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Váţení spoluobčané,

zastávky na Chotýšce.

spolu s novým číslem Chotýšanských novin Vám A nyní ještě ve zkratce k dalšímu dění v obci:
předávám i nové informace o dění v obci.
- v minulých novinách otištěná pozvánka pro
všechny, kteří chtějí nějak změnit ţivot v obci, se
V březnu se na zasedání zastupitelstva mluvilo setkala s velmi malým ohlasem. Moţná, ţe místní
hlavně o penězích. Hospodaření obce za rok 2010 bylo občané (a především ţeny) ţádné další aktivity pro
prověřeno kontrolními orgány z krajského úřadu a byly sebe a své děti nepotřebují. Moţná však nebyl zvolen
nám vytknuty tři menší nedostatky. Ve dvou případech vhodný termín a čas schůzky. Proto je moţné obracet
se jedná jen o administrativní chyby, za nejzávaţnější se na nás se svými nápady i nadále a my se budeme
přestupek lze povaţovat nedostatečnou inventarizaci snaţit pomoci tyto nápady realizovat.
pozemků. Všechny chyby budou v letošním roce
napraveny.
- představitelé místních spolků se naopak společné
schůzky zúčastnili v plném počtu. Proběhla ţivá
Dále byli zastupitelé seznámeni s čerpáním diskuze, ze které vyplynula myšlenka společně oţivit
prostředků z rozpočtu obce na r. 2011 a ani zde nebyla společenský ţivot v Chotýšanech během kaţdoroční
zjištěna ţádná významná odchylka od plánu. Doposud pouti a dále všichni sdíleli poţadavek na vybudování
jsme získali cca ¼ všech příjmů plánovaných na letošní multifunkčního sportoviště u hřiště, včetně
rok a zhruba stejná částka byla i z rozpočtu vydána. venkovního posezení. Proto začínáme připravovat
Zatím se jednalo pouze o provozní výdaje. Investiční projekt, na který bychom rádi v srpnu podali ţádost o
výdaje nás teprve čekají: diskutuje se způsob dotaci. Spolky budou také o své činnosti pravidelně
profinancování obecní komunikace na základě ţádosti informovat v Chotýšanských novinách.
p. Kuthana a p. Vitnera („u kříţku“) a také moţnost
odkoupit od MUDr. Bořkovce pozemek před bytovkou
- s nastávajícím jarním obdobím asi všichni řešíme
uprostřed obce. Také byla podepsána smlouva na jarní úklid. Na základě ţádosti některých občanů
realizaci veřejného osvětlení k průmyslové zóně a budou na předem určených místech a v předem
autobusových zastávek u Městečka. Nového osvětlení se určených termínech přistaveny kontejnery na
dočkáme do podzimu.
organický odpad. Na úklid štěrku z hlavní silnice
vedoucí obcí si asi budeme muset počkat. Správa a
Jsme rádi, ţe pro nás (a dalších 5 obcí) Městský úřad údrţba silnic má v plánu úklid této komunikace někdy
v Benešově vyčlenil svého pracovníka, který, ve v období od počátku dubna do poloviny května. Úklid
spolupráci s naším nasmlouvaným architektem, na jiných obecních cestách postupně zajišťujeme.
bezplatně zpracuje územní plán obce. Očekávaná úspora Vítáme proto, kdyţ občané cestu před svým domem
se bude pohybovat v řádu desítek tisíc korun. Aţ bude sami uklidí a tím sníţí prašnost, která nejen je jistě
návrh územního plánu hotový, dostanou všichni občané obtěţuje. Děkujeme jim.
příleţitost se k němu vyjádřit. Lze očekávat, ţe to bude
aţ v druhé polovině tohoto roku.
Závěrem si dovolím trochu apelování na naši
ohleduplnost. Dostávají se k nám různé stíţnosti na
Průběţně také pracujeme na plnění dalších úkolů, chování „našich sousedů“. Jednou někomu pobíhá po
jako je kolaudace vodovodu a modernizace autobusové
vsi pes, jindy slepice, jednou někdo porazí nějaký
strom, jindy někdo vyveze něco někam.

