7

65 let

Pan

Bratøice 57

90 let

Bratøice 58

90 let

Tichý Bohumil

Paní Svatková Rùžena

Pøejeme pevné zdraví a hodnì hezkých chvil
v dalších letech

Setkání obèanù
s besídkou se
koná v sobotu
14. 12. 2013 od
14.00 hod
v obecním
sále.

OBEC BRATØICE VÁM PØEJE
POHODOVÉ PROŽITÍ VÁNOÈNÍCH SVÁTKÙ
A HODNÌ ŠTÌSTÍ A POHODY DO CELÉHO
NOVÉHO ROKU 2014

