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Vážení spoluobčané,
když dovolíte, dnešní úvodník začnu i zakončím malým
zamyšlením.
Naše obec, jak známo, hospodaří s poměrně omezenými
prostředky. Při hledání cesty jejího dlouhodobého směrování
se nabízejí dvě varianty:
1. Obec zabezpečí dobrý nebo i vyšší standard veřejných
služeb, tj. zejména zimní i letní údržbu komunikací a
obecních prostranství, opravy komunikací, veřejné osvětlení
a vodovod. Na další činnosti zřejmě již nezbydou peníze.
2. Obec zabezpečí veřejné služby na současné úrovni a
zbývající prostředky použije na podporu společenských a
sportovních aktivit v obci. Obec by mohla např. vybudovat
sportoviště nebo klubovnu, což představuje nejen investiční
výdaje (ty by mohly být částečně kryty z dotací), ale
dlouhodobě pak i výdaje na provoz těchto zařízení.
První varianta je celkem jednoduchá a bezproblémová. Ta
druhá vyvolává řadu otázek: Chtějí se občané zvednout od
svých televizí a počítačů a podílet se na nějakých aktivitách?
Na jakých? Jaké podmínky by jim měla obec vytvořit? Žijí
zde lidé, kteří jsou ochotni tyto aktivity organizovat a
táhnout? Budou se občané na oplátku podílet např. na údržbě
sportoviště nebo na úpravě obecního prostranství ve svém
okolí?

druhá výzva s vaším zájmem, vybudujeme u hřiště pouze
hasičskou dráhu, po které hasiči již dlouho volají.
A nyní k jednotlivým bodům jednání zastupitelstva.
V současnosti běží několik projektů, s jejichž průběhem
byli zastupitelé seznámeni. Jako obvykle se probírala voda:
jednak její zvýšená spotřeba (zřejmě napouštění bazénů a
zalévání zahrádek), proto byl vyhlášen zákaz používání
vody z obecního vodovodu k těmto účelům a tento zákaz
platí do odvolání. Snad se situace zlepší po vyčištění vrtů,
které by mělo proběhnout v červenci. Důležitého zlomu
bylo dosaženo při práci na kolaudaci vodovodu, kromě
problematické části u Rabbitu již máme souhlasy všech
vlastníků pozemků, přes které vodovod vede. O následných
krocích rozhodneme do konce června. Na doporučení
České geologické služby jednáme s DZS Struhařov o
zatravnění spádové oblasti u obecních studní, což by mělo
snížit obsah dusičnanů ve vodě. A s DZS Struhařov a
Allstavem jednáme též o napojení vodovodu vedoucího
z firmy Allstav do části obce na obecní vodovod. Tuto akci
zrealizujeme po zkolaudování našeho vodovodu.
Od architekta, ing. Maryšky jsme dostali první nástin
územního plánu. Ten pro následujících 10 let počítá
s nárůstem počtu obyvatel max. o 30 %, tj. cca na 630
obyvatel. Při počtu 3 osoby na bytovou jednotku se jedná
přibližně o 40 – 50 nových parcel, které jsou navrhovány:
okolo sjezdu z hlavní silnice do obce, na svahu nad
bytovkou u obchodu, na svahu kolem vily u Kadičů, vpravo
od cesty na Pařezí, na Křemení a v Městečku. Dále návrh
počítá se zónou občanské vybavenosti v okolí školy, se
zónou pro sport v okolí hřiště, s obchvatem obce
z průmyslové zóny ke „sv. Anně“ na Křemení a
s centrálními čističkami odpadních vod pro Chotýšany,
Křemení, Pařezí i Městečko. Tento návrh nyní posuzují
příslušné orgány, další etapa jednání se předpokládá v září
nebo v říjnu, kdy se bude vše konkretizovat. Zatím není
nutné žádat o zařazení svých pozemků jako stavebních
parcel do územního plánu, nicméně někteří občané si již
žádosti podávají a my je přijímáme.

