
Jaroslav Humeš

Jakub Beneš si tento domek vystavěl na pochůzky, oprava cest atp. Do obecní 

obecním pozemku svým vlastním nákladem, pokladny dával z domku, zahrady a jedné 

ale se zavedením do knih nechvátal, domníval krávy, kterou směl držet, 4 zl. Krávu nesměl 

se, že má dost času. Člověk míní, ale smrt mění jednotlivě pást jenom s obecním stádem. 

a ta ho 26. 3. 1812 zkosila. Dědické vy- Tento plat obci byl roku 1852 zrušen a za 

pořádání se uskutečnilo 8. 1. 1813, to je první vyvazovací právo obce bratřické dal 25 zl. 

záznam o tomto stavení. Domek byl oceněn na 40 kr. Robota sice dále trvala, ale jen na papíře 

100 zl., dobytek a různé nářadí na 45 zl 14 kr., a teprve 30. 11. 1875 bylo vše zrušeno.

celkem za 145 zl. 14 kr. Poplatky za úřední Tuto chalupu získal František Soukup a 

výkon byly 34 zl., z nichž bylo 45 kr. za pečeť, s manželkou Marií roz. Mařincovou. Měli 

45 kr. za sejmutí pečetě, spolu syna Václava, 

inventář 45 kr., od který se narodil v roce 

dědického zápisu 1 zl., 1888. Za 1. svět. války 

za razítko 45 kr. atp, byl v ruském zajetí, kde 

zbylo v čistém 111 zl. pracoval v uhelných 

14 kr. Chaloupka byla dolech, a když se po 

připsána jediné dceři 5 letech vrátil, byl uznán 

Anně Benešové s tím, že jako válečný invalida. 

než bude plnoletá, bude Měl silnou záduchu. Za 

zplnomocněnou hos- manželku si vzal Antonii 

podyní matka Anna, Křížovou z Cetule. Měli 

která zde měla za- spolu 2 dcery, Františku, 

r u č e n o ,  p o k u d  s e  která se provdala do 

neprovdá, ubytování až do konce života. Lesné za p. Kotta, a Jaroslavu, která si vzala za 

Mladá Anna si za poručníka vyžádala muže p. Dvořáka, s nímž bydlela v Bratřicích, 

Bartoloměje Zyku, který podání rukou a syna Vlastimila. Když Václav Soukup 1946 

poručnictví slíbil. Anna byla dvakrát vdaná, zemřel, ujal se hospodářství syn Vlastimil, 

v prvním manželstvím za Bejbla a v druhém který měl za ženu Miroslavu rozenou 

za Tomana. Dceru z prvního manželství Marii Adamovou z Bratřic čp. 36. V roce 1960 

Bejblovou si vzal Josef Mikula a tchyně mu postavili na parcele, kde stála původně 

28. 4. 1845 domek za 120 zl.  postoupila a stodola, dům. Na něj bylo přeneseno jejich 

odkázala dětem Františkovi, Marii, Anně, číslo z Úvoza. Chalupa v Úvoze byla postupně 

Františce a Josefě Bejblové a Janu Tomanovi rozebrána.  V novém domě manželé 

po 4 zl. 37kr. Dále byl vyplacen dluh za Soukupovi vychovali dvě dcery Miroslavu a 

Magdalénu Benešovou 7 zl. 34 kr. Zbylých Ivanu. V roce 1984 se na chalupu přiženil 

80 zl. si dala v knihovně u Jana Mikuli čp 16. Vladimír Mařinec. Když v roce 2007 Vlastimil 

Ten na sebe převzal 13 dní nádenické roboty a Soukup zemřel, zdědili usedlost manželé 

obyčejné domácké povinnosti jako veřejné Vladimír a Miroslava Mařincovi. Ti mají dvě 

práce, střídání hlídky, hašení požárů, obecní děti, Šárku a Vladimíra.

Číslo 4/2014 Prosinec 2014

Toulky bratřickou minulostí Číslo popisné 23

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

Tajenka: Marnotratná žena dělá z domu… (tajenka)     Orientální přísloví.

