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È. p. 26. Dne 30. 8. 1807 požádal Václav Stavení è.p. 27 bylo postaveno asi v roce 1925 

Mareda o zápis na domek, který si postavil na Janem a Rùženou Bejblovými na pozemku è.p. 

obecním pozemku. Zažádal hospodáøský úøad, 1104 odkoupeného 4. 12. 1924 od manželù 

aby mu a jeho potomkùm bylo uznáno vlastnictví. Václava a Boženy Papežových èp7 a na pozemku 

Baráèník odvádìl obci 5zl. Tato èástka se odvádìla è.p. 1103/2 odkoupeného v tu samou dobu od 

jak bylo zvykem k svátku sv. Ondøeje. Jana a Kristýny Koèových. 

Po smrti Václava se ujal domku jeho syn Jan V roce 1930 odkoupili ještì od Antonie a Jana 

Mareda a stavení bylo ocenìno na 63zl. 38kr. a z Veseckých pozemek è.p. 1102/1, který mìl sloužit 

tìch patøilo Janovým sourozencùm po 16zl. 40kr. jako sad. Jan byl synem Jakuba a Antonie 

Po roce 1850 bylo na vyvázání stálého platu k obci Bejblových, kteøí bydleli v Bratøicích èp 50. Jan 

pøedepsáno 21zl. 5kr. což bylo zaprotokolováno. zemøel 28. 4. 1946. Rùžena narozená 6. 3. 1893 

V roce 1853 byl proveden výmaz této èástky. Jan zemøela 7. 9. 1955 mìli 2 dìti Jana nar. 21. 7. 1921 

mìl pravdìpodobnì za ženu Terezii a po jejich a Rùženu. 

smrti se ujal domku Antonín Mareda a jeho žena Rùžena Bejblová se provdala za Jiøího Picku 

Terezie. Mìli spolu syna Františka, Václava a z Cetule a pøestìhovali se do Dìèína. Jan Bejbl si 

dvojèata. Dalším dìdicem stavení se stal Václav vzal za manželu Marii Lhotkovou z Mezilesí nar. 24. 

Mareda a jeho žena Štìpánka, která pocházela 5. 1924. Jan zemøel 14. 2. 1992 a Marie 17. 3. 2012. 

z Útìchovic. Mìli spolu dceru Marii a syna Josefa, Mìli 2 dìti Stanislava 16. 9. 1944 a Jana 19. 4. 

který zemøel ve vìku 24 let na zápal slepého støeva 1950. Stanislav si vzal za manželku Jitku 

a Karla Seidla, kterého si vzali na vychování. Moravovou a pøestìhoval se do Benešova. Jan 

V roce 1950 Václav s rodinou domek opravil. Bejbl si vzal 8. 9. 1973 Marii Humešovou z Bratøic. 

Po smrti Václava se odstìhovala Štìpánka k dceøi Jan a Marie v roce 1958 zrekonstruovali 

do Dubí, kde se dožila asi 90 let. stavení do souèasné podoby. Pøibližnì v roce 

V roce 1965 byla nemovitost zbourána. 1955–56 byla rozšíøená hospodáøská èást o 

stodolu. Stavení je nyní pøevedeno na Jana Bejbla.
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Toulky bratøickou minulostí Èíslo popisné 26 a 27

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



 Vlaštovka obecná ( Hiryndo rustica) 
…je známý tažný pták, patøí do èeledi 

vlaštovkovitých a u nás se vyskytují 3 druhy: 

vlaštovka, jiøièka a bøehule øíèní.

Vlaštovky loví hmyz za letu ve vzduchu a 

spoøádají ho velké množství, zvláš� v dobì 

krmení mláïat. Vlaštovky jsou páni vzduchu. 

Na zemi usedají nerady, zato ve vzduchu 

pøedvádìjí pravé divy leteckého umìní – létají 

rychlostí až 80 km/h. Za letu nad vodou se 

dovedou napít a dokonce i vteøinku zanoøit do 

vody. Hnízdo si stavìjí v chránìných místech a 

stavba je složená ze stébel, slámy nebo trávy a 

zejména hrudek zemì, pospojovaných slinami. 