Signály, které se ke mně dostávají, nejsou vůbec
optimistické. Moje březnová schůzka s ženami (a zároveň
matkami místních dětí) se setkala s absolutním nezájmem a
podobně dopadla i anketa, kterou jste dostali v minulých
novinách. Z 200 rozdaných dotazníků se jich vrátilo 15. Tato
anketa však není jen nějaký náš výmysl. Jestliže chceme
získat na sportoviště dotaci, musíme prokázat, že o něj mají
občané zájem. Není možné dostat dotaci jen na hřiště na
míčové hry (o které by jistě zájem byl), musí se jednat
opravdu o hřiště multifunkční. Důležité je, aby na sportoviště
chodili mladí i senioři (obě skupiny jsou v současnosti
preferované), a také ženy. Proto jsme se ptali, jaké aktivity
byste na sportovišti uvítali. Chcete-li tedy, aby obec
Na základě Vašich žádostí jsme do obce objednali
sportoviště vybudovala, vyplňte dotazník, který znovu
v novinách dostáváte, a odevzdejte jej do boxu v obchodě, kominickou firmu z Vlašimi, která za 300 – 350 Kč
do schránky před obecním úřadem nebo přímo provede vyčištění a revizi komínů. Domluvili jsme nejbližší
zastupitelům, a to do 15. června. Nesetká-li se ani tato
možný termín, tj. čtvrtek 30. 6. – sobota 2. 7. Každý den

ZE ŠKOLY

.

kominík zvládne zrevidovat a vyčistit 10 komínů, pokud by
byl zájem větší, je možné smluvit další termín. Objednat si
kominíka bude možné cca 14 dní před dohodnutým
termínem, a to zapsáním se na seznam, který vyvěsíme Oslava ke Dni matek
v obchodě.
V úterý 10. května 2011 se sešli maminky, babičky, přátelé a
Evidujeme také stížnosti občanů z Městečka na špatné známí v Hostinci Pod Kostelem. Bylo pro ně připraveno
dopravní spojení během víkendů, což je důsledek zrušení vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, kde nechyběly písničky,
některých spojů Středočeským krajem. Můžeme však básničky, tanečky a pohádka.
maximálně požádat dopravce, aby u nás zastavovaly
autobusy, které zde v současnosti pouze projíždějí. Chcete- Povídáme si....
li, aby zde nějaký spoj stavěl, sdělte nám název dopravce,
číslo linky a čas a my s tímto požadavkem dopravce V pondělí 23. května 2011 se žáci základní školy účastnili
výukového programu s tlumočnicí znakového jazyka pro
oslovíme.
neslyšící. Za dětmi do školy přijela parta mladých lidí –
Připravujeme právní normu (vyhlášku) o způsobu Edita, Pavla, neslyšící Vojta a tlumočnice Bára, kteří hravou
financování nových obslužných komunikací v obci. Náš formou přiblížili dětem život "neslyšících" a jejich
záměr je takový, že stavebník (stavebníci) vybuduje komunikaci. A tak děti nejen naslouchaly, ale předváděly
komunikaci (pokud ji bude potřebovat pro své stavební pantomimu, učily se prstovou abecedu, vyprávěly pohádku
povolení) na vlastní náklady a pak může požádat obec, aby ve znakovém jazyce pro neslyšící a samy si také mohly
ji bezplatně převzala do správy a udržovala ji. Tento postup popovídat s neslyšícím Vojtou. V samotném závěru Bára,
je i v jiných obcích zcela běžný a odpovídající finančním Edita, Pavla a Vojta odpovídali na otázky ze života lidí, kteří
možnostem obce. Budete-li žádat o zařazení svých pozemků neslyší....
jako stavebních parcel do územního plánu, dopředu zvažte,
jak se budete na své pozemky dostávat a zda budete schopni Čína – říše mocného draka
si obslužnou komunikaci vybudovat. Přístupová cesta je
totiž jednou ze základních požadavků odboru výstavby při Žáci 4. - 5. ročníku se ve středu 25. května 2011 vydali do
benešovského kina, kde pro ně byla připravena projekce s
udělování stavebního povolení.
názvem "Čína – říše mocného draka", která byla uvedena v
Na základě žádosti pí. Jiříkové jsme vyvěsili záměr na rámci unikátního vzdělávacího projektu Planeta Země 3000.
prodej části obecního pozemku (cca 25 m2) u její chaty Poté shlédli expozici moderního umění v místním muzeu.
(dříve pí. Daňková). Tato změna nikterak neomezí pohyb na
Výlet do Prahy
obecním pozemku u hřiště.
Bohužel jsme zatím příliš nepokročili ve schvalování
rekonstrukce autobusové zastávky na Chotýšce, náš návrh
(modernizovat pouze ve směru na Benešov) byl odborem
výstavby při MěÚ Benešov zamítnut s požadavkem na
komplexní řešení celé lokality. Protože o požadované
komplexní řešení usiluje obec již od r. 2005 a žádné řešení
doposud nebylo tímto odborem akceptováno, podali jsme
proti tomuto rozhodnutí odvolání a nyní čekáme na reakci.