Řešit tyto stíţnosti oficiální cestou je nepraktické a
zdlouhavé. Buďme k sobě více ohleduplní a
zamysleme se nad sebou, zda my sami svým jednáním
někoho nepoškozujeme nebo neomezujeme. Sousedé
jistě nejsou zvědaví na naše psy a slepice, netěší je,
kdyţ za svým plotem nebo dokonce na svém pozemku
najdou naše odpadky nebo hromádky po našich psech,
obtěţuje je dým z našich ohnišť a hluk našich
motorových pil a sekaček na trávu. Chovejme se k sobě
prostě ohleduplně, teprve pak se nám zde bude dobře
ţít.
Ještě jedna poznámka ke zmiňovaným sekačkám na
trávu a jiným hlučným strojům. Stále platí obecní
vyhláška o zákazu jejich pouţívání v neděli a věřte
mně, jako bývalému „lufťákovi“, který v pracovních
dnech neměl na sekání trávy čas, ţe je moţné tuto
vyhlášku dodrţovat a respektovat právo spoluobčanů
na 1 tichý den v týdnu.

Přeji Vám krásné jarní dny a příjemné proţití
Velikonoc.
Ing. Blanka Bejdáková
starostka

Přistavení kontejnerů
9. - 10. 4. pro Chotýšany
a
16. - 17. 4. pro Městečko

ZE ŠKOLY

.

Výlet do Prahy
O jarních prázdninách se vydaly děti z turistického
krouţku do Prahy. Co bylo cílem jejich cesty
tentokráte? Nejdříve to byla návštěva výstavy
"Čtyřlístek − 500. dobrodruţství " v Muzeu hlavního
města Prahy, která ukazuje několik desetiletí ţivota
oblíbené čtveřice - Myšpulína, Bobíka, Pindi a Fifinky,
jejich tvůrců a spolupracovníků. S touto výstavou
shlédly děti i další, s názvem "Slavné praţské výletní
restaurace", která mapuje neuvěřitelné mnoţství
restaurací a hospod, které vznikaly v Povltaví a
Posázaví, ale i v dalších koutech středních Čech. Z
Muzea hlavního města Prahy malí turisté odjeli do
Národního technického muzea na Letné. Ke shlédnutí
toho je hodně a na své si tu přijde kaţdý. Děti si tu
prohlédly kaţdý exponát, nejvíce se jim však líbilo v
expozici dopravy. Zajímavá byla i oddělení věnované
tisku, kde si mohly vyzkoušet i jednu z technik. S
velkým zájmem si děti prohlíţely i architektonické
modely, plány a projekty, které dokumentují vývoj
české architektury od 19. století do druhé poloviny 20.
století.
Praha láká k dalším návštěvám a malí turisté se uţ
teď těší do Botanické zahrady v Tróji.

Plavecký výcvik
Děti z mateřské a základní školy začaly jezdit na
plavecký výcvik do nově zrekonstruovaného bazénu v
Benešově.

Kontejnery jsou určeny pouze pro Zápis do mateřské školy
biologický odpad tj. odpady ze zahrad,
vyhrabanou trávu a listí s výjimkou větví, V úterý 12. dubna 2011 se koná od 14:30 – do 16:00
hodin zápis dětí do mateřské školy. S sebou přineste
dřeva apod.
Do kontejnerů v žádném případě
neukládejte jiný než výše uvedený
odpad!!!!

rodný list dítěte. V náhradním termínu se zápis
uskuteční ve středu 13. 4. 2011 od 14:30 – do 16:00
hodin, pouze po předchozí telefonické domluvě.

Noc s Andersenem
Máte rády pohádky, příběhy a dobrodruţství v knihách?
Znáte pohádky o Ošklivém káčátku nebo Sněhové

královně? Přijměte tedy pozvání na pohádkovou noc s
panem Andersenem – jejich autorem. Co na vás čeká?
Letos proţijeme noc se spisovatelem Václavem
Čtvrtkem. Tímto zveme všechny maminky, tatínky,
babičky a dědečky, aby se společně s dětmi vrátili do
svých dětských let, zapátrali v knihovničce a i s knihou
od tohoto autora přišli za námi do školy, kde si budeme
společně číst, hrát a povídat. V závěru večera bude
vyhlášena cena o nejstarší výtisk knihy od tohoto
autora. Zvláštní odměna je připravena také pro
nejstaršího a nejmladšího čtenáře.

