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ÚVODEM… můžeme, tak jako v minulém čísle, komentovat aktuální počasí. Úmyslně se vyhýbám výrazu „stěžovat“,
protože co nelibě nesou jedni, druhým ku prospěchu býti může. Takže jaká z lidových pranostik vystihuje dosavadní
květnové dny nejpřesněji? Studený máj – v stodole ráj. Mokrý máj – v stodole ráj. V máji vlhko, chladno, bude vína na
dno. V máji aby ani hůl pastýřova neoschla. Na mokrý květen přichází suchý červen. Deštivý květen - žíznivý říjen.
A co z toho plyne? Inu to, že budeme muset stejně počkat, jak to vlastně všechno dopadne a nakolik se pranostiky
vyplní. Stejně tak musíme počkat, jak dopadne covidová pandemie, jak dopadne současná politická situace a aktuální
kauzy, volby… Stejně tak čekáme na manžele (manželky), přítele (přítelkyně), milence (milenky), vyšší plat, autobus,
první infarkt, lepší časy, a podobně. Tak abychom vám to nikdy nekončící čekání trochu ukrátili, povíme si dnes něco
málo o temelínském čísle popisném čtyři. A k tomu čekání - rozhodně nepropadejte panice. Ono to nějak dopadne.
Ještě se totiž nestalo, aby něco nějak nedopadlo. 
Číslo popisné 4 „U SKUSILŮ“.
čp. 4 v roce 1950
Z berní ruly z roku 1654 víme, že byl tento grunt, který
je nazýván Mikovským či Mikolovským, pustý a
prázdný. Jako prvního hospodáře na tomto čísle
popisném uvádějí matriky Jana Zkusila, který se oženil
s jistou Anežkou. Měli sedm dětí. Po otci převzal tuto
živnost Vavřinec Skusil (1671 – 1744). Ten pojal za
manželku v roce 1694 Ludmilu Švehlovou z Albrechtic,
jeho druhou ženou byla Anka Šibrachová. Z prvního
manželství se narodilo pět dětí, z druhého dětí devět.
Současně s Vavřincem se na tomto čísle popisném
objevuje i Václav Skusil, ale asi zde nehospodařil.
Dalším hospodářem byl ale Martin Skusil, který zemřel
v roce 1767 jako Říha z rodu Skusilů.
Dále se zde připomíná Vojtěch Skusil (Říha), syn sedláka Víta Říhy z Albrechtic. Vojtěch se v roce 1757 oženil
s Kateřinou Blechovou ze Všemyslic, měli spolu osm dětí.
V roce 1784 vykoupil Vojtěch živnost od neznašovské
vrchnosti za 140 zlatých.
O šest let později předal Vojtěch tento grunt svému
prvorozenému synovi Josefovi za 497 zlatých a devět
krejcarů.
Josef Říha, řečený Skusil, měl s manželkou Marií sedm
dětí. Živnost následně převzal nejstarší syn Jan Říha (1793
– 1873). Ten pojal v roce 1812 za manželku Annu
Hrdličkovou, dceru albrechtického rychtáře. Po úmrtí
Anny se oženil podruhé v roce 1843 s Marií Trubkovou
z Malešic (vdávala se z čp. 2 ve Chvalešovicích). Ta dostala
věnem 240 zlatých, jednu krávu, jednu ovci a jeden úl včel
od otčíma Jakuba Hasila. Z prvního manželství se Janu Říhovi narodilo deset dětí, z druhého dvě.