Poslední květnovou sobotu strávili členové turistického
kroužku v Praze. Dopoledne navštívili Zoologickou zahradu
– na děti zde čekalo spoustu překvapení. Nejen nové
pavilóny zvířat, ale i doprovodný program ke Dni dětí – a
tak si hrály, plnily různé úkoly, odpovídaly na otázky a
sbíraly razítka do připravené kartičky. Odměnou jim byla
nejen shlédnutá zvířata, ale i malý dáreček. Ač se to z rána
vůbec nezdálo, že bude přát malým turistům počasí, vydařilo
se. Tmavě modrá obloha ošklivých mraků odplula a děti v
ZOO přivítalo sluníčko. Největším nepřítelem se pro děti
stal čas – nestihly si prohlédnout všechna zvířata. Už teď se
těší, že se do ZOO brzy zase vrátí.. Do centra Prahy se děti
vracely lodí po Vltavě. I to byl pro ně nezapomenutelný
zážitek, kdy si z paluby lodi prohlížely památky Prahy....
Domů se vrátili ve večerních hodinách.... A už teď se těší na
tajnou výpravu. Kam? To je přece tajné!

Závěrem chci ještě opakovaně poděkovat všem, kteří se
starají nejen o své pozemky, ale nyní např. vysekávají i
obecní plochy ve svém okolí. Opravdu není v současnosti
možné, aby obec vzorně obhospodařovala všechny své
pozemky, aniž by jí citelně stouply výdaje na tuto činnost.
Bylo by hezké, kdybychom všichni chápali slovo doma i
v širším významu, tj. považovali za svůj domov celou obec
a stejně jako ve svém domě udržujeme nejen svůj kout, ale i
společné prostory, tak se i podíleli na údržbě veřejných Divadlo ve škole
prostranství ve svém okolí.
V úterý 31. května 2011 děti z mateřské a základní školy
shlédly poslední divadelní představení v tomto školním roce
Přeji Vám krásné červnové dny.
Ing. Blanka Bejdáková „O perníkové chaloupce“.

Bílkovické „neveselí“
Polovina měsíce května pro hasiče v Chotýšanech znamenala další z okrskových klání a tentokráte v nedalekých
Bílkovicích. Přípravu na tyto závody provázela v první řadě absence našich zaběhlých členů, na základě čehož jsme
museli využít nových, ale i „staronových“ posil. V rámci tréninkových aktivit naše obě družstva vyzkoušela nově
připravenou trať na 100 metrů překážek, kterou nám pomohl připravit Slávek Kovář.
V den D a to 14. 5. 11 v časných hodinách jsme se začali scházet tradičně u Hasičské zbrojnice. Jako jedna
z očividných změn na každém z nás bylo nové týmové tričko nazvané pod heslem – „modrá je dobrá“. Avšak kdo z nás by
čekal, že toto motto pro nás bude spíše opakem…
Po příjezdu na místo klání se konalo slavnostní vysvěcení praporu SDH Bílkovice, u čehož byl přítomen i pan
farář, který se aktu zhostil. Na tuto ceremonii navazoval pochod zúčastněných družstev na místní fotbalové hřiště, kde se
požární závody konaly.
První přišla pořadová příprava, při které (dle většiny z nás) nervy hrály mistrovské utkání. Nicméně tato disciplína
se stala číslem 1 pro celý náš sbor, jak se za nedlouho ukázalo. Družstvo mužů na této disciplíně bylo nesprávným
rozhodnutím rozhodčí potrestáno a zato v závěru obdrželo „Putovní pohár za nejlepší pořadovou přípravu“, což bylo
v konečném snažení jediným oceněním obou našich družstev.
Pro nás dámy byl výsledek požárního útoku nejhorším v „hasičské kariéře“ a díky němu jsme skončily na
smutném 8. místě, čili předposledním. Co stojí rozhodně za zmínku, je pochvala za skvěle odvedený výkon Janičky
Klauzové při běhu na 100 m, který díky nepozornosti rozhodčích musela absolvovat dvakrát a to se dvěma skvělými časy.
Mužům se v posledních letech řekněme stále daří a nebýt té velké konkurence družstev, které se nám za pár let
rozhodly závodit, jistě by obsadily příčku na pomyslné bedně. I tak s úspěchem vybojovali 6. místo a to ze 17ti
zúčastněných družstev. Dík patří novému členu Vláďovi Škodovi, který se s grácií ujal nového místa v mužstvu.
Věřím, že ač tento „běh“ v Bílkovicích byl pro mnohé z nás velmi těžkým dnem, chceme a budeme nadále
věnovat čas, píli a hlavně srdce do dalších takovýchto dní s nádechem boje…
!!! Pro připomenutí všem, stále je možnost volných míst pro návštěvu sklípku v Hustopečích, na který se vydáme
11. - 12. 6. !!!
Za SDH Chotýšany
Bc. Klára Starostová, DiS.