Velikonoční výstava u Syslů
1. 4. - 24. 4. 2011

Sejdeme se v pátek 1. dubna 2011 po večeři mezi
18:15 - 18.30 hodinou před školou.
V sobotu po snídani zasadíme na zahradě
Pohádkovník a po osmé hodině se rozejdeme. Tak uţ
se na vás s panem Andersenem těšíme!

Velikonoce
Ve středu 13. dubna 2011 proběhnou od 9:00 hodin v
mateřské a základní škole tradiční velikonoční
dílničky. V sobotu 16. dubna 2011 přijměte pozvání na
velikonoční výstavu. Ke shlédnutí budou výrobky s
velikonoční tématikou, z vosku a ukázky prací v
centrech aktivit. Některé dárečky bude moţné si i
zakoupit.

otevřeno:
všední dny 15.00 - 19.00
soboty a neděle 10.00 - 18.00
Ivana Syslová tel. 605217328

SDH Chotýšany
zrealizuje
v sobotu 16. 4. 2011
v dopoledních
hodinách
sběr železného šrotu
Regionální výrobci a
farmáři, ozvěte se!
Společnost Posázaví o. p. s. chce pomoci s vaší
propagací

na

svých

webových

www.posazavi.com v rubrice Trţiště.

stránkách

Klub důchodců Chotýšany
zve všechny na

HUDEBNÍ VEČÍREK
v neděli 24. 4. 2011 v hostinci „POD KOSTELEM“.
K dobré pohodě a tanci hraje CODA Bystřice.
Začátek v 19:00 hod.

Vstupné: 80,-

Za příspěvky do tomboly předem děkujeme.

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
LADA LUKAVEC
Jsme příspěvková organizace městyse Lukavec. Poskytujeme odlehčovací sluţbu pobytovou-celorepublikově,
ambulantní a terénní-regionálně.
Sluţba je určena osobám dospělého věku/19-64 let/ s mentálním a kombinovaným postiţením, o které je
jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Dočasným převzetím péče chceme umoţnit nezbytně nutný
odpočinek nebo čas k řešení osobních záleţitostí rodinám pečujícím o tyto osoby.
Délka odlehčovacího pobytu můţe být aţ 3 týdny, jedno místo je vyhrazeno na 6. měsíční pobyt. Kapacita
našeho zařízení je 8 míst pro pobytovou odlehčovací sluţbu. 7 míst pro ambulantní odlehčovací sluţbu a 2 místa
pro terénní odlehčovací sluţbu.
Všechny zájemce o sluţbu rádi přivítáme v našem Centru po předchozí telefonické domluvě a také
zodpovíme veškeré dotazy. Moţný je také tzv. pobyt na zkoušku s rodičem.
Pobytová sluţba:
nepřetrţitě
Ambulantní sluţba: po-pá 6-20
Terénní sluţba:
po-pá 8-18
Kontakt:
Centrum sociálních sluţeb LADA Lukavec
V Chaloupkách 196, 394 26 Lukavec
Ředitel:
Telefon:
E- mail:
Web:

Mgr. Hynek Seidl
/+420/ 774 624 008
hynekseidl@seznam.cz, ladalukavec@centrum.cz
www.ladalukavec.cz

Zápis 3/2011
ze zasedání zastupitelstva obce konané 25. 3. 2011 od 1900 hodin
Přítomni: Ing. Blanka Bejdáková, Ing. Radek Kalina, Jiří Granát, Irena Pošmurná, František Toula, Vladimír
Sysel
Nepřítomni: Petr Kuthan
Z toho omluveni: Petr Kuthan
Určení ověřovatelé zápisu: Vladimír Sysel, Ing. Radek Kalina
Hosté: Karel Babka, Eva Babková, RNDr. Eva Budková, Marie Matoušková

Jednání:
1.

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

PROGRAM
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Územní plán obce
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
5) Zpráva o plnění rozpočtu na rok 2011
6) Zpráva z valné hromady Benebusu
7) Žádost o pracovníka na veřejně prospěšné práce na úřad práce – p. Kot
8) Různé
Otázka: Kdo je pro schválení programu?

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŢEL SE 0

2.