Foto: Karel Táborský



 Rys ostrovid (Lynx lynx)
Patří mezi kočkovité šelmy.  Je největší kočkovitou 

šelmou Evropy s délkou těla až 120cm, délka 

ocasu až 25 cm, výška v kohoutku až 70 cm a 

hmotností až 35 kg (samice jsou menší). Znakem 

rysů jsou trojúhelníkové uši zakončené černými 

chomáčky chlupů (chvostky) a černým koncem 

ocasu. Základní barva jeho srsti je šedá s hnědými 

až černými skvrnami. Středem hřbetu se táhne 

tmavý pás, břicho je světlejší až bílé. V současné 

době se vyskytuje na severovýchodní Moravě, 

v Jeseníkách a na jihu a západě Čech. Jeho výskyt 

byl hlášen i z jihlavských vrchů. V květnu až červnu 

rodí samice 2–4 slepá mláďata, která začnou vidět 

po 16-17 dnech. Samice kojí 2–3 měsíce a u matky zůstávají až do další říje. Matka je zprvu krmí a posléze učí lovit. 

Pohlavně dospívá mezi 2.–3. rokem. Teritorium si značkuje trusem a močí a urputně si ho chrání. Na kořist často 

číhá z vyvýšených míst. V pronásledování kořisti není vytrvalý. Loví hlodavce, zajíce a jeho hlavní složkou potravy 

je spárkatá zvěř. V ČR je rys od roku 1975 celoročně chráněný.

Zápis z 2. schůze Zastupitelstva obce Bratřice o02/04.  ZO bere na vědomí rozpočtová opatření 3 

02/01. ZO bere na vědomí Rozhodnutí starosty a 4 které schválil starosta obce. Schváleno 5 hlasy 5.

číslo 01/2014 o uzavření veřejnoprávní smlouvy 

mezi obcí Bratřice a městem Pacov, jejímž o02/05. ZO projednalo zprávy o činnosti finančního 

předmětem je projednávání přestupků podle § 53 a kontrolního výboru. Schváleno 5 hlasy 5.

odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 

znění pozdějších předpisů. Schváleno 5 hlasy ze 5. o02/06. ZO schvaluje příspěvek na narozené dítě, 

jehož matka má trvalý pobyt na obci, ve výši Kč 

o02/02. ZO schvaluje dle Zákona č. 229/2014 Sb., 4.000,– stejně jako v předcházejících letech. 

kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Příspěvek na žáka zahajujícího povinnou školní 

a o změně některých dalších zákonů, obecně docházku je Kč 2.000,–, opět stejná výše jako 

závaznou vyhlášku č.1/2014, kterou stanoví systém v předchozích obdobích. Schváleno 5 hlasy 5.

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů vznikajících na 

jejím území. Schváleno 5 hlasy ze 5.

o02/03. ZO schvaluje Rozpočtové provizorium na 

rok 2015 ve výši max. 1/12 upraveného rozpočtu 

roku 2015. Schváleno 5 hlasy 5.

o

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

neděli v měsíci ve 19.30 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.

Z naší přírody

Jaroslav Humeš

Sousedská kronika

Pozvánky na akce

Neděle

14. 12. 

Čtvrtek

25. 12. 

Pátek

16. 1. 

Setkání občanů – besídka
Tradiční besídka s vánočním pohoštěním začíná v 14.00 v .bratřickém kulturním domě

Hasičský ples
Hasičský ples jako obvykle začíná v bratřickém sále od 20.00. K tanci a k poslechu hraje 

EFEKT BAND.

Myslivecký ples
Myslivecký ples začne v bratřickém sále v 19.00, hraje skupina MIX se zpěvačkou 

Evou Svobodovou.

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

Blahopřejeme manželům 
Amchovým k narození dcery 
Klárky a přejeme jí zdraví a 
radost do celého jejího život.

Upozornění: Zaplacení spotřebované vody je možné každé pondělí od 
19 do 20.00 hod v kanceláři obecního úřadu.

Upozorňujeme občany, že není možné vyvážet jakýkoliv odpad na 
místo, kde býval oheň na čarodějnice. Odbor životního prostředí 
udělí vysokou pokutou každému, kdo by se takto zbavoval svého 
odpadu.

(Odpad je možné zdarma předat k likvidaci na skládce na Hrádku.) !
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