Český červený kříž v Chotýšanech
V současné době má naše organizace 134 členů. Jako každý rok přispíváme na dětský karneval dárečky do tomboly, dále
přispíváme našim členkám k narození dítěte – balíčkem a blahopřejeme jubilantům naší organizace.
V naší organizaci pracují 2 pečovatelky. V loňském roce uskutečnily 20 návštěv u přestárlých občanů Chotýšan a
občanů patřící k OÚ. Těmto občanům předávají dárkové balíčky hrazeny OÚ.
Naše členky se starají o úklid, výzdobu a hudební doprovod v místním kostele, obměňování vývěsní skříňky a
vybírání členských příspěvků. Tyto činnosti nejsou tolik vidět, ale pro nás jsou velice důležité.
Účastníme se všech kulturních a společenských akcí, pořádaných jinými spolky a místní základní školy.
Naše organizace má 11 dobrovolných dárců krve, mnozí s úctihodným počtem odběrů. Těmto členům za jejich
záslužnou činnost patří náš obdiv a dík.
V loňském roce jsme uspořádali sbírku ošacení pro Diakonii Broumov. Jako každý rok s velkým úspěchem.
Přispíváme každoročně na humanitární sbírku částkou 500,- Kč. Na podzim plánujeme zájezd na divadelní
představení s podporou OÚ.
Naše řady se snažíme nadále rozšiřovat o nové tváře, které se rády zapojí do této dobrovolné, přesto velmi
záslužné činnosti.

Eva Starostová
Předseda ČČK

Zápis 5/2011
ze zasedání zastupitelstva obce konané 27. 5. 2011 od 1900 hodin
Přítomni: Ing. Blanka Bejdáková, Ing. Radek Kalina, Jiří Granát, Irena Pošmurná, Vladimír Sysel
Nepřítomni: Petr Kuthan, František Toula
Z toho omluveni: Petr Kuthan, František Toula
Určení ověřovatelé zápisu: Ing. Radek Kalina, Irena Pošmurná
Hosté:

Jednání:
1.

Zahájení
Zahájení provedla starostka obce Ing. Blanka Bejdáková s konstatováním, že zastupitelstvo se sešlo
v usnášeníschopném počtu.

PROGRAM
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení
Kontrola usnesení
Dotazník sportoviště
Vyhláška – zhodnocení pozemku výstavbou veřejné infrastuktury
Informace – studny a veřejný vodovod
Převod pozemku – Pozemkový fond
Informace o novém územním plánu
Nové webové stránky obce
Různé

Otázka: Kdo je pro schválení programu?

2.

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Kontrola usnesení
• uzavření smlouvy starostkou obce s firmou Galileo corporation na výstavbu a provoz webových stránek –
SPLNĚNO
• jednání starostky s Pozemkovým fondem ČR o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 1450/1 v k.ú.
Chotýšany – SPLNĚNO
• podání žádosti 1. místostarostou na DZS Struhařov o zatravnění ploch nad obecními studnami –
PROBÍHÁ
• účetní vyplacení příspěvku na ČOV panu Štecherovi – SPLNĚNO
• zajištění kontejnerů na organický odpad 2. místostarostou – ODLOŽENO
• zajištění výměny autobusové čekárny na Křemení 2. místostarostou – SPLNĚNO
• zajištění vyčištění vrtu CH4 1. místostarostou – SPLNĚNO
• zajištění přípravných prací pro žádost o dotaci na výstavbu multifunkčního sportoviště starostkou –
PROBÍHÁ
• jednání 1. místostarosty se společností Rabbit Trhový Štěpánov ohledně vodovodu – PROBÍHÁ

3.

