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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
V pátek 3.4.2015 se konalo zasedání zastupitelstva naší obce, které projednalo
finální úpravu plánů na rekonstrukci budovy fary a přihlášku obce do dražby
lesních pozemků v katastrálním území Netonice. Na bývalé faře vzniknou v
patře dva byty, v přízemí pak bude s bezbariérovým přístupem umístěna
knihovna, klubovna pro rodiče s dětmi a posilovna. V současnosti se připravuje
rozpočet rekonstrukce a předpokládáme, že do konce května bude vysoutěžen
dodavatel a v červnu se začne bourat a stavět.

ZE ŽIVOTA OBCE
Poslední březnovou sobotu proběhl v sále obecního hostince tradiční hasičský
bál s netradičně vysokou návštěvou, lístek si zakoupilo více než sto lidí, všem
přítomným bezva hrála skupina EMA band. Pořadatelé vše zvládli na jedničku a
patří jim za to dík.
O velikonocích, na začátku dubna Bílskem zase po delší době zněly řehtačky
nahrazující zvuk zvonů odletivších do Říma. Řehtání se zúčastnilo 7 dětí a
věříme, že v příštím roce bude řehtaček ještě více. S pomlázkami šel v pondělí
houfec čítající 9 kluků.
V neděli se uskutečnil tradiční velikonoční turnaj ve stolním tenise,
zúčastnilo se rekordních 27 hráčů, hrálo se na dvou nových stolech, které
dostala obec společně s jedním stolem do klubovny v Netonicích a jedním
stolem, který bude stát celoročně v Bílsku u rybníka.
Stoly koupil pro obec Dobrovolný svazek obcí Blanicko – Otavského regionu
za cca 45 tis. Kč, obec uhradí z této částky cca 10 tis. Kč.
Byli bychom asi všichni rádi, aby nám velikonoční svátky i v příštích letech
vycházely stejně jako letos – krásné zvyky, krásné aprílové počasí a pohoda
mezi lidmi.
V průběhu prvních tří měsíců se zaměstnanci obce zaměřili na čištění okolí
obecních cest od náletových dřevin, byla vyčištěna cesta v Záluží směrem na
Chmelovku, v Záluží směrem do Hor a část cesty z Netonic na Bílsko.
Od 1. listopadu budeme opět pokračovat.
V Netonicích nám na konci března odborná firma porazila čtyři stromy, tři na
návsi u čp. 3 a suchý topol naproti vjezdu do areálu Pivkovice a.s., firmě jsme
za kácení zaplatili 38 tis. Kč, dřevo si vlastními silami zpracovali a uklidili
Netoničtí, větve rozštěpkovali z části zaměstnanci Pivkovice a.s. a zčásti J.
Ročovský.

V těchto dnech se začíná s opravou požární nádrže v Netonicích. Opravu
provede firma M Build s.r.o. z Písku, která vyzdí nové sloupky pro dřevěné
zábradlí, udělá kamenné schody pro vstup do nádrže, zkrátí požerák a vše
obloží kamenem, předpokládané náklady budou cca 130 tis. Kč.

V dubnu a květnu se můžete těšit na následující akce:
- 18.4. se v 19 hodin uskuteční premiérové promítání videa z letošního
masopustu v sále obecní hospody
- 30.4. postavíme májky – Bílsko v 1800 (nově na návsi), Netonice v 1900
- 9.5. zahraje k tanci a poslechu v sále obecní hospody pan Brožák
- 16.5. bude hrát v hospodě skupina H.R.C. Country
- 24.5. se pojede cyklozávod Blsecké okruhy
- 31.5. je naplánován pro děti výlet do ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou

Z HISTORIE OBCE
Stavovský český sněm rozhodl roku 1652-3 o provedení podrobného soupisu všeho
berni(dani) podrobeného majetku v Čechách. Zatím účelem byly ustanoveny čtyři
visitační komise složené ze 4 osob - jeden zástupce za každý stav, které měly
navštívit všechna panství a statky, prohlédnout vsi, poddanská pole, pořídit soupis
berni podléhajících poddaných tzv. "skutečně osedlých" a stanovit počet osedlých pro
každou ves . "Osedlý" byl berní jednotkou rovnající se jednomu sedlákovi, nebo 4
chalupníkům, či 8 zahradníkům. Na osedlé byla přepočtena i řemesla a živnosti.
Tento počet je dodatečně komisí připsán ke každé vsi a shrnut pro celé panství. Podle
jejich počtu byly určovány berní podíly toho kterého panství a kraje.V době do jara
1655 sepsaly komise podle svých instrukcí všechny české kraje, Prahu a Kladsko, s
výjimkou Chebska. Výsledkem "generální visitace země" je berní rula, obvykle
datovaná do roku 1654. U každého poddaného je uváděna celková rozloha jeho polí,
výměra ozimů, jařin a počty dobytka. Nejsou uvedeni podruzi ani čeleď (to jest
poddaní bez berního = zdanitelného majetku). Zachycovány jsou pusté osedlosti,
vyhořelé usedlosti a nově se usazující poddaní v letech 1652 - 54. Uváděna jsou
řemesla, pokud byla poddanými provozována. Nestejným způsobem komise
zaznamenávaly mlýny, kostely, fary, lesy, počet ovčáckých mistrů a pacholků a také
bonitu půdy.

Berní rula 1654 Ves Blzskej
Role strychů
Sedláci (osedlí)
Jiřík Kotlaba

26

Koní
0

Volů

Krav

Sviní

poznámka

2

1

2

po požáru osvob.z daní

Jakub Liška

21

0

2

1

1

Jiřík Zygk
28
0
2
Adam Kysal
24
0
2
Matěj Nosek
24
2
2
Vít Hlinka
24
0
0
Rolníci na živnosti skažení:
Václav Bobek
21
0
2
Jiřík Čumpel (Koubek)24
1
2
Matěj Novák
24
0
2
Rolnické grunty pusté:
Žákovský
40
Chalupníci (čtvrtina osedlého) pohořalí:
Jan Podlešák (Vlček) 12
1
Chalupník pustý:
Houškovská
8
Zahradníci (osmina výměry osedlého) pohořalí:
Ondřej Němec
6
2
Kateřina Žemličková 6
Martin Pazderník
6
Zahrada pustá:
Václavíkovská
3

1
1
2
1
1
2
3

1
4
0
1
1
2
2

dále hořel 1687,1700,1744
vyhořel 1654 a1683

vyhořel 1686, 1744
vyhořel 1686,1700,1744
vyh.1687,1700,1719,1744

1

pohořalý 1654

1

pohořalí 1654
pohořalí 1654
pohořalí 1654

Summa: Hospodáři: rolníci 4 – pohořalí 2, na živnosti skažení 3, pustý 1
Chalupník však pohořalý 1, pustý 1
Zahradníci však pohořalí 3, pustý 1
Strychů 297, z toho osívaných na zimu 73 a na jaro 49 strychů
Chovají: koní 2, volů 10, krav 18 + jalovic 19, ovcí 0 a prasat 16
Půda žitná, podmínky prostředních možností, porostlin pod 47 strychů
Strych = Korec neboli měřice, je stará česká míra plošného obsahu a objemová míra užívaná pro
sypké látky, jenž byla užívána jak v Čechách tak i v jiných evropských zemích. Tyto přepočty byly
užívány již od starověku v mnoha zemích světa, výměra nějakého pozemku respektive jeho plošný
obsah odpovídal objemu obilí, které bylo potřebnék jeho osetí resp. osevu. Tím došlo k tomu, že
mnohé jednotky objemu mají stejné názvy jakožto jednotky plochy (např. pinta, achtl, věrtel,
žejdlík apod.).


podle nařízení z roku 1764 byla hodnota upravena na : jeden korec = 93,54 litru, zde jakožto
normál byla stanovena nádoba o výšce 40,8 centimetru a dutém průměru cca 54 centimetru

