
do Benešo Štrampouchú i. to kousek
Dnešní uýlet není daleko, a proto ho 

I

bez problému zvlódneme na kole o klid-
ně i pěšky. Zomíříme jižně do blízké ob-
ce Benešovice a přiléhojící osody Štrom-
pouch, Těsně nad Benešovicemí si po
pravé ruce všimneme zolesněného vršku
Žebrót<y a po levé ruce stróní porosttých
keři trnek, šípků o ovocných stromů. Sg-
motné Benešovice leží ve svghu, který je
již součústí velkého údolí, které vymode-
lovol Brložský potok.

Benešovice bývaly rytířským sídlem se
dvorem a tvrzí. první zmínka o Benešovi-
cích je známá ze soudního sporu z roku
1318, kdy ještě jako vladycký statek patři-
|r, Hav,|ovi z Brloha, kteryi se soudil s Přib-
kem ze slincan.

Sama tvz zpustJa již před rokem 1706,
tehdy byl prováděn popis choltického pan-
str,í, v němž jsou uvaděny Benešovice již
pouze s popluzntm dvorem, ratejnou, ko-
morami, kurniky, sýpkou, konírnou a kra-
vínem ve 220 kopách gr. Včetně rolí, luk
a lesů měl cely statek hodnotu 5226 kop
20gra4I2denáru.

Ve druhe po|ovině 14, stoleb paťrla óst
Benešovic klašteru opatovickemu a po je-

ho znicent v roce L42I husi\, přešla tato
dúba na Diviše Bořka z \li]etínka. Druha
část obce od druhe polot, iny 14. stoletr
velmi často měnila majiteIe, až ji r roce
1573 zakoupiI Bernard Cerštorf z Cer-
štorfu a od té dob1 zůstalr,, Benešor. ice až
do roku 1848 soucastr Choltickeho pan-
ství. Zbytky benešor icke h ze se nachá-
zely ještě roku 15J9 l, mtstech mezi vsí
a blivalým panslo,m drorem Thunovských.

Podle písemneho zaznamu, Keryi v ro-

ce1,671 zapsal pieIoucsh farář Petr Karel
Kofránek me|r Benešovice 24 obyvatel.

Ze zapisu, ktery, pochází z roku 17 57,
je zřqme. ze hospodařili v obci dva cha-
lupníci a jeden hospodář. Půda byla vhod-
ná pro pestování lnu, prosa a konopí.
Rovnčž pro chov dobytka zde byly dobré
podmrnky, V obci žil též panský hostinský
a řezntk

V písemnostech z roku 1843 je uvede-
no, že obyvatel ve vesnici žilo 131 a bydleli
ve 21 domech. Zajímaváje zpráva, vlastně
bychom dnes mohli říci statistika, o po-
čtu obyvatel v Benešovicích z roku 1965,
kde se uvádí, že v obci žilo o 54 lidí mé-
ně než v uvedeném roce 1843.

Po prohlídce Benešovic nas pod stot-
kem čekd odbočka dopravo, kteró nós do-
vede do Štrompoucha.

Ve druhé polovině 19. století byla obec
Benešovice se Štrampouchem přičleněna
k místní obci Mokošín. Štrampouch - tak
sejmenuje malá osada západní části ob-
ce Benešovic se čtyřmi obytnými domy.
\ dainych dobách, zřejmě již v 16. stole-
tt, zde staval při Brložském potoce mlýn,
jehož posledními majiteli byli Thunové
z Choitic, by| spojen s pilou, a proto se
dlouho tomuto místu říkalo,,Na pile". Mlýn
pracoval do roku 1872, tehdy byl zrušen.
Jeho činnost kdysi závisela na Brložském
potoce, ktery teče od Turkovic Dosti bystryi
potoktehdy napájel řadu panských rybní-
ků, které.jsou dávno vysušeny, jenom hrá-
ze těch zaniklých rybníku dnes ještě při-
pomínají mnohé cesty a můstky a někde
i vodní traviny, ostřice, přeslička a žabinec

Přírodovédce o krojinoře zojímó Brlož-
ský potoK ktery byl v minulosti zregulovon,
jeho korýo necitlivě nopřímeno a zohlou-
beno. \' polovině devadesótych let 20. sto-
leil byly na potoce provedeny určité úpro-

vy, l<teré měý vést k častečnému odstrgně-
ní v minulosti napóchoných škod.Všímauý
pozorovatel u rčitě zoregistruje nqdělané
přepody a u nich ťyvořiště. Tyto úprovy
měly především vliv na zvyšení druhové
početnosti tyb o somozřejmě i jejich po-
ďu. Během pruzkumu zaměřených no
ryby jich zde bylo nolezeno více než de-
set druhů, kromě běžných, joko je hrou-
zek obecný, jelec tlouš{ okoun říční, byla
zjištěno sílně ohroženó hořgvkq duhova.
Pří troše štěstí je možné zde spotřit led-
ňóčko říčního, kter.ý zde loví q v některé
z břehovych nótúi mo svoji hnízdní noru.
Žtuqtr ptaX s černou naprsenkou poletují
cí nod vodou je konipas horský, který zde
providelně hnízdí. Svó hnízda si staví ve
vyklencích pod mostky nebo no stoveních
v blízkosti potoka. Během léto na šípko-
vych keřích posedóvojí ťuhýci obecní. O l,y-

sl<ytu vydty říční nq Brložském potoce jsme
již psali v jiných dílech.

V roce 1933 požádal osadní r4ibor o od-
loučení od Mokošína, což bylo Zemským
úřadem v Praze povoleno ažv roce I93].
Roku 1942 bylo obecní zastupitelstvo zru-
šeno a zprávu obce převzal vládní komi-
sař. Po druhé světové válce byl zuolen ná-
rodní 4ibo1 kteryi pracoval v obci až do
roku 1960, kdy došlo ke sloučení Benešo-
vic a Štrampouchu s Brlohem.

Při cestě tom i zpět můžeme ted' v zim-
ním období pozorovgt na stromech silnič-
ních alejí hejno drozdů kvíčol, Iďeré snod-
no poznóme podle šedivě zbarvených
kostřeců (přechod mezi zódy q ocasem).
Z drqvců noši pozornosti neunikne poš-
tolko, kúně lesní o zimní host kgně rous-
nó. Svym charokteristiclEm letem nod po-
li nós zaujme motak pilich,
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