Dotazník sportoviště
Vzhledem k nízké návratnosti dotazníků k multifunkčnímu sportovišti, bude dotazníkové šetření opakováno.
Bez dostatečného zájmu obyvatel je malá pravděpodobnost získání dotace na tuto akci. V případě
opakovaného nezájmu bude projekt odložen a vybuduje se pouze hasičská dráha.

4.

Vyhláška – zhodnocení pozemku výstavbou veřejné infrastruktury
Zastupitelé připravili návrh právní normy k postupu při budování obslužných komunikací a přípojek na
veřejnou infrastrukturu. Návrh bude dále rozpracován.

5.

Informace – studny a veřejný vodovod
Byly shromážděny souhlasy s vedením vodovodu od všech majitelů pozemků, přes které obecní vodovod
vede, kromě sporného pozemku, kde bude probíhat překládka. V průběhu měsíce června 2011 bude
rozhodnuto o realizaci překládky vodovodu u Rabbitu. Probíhá jednání s firmou Allstav a DZS Struhařov o
napojení jejich vodovodního řádu na obecní vodovod. Byla uzavřena smlouva s firmou Vodní stavby Praha o
vyčištění stávajících vrtů obecních studní – termín realizace červenec 2011.

6.

Převod pozemku – Pozemkový fond
O převod pozemku za hřbitovem p.č. 485/13 bylo požádáno. Žádost je v řízení.

7.

Informace o novém územním plánu
Zastupitelé byli seznámeni se základním návrhem rozvojových oblastí obce v rámci nového územního plánu.
Další jednání se předpokládá v září 2011.

8.

Nové webové stránky obce
Byla podepsána smlouva se společností Galileo Corporation, s.r.o., na vytvoření nových webových stránek
obce.

9.

Různé
Žádost o odkup části obecního pozemku – pí Zdena Jiříková
Paní Jiříková podala žádost o odkup části obecního pozemku parc.č. 196/48 v k.ú. Chotýšany.
Bude vyvěšen záměr prodeje části obecního pozemku parc.č. 196/48 v k.ú.Chotýšany za cenu 150,- Kč/m2.
Otázka: Kdo je pro odprodej výše uvedeného pozemku?

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Požadavek na osazení dopravními značkami u školy a v Městečku
Za účelem zpomalení dopravy u školy v ranních hodinách je třeba osadit dopravní značku POZOR DĚTI.
V Městečku na obecní komunikaci u domu pana Kuličky je třeba umístit dopravní značku se zákazem vjezdu
vozidel nad 3,5 t.

Usnesení č. 5/2011 ze dne 27.5.2011:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

schvaluje
a)
záměr na prodej části obecního pozemku pí Jiříkové;

2)

pověřuje
a)
1. místostarostu jednáním se ZDS Struhařov o zatravnění ploch nad obecními studnami;
b)
1. místostarostu jednáním se společností Rabbit Struhařov ohledně vodovodu;
c)
starostku přípravnými pracemi pro žádost o dotaci na multifunkční sportoviště;
d)
starostku vypracováním právní normy k budování obslužných komunikací a přípojek na veřejnou
infrastrukturu;
e)
2. místostarostu zabezpečením dopravního značení u školy a v Městečku;

3)

bere na vědomí
a)
informace postupu prací na veřejném vodovodu;
b)
informace o novém územním plánu;
c)
informace o nových webových stránkách;
d)
informace o převodu pozemku z Pozemkového fondu na obec.

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 2200 hod.

Příští zasedání zastupitelstva obce dne 29. 6. 2011 od 1900 hodin.

