
Věra Marie Novotná - životopis 

Paní Věra Marie Novotná se narodila 1. 3. 1930 v Praze, rodičům Františkovi a Boženě 
Štěpánkovým.   Do 10 let žila s maminkou v malé vesničce Zliv, běhala po lesech, pásla ovce a 
husy.  

Po narození sestry Miroslavy se přestěhovala s maminkou do obce Nemíž k rodině 
Štěpánků.  Do školy chodila každý den pěšky na Hrádek. Docházely tam děti ze všech 
okolních vesnic.  

V období druhé světové války se na vesnici nežilo snadno. Všichni, kdo měli 
hospodářství, museli odevzdávat téměř všechno obilí, vejce a mléko pro vojáky. Mohli si 
ponechat pouze obilí na setbu a na chleba. Pokud odevzdali málo, prohledávali vojáci a 
četníci půdy.  Lidé z vesnice ale vše schovávali hluboko v lese na pastoušce.  Do vesnice také 
často chodili obyvatelé měst a sháněli mouku, máslo a drůbež.  Celou válku prožila rodina ve 
strachu, neboť se Nemíž nachází v blízkosti města Vlašim. Tam byla postavena továrna na 
výrobu střeliva a lidé se báli bombardování.  

Paní Marii bylo po skončení druhé světové války 15 let a docházela na dvouletou 
Zemědělskou školu. Tam se učila hospodařit, vařit a pěstovat ovoce a zeleninu.  Po 
dokončení školy pracovala na hospodářství rodičů. 

V roce 1950 se seznámila s Josefem Novotným a následující rok měli svatbu. Narodily 
se jim dvě děti Vladislav (1952) a Marie (1953).  Všichni společně žili na hospodářství u 
Novotných. Spolu s manželem se starali o pole a les, měli 4 krávy, 2 koně a prasata. Ročně 
prodali až 40 selat.  

Život rodiny po druhé světové válce nebyl jednoduchý. Při měnové reformě v roce 
1953 přišli o většinu úspor a komunistická strana je nutila ke vstupu do JZD (jednotného 
zemědělského družstva). Hospodáři, kteří odmítli vstoupit byli zatčeni anebo násilně 
přestěhování s celou rodinou do neobydleného pohraničí. Nakonec rodina vstoupila do 
družstva. Přišli o všechna hospodářská zvířata o pole a les.  Manžel paní Marie pracoval 
v družstvu jako zootechnik a pak jako tajemník. Ona pracovala u krav.  

Po roce 1989 v restituci vrátili rodině pole a lesy a zabavený majetek je dodnes 
splácen. Práce ale pro paní Marii neskončila, neboť se museli postarat o navrácený les, 
posekat ho a vysadit nové stromky.  I přes náročný život plný těžké fyzické práce se paní 
Marie dožila krásných 90 let. Celá rodina ji v Nemíži, kde dosud žije, navštěvuje, a to včetně 
jejích 4 vnoučat a 7 pravnoučat.  

 

  