Hotové hnízdo má podobu poháru a ukrývá 

4 až 5 bílých hnìdì skrvnitých vajíèek. Hnízdo si stavìjí uvnitø budov, v prùjezdech, chlévech a chodbách. Jen 

vyjímeènì najdeme jejich hnízdo na vnìjších stìnách domu na rozdíl od jiøièky obecné, která si právì zde lepí svá 

hnízda polokulovitého, uzavøeného tvaru. Podle èeho ještì rozeznáme jiøièku od vlaštovky?? Jiøièka má bílý 

spodek tìla, hrdlo i kostøec. Vlaštovka má spodek tìla rezavobílý, rezavé hrdlo a modroèerný kostøec. Dospìlé 

vlaštovky mají také dlouhé vidlièky ocasních per. Vlaštovka je ohrožený druh a proto je chránìná.

Dùm zøídil na Urbanovském gruntì è.p. 4. Asi roku V domku bydleli vždy zvoníci, kteøí chodili zvonit do 

1790 Jan Maøinec s dvìma zahrádkami 7 a 3 sáhy kaplièky. 

ètvereèními. Prodal ho 7. 2. 1817 za 444 zl. Františku a Na základì kupní smlouvy ze dne 27. 8. 1951 

Annì Prchalovým s tím, že 200 zl. dostal hned a uzavøené mezi Marií Vinšovou, bytem v Praze 

vyhradil si právo kupce exekuovat nedostane-li do Zábìhlicích, pøešel domek do vlastnictví Vladislava a 

1. 11. téhož roku zbytek. Velikost stavení byla Boženy Svobodových. Darovací smlouvou 15. 7. 1978 

6,3 sáhy. Vedle 26 dnù pìší roboty na panském musel obytná èást pøešla do vlastnictví Lubomíra Svobody a 

Prchal pracovat pro kmenový grunt 2 dny o senách a stodola Ladislavu Svobodovi. Synové stodolu 

6 dní ve žních a to jen za obyèejnou stravu. Pøitom mu pøestavìli na domek a ten byl 25. 5. 1985 zkolaudován 

bylo zapovìzeno usedlost jakkoli rozšíøit. Zajímavé a bylo mu pøidìleno è.p. 66.

bylo, že pøednostní koupi si vyhradila vrchnost a 

teprve na druhém místì byl kmenový grunt, což asi 

souviselo s obecní studní nad stodolou. 

Prchal zemøel asi r. 1830, nebo� 15. 4. byla polovina 

usedlosti v cennì 28 zl. konvenèní mìny pøiøknuta 

pozùstalé vdovì Annì Prchalové, která se provdala, 

za Matìje Vávru, který domek v cenì 116 zl. 14 kr. 

støíbra dne 20. 8. 1842 po ní zdìdil. 

Trhovou smlouvou z 28. 4. 1853 pøešlo vlastnictví na 

Josefa Hlináka za úplatu neznámé výše. Zároveò byl 

proveden výmaz pojištìného vìna 84 zl. konvenèní 

mìny Kateøiny Vávrové, roz. Sokolové, asi nové ženy 

Matìje Vávry. 31. 5. 1859 koupil domek za 357 zl. 

rakouských Jan Machovek a od nìho 3. 3. 1867 za 

342 zl. rakouských Marie Vopaøilová. 

Dalším obyvatelem se stal Kysela, který domek 

prosoudil a od fenïáku ho zakoupil Soukup. Za služby 

pro vrchnost na statku Hamerníkù ve Vyklanticích, byl 

tento domek koupen a darován Rysovi, který aè 

neumìl èíst ani psát, zastával funkci správce. 

Papírování mu dìlala Františka Soukupová, matka 

Vlastimila Soukupa. Po smrti Rysa zdìdila domek 

vnuèka Marie Vinšová.

Z naší pøírody

Jaroslav Humeš

Sousedská kronika

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

Blahopøejeme Monice Rokosové a Petru Karasovi k jejich svatbì  

a pøejeme jim spokojené manželství.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 Bohumila Kotalová Bratøice 1 90 let

Pan Sobìslav Douda Bratøice 54 54 let

Paní Eva Koèová Bratøice 8 65 let

Paní Jana Moravcová Bratøice 64 60 let

V létì oslavili svá významná životní jubilea tito
naši sousedé:

Toulky bratøickou minulostí Èíslo popisné 28

Pozvánky na akce
10.10. POGO TOUR kapel ŠPS a E!E

25.11. Sovièka – zábava

16.11. Hasièská schùze

Revize komínù
Dne 6. a 7. 11. 2015 bude v naší obci mistr 
kominický pan Dvoøák provádìt každoroèní 
revize a èištìní komínù.
U paní Papežové (tel: 734 439 787) si mùžete 
nahlásit svùj požadavek na jeho služby.

Dne 16. 9. 2015 nás navždy opustila paní Anežka Makovcová, 

která zemøela ve vìku 78 let.
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