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 23
Věžníky 3
Majitel Věžník řečený Jan Ostrovec zřídil pak zde poplužní dvůr. Krátce nato byl obžalován jako nepřítel císaře.
Byl zajat a ve Vlašimi uvržen do žaláře, z něhož, jak praví starý letopisec „ …. už nikdy nevyšel!“ Dvůr
Věžníky dostal pak darem od císaře Ferdinanda Bedřich z Talmberka, který vlastnil potom také panství
Vlašimské.
Na místě zničené vesnice Metličany byl v roce 1682 zřízen velký rybník „Smykov“ a vystavěn mlýn
stejného jména.
Plných 300 let patřil pak dvůr Věžníky, potom už hodně zmenšený cizím pánům, cizí šlechtě, která
v době pobělohorské se u nás ve značné míře usadila. V pozdějších pak letech patřily i Věžníky knížeti
Auerspergovi z Vlašimi. Při pozemkové reformě po první světové válce byla určitá část polí přidělena
hospodářům z Městečka a ze Lhoty Veselky. Zbývající pozemky byly jakožto „Zbytkový statek“ prodány
soukromníkům a majitelé se tady potom dosti často střídaly. Nyní jsou Věžníky státním statkem. Patří k obci
Městečku popisným číslem 16.
Ještě se trochu vrátíme k bývalému dvoru Věžníky. V druhé polovině minulého století patřily Věžníky
k panství Vlašimskému. Jako panský šafář tu měl hospodářství na starosti nemladý tehdy už Jan Kolman nar.
1800 v Pyšelích. S manželkou Annou, která byla o 20 let mladší měli syna Antonína, který tu na dvoře byl
zaměstnán jako čeledín ovčácký. Jejich druhý syn František byl vyučen barvířem.
Jako poklasný byl tu dále zaměstnán Matěj Bouček, nar. v roce 1825 v Libži, který s manželkou
Barborou nar. 1818 ve Lhotě Hrazené měl 3 děti: Jana, Marii a Josefa.
Bylo tu v té době ještě více ostatních zaměstnanců, voláků, pasáků, koňáků, čeledínů, děveček, nádeníků
i jiných to služebných. Bylo to téměř 50 lidí, kteří v těch letech žili a pracovali ve dvoře Věžníky. Bylo mezi
nimi i hodně dětí, které chodily potom do školy v Chotýšanech s ostatními dětmi z Městečka.

Dvůr Lhotka 1
To byl a dodnes je velký statek, zvaný „Dvůr Lhotka“. Byl zřízen ze zbytků pozemků zaniklých vesnic Lačnova
a Libětic a některých pozemků od vesnice Věžníky a byl potom připojen k poplužnímu dvoru Věžníky. Vznikl
vlastně ještě v době, kdy majitelem Věžník byl rod Ostrovců z Královic a na Vlašimi, který tehdy vlastnil ještě
Nespery, Domašín a Chobot. Dvůr ten patřil ve starých dobách také k Chotýšanům právě tak, jako Městečko a
Věžníky. Dnes patří k obci Městečko čp. 1.
V letech sedmdesátých minulého století spravoval tento dvůr šafář Jan Tomášek nar. 1820 v Pavlovicích.
S manželkou Annou nar. 1825 měli dvě dcery a 5 synů, z nichž Antonín se vyučil hodinářem a Hynek
kožešníkem.
Byl tu dále jako poklasný František Tyrner, nar. 1829 ve Štěpánově, s manželkou Annou nar. 1828.
Bydlel tu také panský hajný Václav Jedlan, nar. 1835 v Tomicích s manželkou Marií nar. 1849 v Dálkovicích.
Měli dceru Františku nar. 1868 na Lhotce. I další zaměstnanci dvora v té době tu bydleli a to: Václav Štěpánek,
nar. 1831 v Lahově s manželkou Barborou nar. 1832 ve Vodlochovicích. Ti měli na starosti hovězí dobytek,
krmili a uklízeli krávy a telata, říkalo se „pasáci“ – pasák. Také dva voláci a to Jan Matoušek, nar. 1829
v Bořeňovicích s manželkou Marií nar. 1841 tamtéž a dcerou Marií, nar. 1868 na Lhotce. Ti se v roce 1871
odtud odstěhovali. Václav Kropáček, nar. 1842 v Milovanicích s Marií, manželkou, nar. 1844 v Městečku. Měla
tu nemanželského syna Josefa nar. 1868, po matce jménem Hromas. Voláci – volák se říkalo těm zaměstnancům
ve dvoře, kteří jezdili s volským potahem. Celkem bylo v těch letech na dvoře Lhotka 22 obyvatel.
Až do roku 1919 měl dvůr Lhotka stejný postup jako velkostatek Věžníky, patřil pod panství Vlašimské.
Nájemcem zde byl Karel Šesták z Nechyby, který po první světové válce tento dvůr koupil jako zbytkový statek.
Byl ženat s Marií Kronusovou z Moravska u Třebešic a několik let zde celkem dobře hospodařil.
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