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ÚVODEM… držíme především palce všem našim školákům. Konec letních prázdnin už je na dohled a z uplynulých
dvou měsíců za chvilku zbydou jen vzpomínky. Nejen školákům. Říkáte si, na co vám takové vzpomínky jsou? Možná
na nic, možná se nad nimi jen někdy pousmějete, zamyslíte. Ona taková vzpomínka uchovaná pouze v hlavě ovšem
vydrží maximálně jen tak dlouho, jak dlouho tady vydržíte vy. Pokud ovšem dané okamžiky nezachytíte na fotografii
nebo třeba nezapíšete na papír. Prohlížíte si rádi stará alba s fotografiemi? Dávno ztracená místa a čas. Vidíte své
předky, jak se strojili, kde bydleli, čím jezdili, co a jak dělali. Vzpomínky, příběhy. Zachycujete a zaznamenáváte také
něco podobného pro své potomky a následovníky? 
A právě díky takovým lidem si dnes můžeme něco napsat o temelínském čísle popisném šest.
Číslo popisné 6 „U JELÍNKŮ“.
Berní rula z roku 1654 uvádí tento grunt, původně nazývaný Šmerdovský, jako pustý. Příjmení Jelínek se v matrikách
v souvislosti s tímto číslem popisným vyskytuje od roku 1708 poměrně často, i když se v konkrétních případech
nemuselo jednat o majitele.
Výše uvedeného roku se zde
čp. 6 v roce 1950
narodila Anna, dcera
podruha Jana Jelínka. Jan
Bartuška ve své knize
„Temelín v proměnách
času“ zde k roku 1713 uvádí
Jiřího Jelínka. Vavřinec
Jelínek, který se roku 1731
oženil s Kateřinou
Jáchymovou z Temelína, je
někdy zapsán jako podruh,
jindy jako rolník. Dále se
v souvislosti s tímto číslem
objevují jména jako Václav
Jelínek, Vít Jelínek či syn
Vavřince Jelínka Jakub
Jelínek (*1723).
Následně se na čp. 6 připomíná Václav Mikolášek vulgo Ježek (*asi 1706) se svojí manželkou Kateřinou.
V roce 1784 vykoupil od vrchnosti (po Jiřím Jelínkovi) živnost za 45 zlatých Václav Mikolášek (asi 1747 – 1817). Ten
byl dvakrát ženatý, z prvního manželství s Annou Bartuškovou se mu narodilo dvanáct dětí, podruhé se ženil jako
vdovec v roce 1792 s Annou Procházkovou z Temelína čp. 5, se kterou měl dětí deset.
Živnost podle zápisu z roku 1806 zdědil za 500 zlatých Václavův syn Jakub Mikulášek. Svým sourozencům Alžbětě,
Marii, Josefovi, Rozalii, Anně a Václavovi musel vyplatit podíly po 50 zlatých. Jakub se téhož roku oženil s Kateřinou
Říhovou z čp. 4 v Temelíně, se kterou měl osm dětí. Podruhé se ženil s Annou Masáčkovou , vdovou z čp. 41, rozenou
Petříkovou. Z druhého manželství se žádné děti nenarodily.

Po Jakubovi zdědil roku 1847 živnost syn Václav
Mikolášek (1818 – 1870). Jeho první ženou byla
Marie Polívková z Krče, ta však zemřela
nedlouho po svatbě na asijskou úplavici.
Druhou ženou se stala v roce 1850 Marie
Hrdličková, dcera sedláka Josefa Hrdličky
z Albrechtic, která měla věnem 500 zlatých.
Společně měli čtyři děti.
Po smrti Václava Mikoláška v roce 1870 přešla
živnost na vdovu Marii, která z ní vyplácela
podíly nezletilým dětem Anně, Marii a Josefovi.
V roce 1878 se zrušil výměnek po zemřelých
Jakubu a Anně Mikoláškových.
Živnosti se ujal Matěj Petřík, který se v roce
1882 přiženil k dceři Václava Mikoláška Anně.
Narodilo se jim jedenáct dětí. Od otce Matěje
převzal živnost syn Jan Petřík (1897 – 1968), ten pojal za manželku Anežkou Kozlovou z Knína z čp. 6. K jejich jediné
dceři Jiřině se v roce 1949 přiženil Václav Strnad z Doubravy.
K živnosti patřily pozemky o výměře kolem devíti hektarů (8,9 v roce 1916, 9,02 v roce 1923, 8,99 v roce 1943 z toho 7,73 orné půdy).
(zdroj: Jan Petřík, Rodový katastr obce Temelína, Antonín Haas, Berní rula 27, kraj prácheňský, SOA Třeboň, Jan Bartuška, Temelín
čp. 6 v roce 1950

v proměnách času, gruntovní kniha Velkostatek Neznašov, Temelín, 1784 – 1880 a 1847 - 1880; foto: archiv obce Temelín.)

Z TISKU…
„Předešlý měsíc vyhořelo v noci domkářské stavení
v Temelíně skoro až do základů. Majitel téhož meškal
na práci v cizině a stal se za své nepřítomnosti skoro
žebrákem. Vyhořeliť mu všechny zásoby, jak slámy,
sena, tak i dříví a hosp. nářadí. Obec Temelín čítá přes
100 čísel a má dosti velký sbor hasičský, ale bohužel
bez mužstva. Mešká více jak 100 lidí na práci v cizině,
tak že v celé obci, čítaje v to učitele, rolníky, četníky a
zřízence stanice, obnáší 15 mužů. Běda obci, kdyby
vypukl požár za doby větrů, které u nás tak často
panují.“
(Venkov, 8. 5. 1906)
„Nepřístojnost. V obci Temelíně jest četnická stanice o
3 mužích, kterýžto počet ale často scvrká se až na
jediného a žádný muž se zde vlastně ani neohřeje,
takže za krátký čas vyměněn zde staniční velitel asi
pětkráte. Tentokráte však ustanoven staničním
velitelem pouhý Němec, který slůvka českého neumí,
tak že musí choditi po svém rayonu v průvodu jiného
četníka. Co jest platná taková síla, která se nedovede
domluvit s občanstvem? Aby se to tak stalo v německé
krajině, to by byl pokřik v celém Němectvu!“
(Venkov, 15. 3. 1908)
ZÁVĚREM… Uvítáme jakékoli materiály vztahující se k
Temelínu či okolí. 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.