Kontrola usnesení
přípravné práce pro zhotovení nového vrtu 1. místostarostou – PROBÍHÁ
jednání 1. místostarosty se společností Rabbit Trhový Štěpánov ohledně vodovodu – PROBÍHÁ
podání odvolání starostkou proti penále u FÚ Benešov – SPLNĚNO
jednání 1. místostarosty se společností Elmoz Czech, s.r.o., o dodávce veřejného osvětlení –
SPLNĚNO
jednání starostky s Českou geologickou službou ohledně nového vrtu – PROBÍHÁ
jednání 2. místostarosty s Úřadem práce v Benešově ohledně pracovníků na veřejně prospěsné
práce – SPLNĚNO
zjištění cenové nabídky vodoměrů 2. místostarostou – SPLNĚNO
jednání 2. místostarosty se Správou a údržbou silnic ohledně směrovek do obce - SPLNĚNO

3.

Územní plán obce
Zastupitelstvo bylo seznámeno s moţností pořídit územní plán obce ve spolupráci s Městským
úřadem Benešov. Městský úřad Benešov přidělil na zpracování podkladů územního plánu obce pana
Škvora.
Otázka: Kdo je pro schválení spolupráce?

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŢEL SE 0

4.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
Odbor kontroly z Krajského úřadu Středočeského kraje provedl dne 7. 3. 2011 výběrové přezkoumání
hospodaření obce za rok 2010. Byly zjištěny následující nedostatky:
- ve výkazu Příloha k 31. 12. 2010 je nesprávně vykázáno na účtu 971 minus 362.292,49 Kč
náprava: z účtu 971 na správný účet 902 do 30. 6. 2011 - provede účetní M. Matoušková
-

nebylo doloţeno schválení rozpočtového opatření č. 2
náprava: budou přijata systémová opatření a dodrţení povinností územního celku stanovených
zvláštními předpisy

-

nebyla provedena inventarizace účtu 031 pozemky - nebylo provedeno porovnání s výpisem listu
vlastnictví obce k 31. 12. 2010, dále nebyla provedena inventarizace účtu 902
náprava: inventarizace účtu 031 bude provedena porovnáním s výpisem listu vlastnictví obce
k 31. 12. 2011 a inventarizace účtu 902 bude provedena k 31. 12. 2011
Zastupitelstvo bylo se zprávou seznámeno a přijalo navrţená opatření.

Otázka: Kdo je pro schválení navržených opatření?

5.

Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŢEL SE 0

Zpráva o plnění rozpočtu na rok 2011
Zastupitelstvo bylo seznámeno s dosavadním plněním rozpočtu na rok 2011.

6.

Zpráva z valné hromady Benebusu
Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí zprávu z valné hromady Benebusu.

7.

Žádost o pracovníka na veřejně prospěšné práce na úřad práce – p. Kot
Úřad práce v Benešově rozhodl o přidělení pracovníka na veřejně prospěšné práce (pan Kot).
Otázka: Kdo je pro přijetí pracovníka na veřejně prospěšné práce?
Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŢEL SE 0

8.

Různé
Ţádost pana J. Kuthana a pana Vitnera o příspěvek na výstavbu obsluţné komunikace.
Zastupitelstvo bylo seznámeno se ţádostí a navrhuje další jednání v této věci.
Nabídka pana Bořkovce na odkup pozemku před bytovkou.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou a odpověď odkládá do doby, neţ bude rozhodnuto o způsobu
vyuţití pozemku.
Ţádost občanů o kontejnery na organický odpad.
Kontejnery budou zajištěny v průběhu dubna.
Informace o jednání s projektantem ohledně autobusové zastávky na Chotýšce.
Zastupitelé byli informováni o jednání. Projektová kancelář zpracuje návrh dopravního řešení a obec ho
předloţí k posouzení na odbor výstavby a územního plánování.
Návrh na přípravu projektu pro čerpání dotací z programu LEADER.
Zastupitelstvo navrhuje připravit projekt na vybudování sportoviště

Usnesení č. 3/2011 ze dne 25. 3. 2011:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

schvaluje
a)
pořizovatele podkladů pro územní plán obce navrţeného Městským úřadem Benešov;
b)
opatření k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce za rok 2010;

2)

pověřuje
a)
1. místostarostu jednáním se společností Rabbit Trhový Štěpánov ohledně vodovodu;
b)
starostku a 1. místostarostu jednáním s Českou geologickou sluţbou ohledně nového vrtu;
c)
starostku jednáním o výstavbě obsluţné komunikace (p. Kuthan, p. Vitner);
d)
2. místostarostu zajištěním kontejnerů na organický odpad;
e)
1. místostarostu přípravou projektu na vybudování sportoviště;

3)

bere na vědomí
a)
zprávu o plnění rozpočtu na rok 2011;
b)
zprávu z valné hromady Benebusu;
c)
nabídku pana Bořkovce na odkoupení pozemku;
d)
informaci o jednání s projektantem ohledně autobusové zastávky na Chotýšce.

