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Toulky bratřickou minulostí
Číslo popisné 16

Občasník vydává Obec Bratřice v nákladu 90 výtisků. Zdarma.
Sazba Ing. Pavel Roubal. Tisk Obec Bratřice.
Za obsahovou správnost příspěvků ručí jejich autoři.

Statek slul od pradávna u Matoušů. Roku
1781 byl za 304 zl. připsán Janu Hladílkovi,
který ho v roce 1787 směnil za čp. 15
s Jakubem Mikulou. 19. 1. 1819 převzal
živnost syn Jakub Mikula v ceně 971 zl. 26 kr.
U živnosti bylo 24 jiter a 478 sáhů polí, 4 jitra
74 sáhů luk se zahradou, 2 voly, různé
hospodářské nářadí a ještě pohledávka
u vrchnosti 116 zl. 16 kr. a u kontribuční kasy
pohledávka 100 zl. z
roku 1781.
Mladý Jakub si
směl odepsat 200 zl.
Bratr měl dostat 300
zl. a různé hospodářské náčiní. Další
bratr Jan dostal již
věno od svého otce,
ale ještě měl dostat 1
jalovici. Sestry Magdalena a Jana byly již
vdány a dostaly věno.
Rodiče si sjednali společný byt, v případě
rodinné neshody měli dostávat 7 měřic
čistého žita, 3 měřice čistého ovsa, 1 krávu
ustájenou v synově maštali, za sázení 3
věrtelů brambor, 1 věrtele řepy a zasít 1 věrtel
lnu, na přilepšenou 100 zl. Do důchodu se
odevzdávala gruntovní činže ve výši 2 zl. 8 kr.
a desátek na panský špýchar 1 strych žita,
2 strychy ovsa – vše kvalitního zrna.
Když Jakubovi Mikulovi ml. zemřela žena,
oženil se 22. 10. 1826 podruhé s Kateřinou
Vlkovou, ale za několik měsíců zemřel. Zůstali
po něm již odrostlé děti a grunt převzal 5. 1.
1828 Jan Mikula, který 30. 6. 1849 odprodal
123 jiter 239 sáhů polí a 2 jitra 370 sáhů luk

s komůrkou, kolnou za maštalí a polovinou
stodoly při horní straně, dále polovinu sklizně
za 1000 zl. p. Staňkovi, výminkáři ze Sal. Lhoty
čp. 5. Staněk složil 200 zl., ostatní měl dodat za
1 rok. Mikula si vše rozmyslel a ještě ten rok
odkoupil vše nazpět za tu samou cenu pro
svého nezletilého syna Josefa Mikulu.
Takto s rozděleným gruntem vzniklo čp. 9
a mladý Josef zde začal sám hospodařit. Když
Jan Mikula 29. 9.
1866 zemřel na
choleru, bylo
vlastnictví 9. 5. 1867
převedeno na Jana
Mikulu v odhadní
ceně 2 161 zl. 90 kr.
Jeho sestře Anně
připadlo 500 zl.,
kráva za 40 zl., ovce
za 1 zl. 45 kr. a
vystrojení svatby za
30 zl. Jan se oženil 6.
11. 1872 s Terezií Rokosovou.
V roce 1881 získal usedlost Karel Čáp.
Karel a Josefa Čápovi prodali roku 1888
stavení manželům Karlu a Kateřině
Heřmánkovým. Karel Heřmánek se narodil
1853 v Mezilesí u Pacova. Po vyučení
kovářskému řemeslu a vojenské službě začal
pracovat v obecní kovárně.
Když Karel zemřel, zdědil usedlost
František Heřmánek a po něm ji převzal Josef
Heřmánek narozen 1921. Má dva syny Josefa
a Františka. Josef se narodil v roce 1948
a v roce 2001 bylo na něj stavení převedeno.
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Z obecního úřadu – zápisy ze zastupitelstva

Z naší přírody

Schůze Zastupitelstva obce Bratřice (dále ZO) se konají každou první
neděli v měsíci v 19.30 v kanceláři Obecního úřadu v Bratřicích.