V roce 1849 zdědil grunt za 1200 zlatých Janův syn
František. S manželkou Marií, rozenou Hrdličkovou, měli
pět dětí.
Živnosti se dále ujal Františkův nejstarší syn stejného
jména - František Říha. Ten se oženil s Annou, dcerou
Josefa Bohuslava, rolníka z Dubence a měli spolu čtyři
děti. František Říha kolem roku 1880 odprodal část
pozemků, takže se ze selské usedlosti stalo chalupnictví.
Později prodal i zbytek živnosti a odstěhoval se ke své
dceři Růženě, provdané Koupalové, do Plástovic. Zbytek
usedlosti koupil tesař Tomáš Vlášek z Temelínce, který se
na čp. 4 v Temelíně přistěhoval v sobotu před havelským
posvícením v roce 1891. Vlášek se vyučil tesařině u Šáchů
ve Zvěrkovicích, byl také známým výrobcem dřevěných
pump a dřevěných mlýnků na čištění obilí.
Tomáš Vlášek v roce 1923 předal živnost dceři Anně, která
byla provdána za Františka Říhu z čp. 47 v Temelíně, a
odešel s manželkou Kateřinou a třemi svobodnými
Přijetí F. Říhy do domovského
svazku v Plástovicích, 1901
dcerami na výměnek do temelínského čp. 102.
Anna Říhová (Vlášková) měla s Františkem Říhou dvě děti.
Živnost zdědil syn František, který se v roce 1946 oženil s Annou Lukášovou z Březí. František (1910 – 1983) byl
varhaníkem, kostelním zpěvákem a svatebním družbou.
Na čp. 4 (čp. 102) dodnes hospodaří rod Říhů. V roce 1943 patřilo k tomuto gruntu více než 12 ha pozemků.
(zdroj: www.pranostika.cz, Jan Petřík, Rodový katastr obce Temelína, Antonín Haas, Berní rula 27, kraj prácheňský, SOA Třeboň, gruntovní
kniha Velkostatek Neznašov, Temelín, 1784 – 1880 a 1847 - 1880; foto: archiv obce Temelín.)

POZVÁNKA…

SPORT…
Slavoj Temelín, Sokol Chrášťany, FK Olympie Týn nad Vltavou a SK
Koloděje nad Lužnicí se vzájemně utkají v rámci Vltavotýnské amatérské
fotbalové ligy 2021. Ta je náhradou za zrušené soutěže. Týmy se utkají ve
dvou kolech (doma x venku), při nerozhodném stavu budou rozhodovat
pokutové kopy. Slavoj Temelín začíná 22. 5. v 17:00 hodin v Chrášťanech.
V domácím prostředí se temelínští představí 29. 5. proti týmu z Koloděj
nad Lužnicí, 12. 6. se utkají s Týnem nad Vltavou a 26. 6 přivítají Chrášťany. Začátky všech domácích utkání jsou
stanoveny na 16:00 hodin. Tak snad se už nic nepředvídatelného nestane a zápasy se odehrají. PŘIJĎTE FANDIT!
(zdroj: https://www.jihoceskyfotbal.cz)

ZÁVĚREM… Uvítáme jakékoli materiály vztahující se k Temelínu či okolí, které nám můžete předat osobně, po
dohodě zanechat v Domovech KLAS, nebo zaslat e-mailem. Těší nás váš zájem a děkujeme, že nás čtete 
Obecně lidé takové ty věci, co jsou malým písmem, nečtou. Takže bychom si tady mohli psát, co chceme a nikdo by to stejně nečetl. Nicméně právě tím
nejmenším písmem jsou sdělovány (jistě ne zcela náhodou) ty nejdůležitější informace. Všechny údaje zveřejněné v tomto listu jsou navzdory našemu
nejlepšímu snažení bez záruky. List je soukromým elektronickým médiem, za jeho případnou tištěnou distribuci nenese autor žádnou odpovědnost. Patriot
a jeho části je možno bezplatně dále šířit - což však neznamená, že bychom se nějak úporně bránili drobným příspěvkům a darům . V každém případě za
přízeň děkují Ondřej Klempíř a Pavel Hasil. Kontakt: e-mail: klempondr@seznam.cz. Vychází tak nějak občas, ale většinou pravidelně nepravidelně.