Příští zasedání zastupitelstva obce dne 29. 4. 2011 od 1900 hodin.

Myslivecké sdružení Diana Chotýšany
hospodaří a vykonává právo myslivosti v honitbě, kterou má
pronajatou od Honebního společenstva Chotýšany. Tato honitba
má asi 2200 hektarů a je na území obcí Chotýšany, Bílkovice,
Postupice, Struhařov, Třeběšice a Litichovice. Z této výměry je
cca 1680 ha polí, 500 ha lesů a 20 ha rybníků. MS má 37 členů
z toho 2 ţeny.
Členové MS se při výkonu práva myslivosti zabývají nejen
lovem, ale hlavně chovem a péčí o zvěř a přírodu. V honitbě se
nachází zejména tato zvěř: prase divoké, srnec obecný, daněk
skvrnitý, zajíc polní, baţant obecný, holub hřivnáč, kachna
divoká, lyska černá a polák velký. Od roku 1970 došlo postupně
ke sníţení stavu drobné zvěře a to jak zajíce, tak baţanta a to
v důsledku intenzivního hospodaření a nárůstu počtu divokých
prasat. Stavy ostatní zvěře jsou dobré a je jim věnována náleţitá péče a to v podobě přikrmování v době nouze a dodávání
léčivých medikamentu do potravy. Kaţdý člen má vybudováno krmící zařízení, o které se během roku stará a v případě
potřeby je krmivo zaváţeno centrálně. V posledních létech při vysokých stavech sněhu to bylo prováděno pravidelně.
Proto můţeme konstatovat, ţe v zimním období nedochází k úhynu zvěře z nedostatku potravy, nebo nemocí. Tato péče
vyţaduje od členů velké nasazení a poměrně velké finanční prostředky. Část peněz získává MS brigádní činností a
provozem střelnice na asfaltové terče, kterou si vybudovala a která splňuje všechny náleţitosti. Při této činnosti členové
odpracují kaţdý rok přibliţně přes 3000 hodin.
Velká pozornost je věnována lovecky upotřebitelným psů, kteří jsou z pohledu zákona o Myslivosti potřební k lovu.
Psi jsou ve vlastnictví jednotlivých členů a MS jim přispívá na výcvik.
Myslivecké sdruţení Diana Chotýšany vás zve na střelecké závody pro veřejnost, případně další akce, které pořádá ve
svém areálu střelnice. Všechny informace jsou k dispozici na webové adrese www.mschotysany.cz
Na závěr si vás dovolujeme poţádat, vzhledem k tomu, ţe v přírodě se jiţ vylíhla mláďata zvěře a v brzké době začne
hnízdění ptactva o omezení vstupu do lesa a ostatních porostů a to zejména se psi, aby nedošlo k jejich rušení.
Rudolf Fulín
Předseda MS
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Z různých dob a časů – Kapitola 23
Věţníky 2
Roku 1377 vyskýtá se jméno Děpolt z Věţník, který roku 1385 koupil tvrz Kondrac, mající v té době i právo
podací. Brzy nato zemřel. Zanechal nezletilé syny Petra a Jaroslava a jiné. V roce 1415 připojil Jaroslav
z Věţník k stíţnému listu české šlechty, odeslanému ke sboru kostnickému, který soudil Mistra Jana Husa svůj
podpis a pečeť za jeho osvobození. Nástupce jeho Markvart z Věţník a na Věţníkách v roce 1444 podepsal
listinu města Vlašimě se týkající.
V další posloupnosti rodu toho jest od roku 1480 Arnošt z Věţník, který měl s manţelkou Dorotkou
z Říčan syna, pozdějšího dědice Bedřicha. Ten měl se svou manţelkou Dubrou z Říčan syna a dědice Friedricha,
jehoţ manţelka Anna Věţníková ze Sulic mu porodila syna Mrkvarta. Kdyţ se tento ujal dědictví po předcích,
spojil svůj statek se vsí Lačnovem, Metličany a Liběticemi a v r. 1542 znovu vloţil do desek zemských, jak jej
po mnohá léta po svých předcích drţel. Zapsal na něm manţelce své Johance, rozené Malesické z Černoţic 250