RAK ŘÍČNÍ (Astacus astacus)

Zápis z 31. schůze Zastupitelstva obce Bratřice
1.
Starosta obce informoval ZO o přípravě
opravy silnic.
2.
ZO bere na vědomí rozpočtové změny
schválené starostou obce.
3.
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce
a závěrečný účet obce za rok 2012 bez
výhrad a bere na vědomí zprávu auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2012. Závěr: Při přezkoumání
hospodaření obce Bratřice za rok 2012
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
4.
ZO schvaluje zprávu o činnosti finančního
výboru.
5.
ZO schvaluje dodatek č. 1/2013 podle ČUS
710 k majetkové směrnici.
6.
ZO schvaluje dodatek č. 1/2013 k směrnici
o reálné hodnotě.
8.
ZO schválilo možnost rekonstrukce
veřejného osvětlení na LED svítidla podle
nabídky optimalizace osvětlení fy Mauer
z Pacova. Projekt bude realizován
(načasován) podle disponibilních finančních
prostředků.
Zápis z 32. schůze Zastupitelstva obce Bratřice
1.
Starosta obce informoval ZO o splacení
úvěru na zpevněné plochy.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

ZO bere na vědomí návrh smlouvy
o financování odběru vody z pacovského
prameniště.
ZO schvaluje záměr prodeje pozemku
č. 1121/47 v k.ú. Bratřice o výměře 271 m2
panu Peřinkovi.
ZO schvaluje úpravu rozpočtu č.2/2013.
ZO schvaluje uzavření smlouvy na akci
Dřevěný přístřešek pro volnočasové aktivity
mládeže s firmou, jejíž nabídka byla podle
hodnotících kritérií vyhodnocena jako
nejlepší nabídka: STATUS stavební a.s.
ZO schvaluje záměr dlouhodobého úvěru
(cca 5 let) na financování akce Dřevěný
přístřešek pro volnočasové aktivity mládeže
ve výši Kč 800.000,– a pověřuje starostu
a místostarostu obce jednáním o jeho
podmínkách .
ZO schvaluje Plán financování obnovy
vodovodu a kanalizace Obce Bratřice na léta
2013 – 2022.
ZO projednalo žádost pana J. Tichého
o zabránění eroze půdy na jeho pozemku
příliš hlubokou škarpou odvádějící vodu
z polí nad obcí a usneslo se, že řešení
způsobu zajištění odvodu vody z polí je
úkolem VOD Jetřichovec, jakožto uživatele
dotčených pozemků.

Patří do řádů desetinožců. Dorůstá délky až 25 cm. Podobný raku říčnímu žije
u nás ještě rak kamenáč, a dále bahenní, pruhovaný a signální.
Dožívá se 15–20 let. Žije v tekoucí vodě, je citlivý na její znečištění a je proto
indikátorem čistoty vodních toků. Tělo raka se skládá ze srostlé hlavohrudi
a článkovaného zadečku. Má 5 párů končetin. Dlouhá tykadla slouží jako
hmatový orgán a na nich jsou čichové buňky. V krátkých tykadlech je uložen
orgán rovnováhy. Složené oči jsou neseny na pohyblivých stopkách. Rak má
vysokou schopnost regenerace a může mu dorůst dokonce oko. Dýchá
pomocí žáber.
V ČR se v současnosti vyskytují přibližně na 800 lokalitách. Jeho stavy klesly
v důsledku znečistění vod a také kvůli račímu moru, což je plísňové onemocnění. K přirozeným predátorům raka patří např. vydra říční.
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Vše nejlepší na společné cestě životem,
hodně štěstí a zdraví přeje
Obecní úřad Bratřice
manželům
Michalovi a Ludmile Bárovým,

Sousedská kronika
V měsíci září oslavili nebo oslaví svá významná
životní jubilea tito naši sousedé:
Paní Milada Lhotáková
Cetule 6

65 let

Přejeme pevné zdraví a hodně hezkých chvil
v dalších letech.

Blahopřejeme vítězi srpnové vědomostní soutěže,
Marku Rokosovi.

manželům
Miroslavovi a Petře Amchovým,

novomanželům upřímně blahopřejeme.