kop věna.
Od Bratří Trčků přikoupil roku 1547 ves Radošovice i s podacím právem kostelním, dále ves Vonšovice
a Bílkovice. Zemřel roku 1564 jako nejvyšší berník království českého. Byl pohřben v chrámu Páně
v Radošovicích, kde jeho zachovalý náhrobek podnes se nalézá. Syn jeho a dědic rytíř Václav Věţník z Věţník
a na Věţníkách věno 600 kop grošů manţelky své Mandaleny z Adlar na tvrzi Věţnické pojistil, roku 1575
koupil od bratra Adama z Věţník a na Sedlově jeho díl v Radošovicích: 8 lidí osadlých a půl podací kostelního.
Do radošovického kostela daroval krásný zvon, který dodnes památku jeho hlásá. V roce 1599 přikoupil
statek Třeběšický, v roce 1603 zemřel. Synové jeho Markvart a Václav si dědictví po otci rozdělili. Markvart
obdrţel Věţníky, 5 statků ve vsi, 4 statky ve vsi Lačnově, 3 statky v Liběticích, 5 statků v Čelivě, 5 statků ve
Vonšovicích, krčmy v Býkovicích, 30 statků a podací kostelní v Radošovicích.
Václavu Věţníkovi patřily pak Třeběšice s Bílkovice. Od Johany Chobotské koupil v roce 1620 i panství
Chotýšanské, jak je o tom podrobněji psáno v I. části této kroniky. K Chotýšanskému panství patřil tehdy ještě
dvůr Kojetice, Buchov a Holčovice, a některé statky ve Velíši, Laţanech a Čestíně a dům na Novém Městě
Praţském. Také vesnice Městečko, kde bylo 9 statků a Metličany se 6 statky.
Markvart z Věţník byl povýšen do stavu hraběcího. Zemřel v roce 1615 a byl pohřben rovněţ v kostele
v Radošovicích. Má tu krásný náhrobek – rytíř v ţivotní velikosti – na tehdejší dobu krásná to práce sochařská.
Vdova po něm Kateřina rozená z Hertenberka a poručnice nad sirotky a statky po manţelu vstalými prodala pak
všechno v roce 1620 ve středu po památce seslání ducha svatého a povolením úřadu a syna Jana Haberta
z Věţník, jiţ zletilého, který se ale ještě statku neujal, Janu Ostrovci z Královic a na Vlašimi za 18 tisíc kop
míš.: tvrz Věţníky, dvůr a ves Radošovice s podacím kostelním, ves Lačnov celou a díly v Metličanech,
Liběticích i v Čelivě.
Jan Ostrovec z Královic byl jiţ od r. 1601 od dědiců po Smilovi Skuhrovském statek Domašín, téhoţ
roku od Jana Chobotského z Ostředka a na Chotýšanech, dvůr Metličany řečený a ves Městečko za 3550 kop
grošů míšenských koupil. Dvůr Metličanský postoupil Benigně Skuhrovské, vdově po Smilovi Skuhrovském, po
její smrti (1607) přecházel rychle od drţitele na drţitele.
V době po bitvě na Bílé Hoře v listopadu 1620 přitáhla i do našeho kraje uherská jízda, která tady zle
řádila. Tvrz Věţníky, jakoţ i vesnice Lačnov, Libětice a Metličany byly vypáleny a zpustošeny. Tvrz Věţníky
stála ještě roku 1681, v jednom popisu panství Vlašimského se o ní tato zmínka činí: „Při dvoře Věţnickém
nachází se tvrz od kamene vystavěná, praví se, ţe jest Stamhaus pánův z Věţník od starodávna …“
Z Metličan, Libětic i Lačnova zůstaly nepatrné zbytky. Dvůr Metličany koupila vrchnost Vlašimská
1679 a roku 1682 připojila pozemky ke dvoru Věţnickému, které snad dodnes se zvou „Metličanské“. Ves
Libětice, v níţ ještě roku 1699 4 chalupy se nalézaly zmizela zcela, ani jméno se nezachovalo. Také ves Lačnov
zanikla a grunty ke dvoru panskému přivtěleny. Lačnov nazýval se také rybník pode dvorem Věţnickým.
pokračování příště …
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