nezávislý občasník temelínský

ročník VII.

vychází 20. února 2022
ÚVODEM… dnešního vydání, které se nese ve znamení dvojek (2. číslo z 20. 2. 2022) by už možná bylo namístě
připravovat se na příchod jara. Ona ta zima u nás tuto sezónu mnoho nepředvedla, a kdo ví, zda to ještě stihne?
Často skloňovaným meteorologickým prvkem posledních dnů je však vítr. Nebudeme se zde pouštět do spekulací,
zda je za silný vítr odpovědný polární vortex a nakolik nás ovlivní bouře Eunice, my můžeme pouze konstatovat, že
některé nárazy větru v Temelíně například 17. února přesahovaly i 100 km/h. To už asi není ani na pouštění draka. A
pokud právě ze země nesbíráte popelnice, střešní krytinu či sousedovy slepice, které jsou na vašem dvoře ještě teď
ohromeny svým rekordním leteckým výkonem, můžete si přečíst pár řádek o temelínském čísle popisném 10.
Číslo popisné 10 „U NÁHODŮ“.
Původně se zřejmě jednalo o část Vávrovského gruntu. Jedním z prvních obyvatel tohoto čísla popisného, kterého
známe, byl domkář Vojtěch Košťál.
S manželkou Polexinou měl zřejmě tři
čp. 10 v roce 1950
děti, Marii, Jakuba a Rozalii. Vojtěch
zemřel v roce 1720, vdova Polexina se
o rok později znovu provdala,
manželem jí byl Jan Kolář z čp. 12.
Dalším hospodářem byl zedník Václav
Náhoda ze Všemyslic. Byl třikrát
ženatý. První ženou byla Dorota,
se kterou měl šest dětí. Druhá žena
Kateřina zemřela v roce 1762
v 35 letech a ještě téhož roku se
Václav Náhoda oženil s Košťálovou
dcerou Rozinou.
Připomíná se zde také Václavův syn
Vavřinec Náhoda s manželkou Klárou
a dcerou Barborou.
V roce 1784 chalupu od vrchnosti
vykoupil za 45 zlatých Martin Švanda (asi 1753 – 1809). S Annou, rozenou Jelínkovou, měli dvě děti, Kateřinu a
Vojtěcha.
Martin Švanda dle zápisu z 23. 6. 1793 postoupil „Náhodovskou od starodávna kontribučenskou“ chalupu svému zeti
Františku Procházkovi, který si 21. července 1793 vzal na manželku Švandovu dceru Kateřinu. Tito manželé spolu měli
15 dětí. Mimo jiné dvojčata Kateřinu a Martina (1806) a trojčata Terezii, Veroniku a Vavřince (1821).
František Procházka prodal v roce 1822 chalupu Janu Vaňkovi za 1052 zlatých a přešel na čp. 19.
Novým hospodářem se tak stal Jan Vaněk (1799 – 1880), syn sedláka Jana Vaňka z Temelína. Vaňkovou manželkou
byla od roku 1815 Marie, dcera hajného Martina Koželuha z Rozov. Jan Vaněk měl s Marií pět dětí.
V roce 1839 odstoupil Jan Vaněk chalupu dceři Kateřině, ke které se přiženil František Procházka (1816 – 1897)
z temelínského čp. 5. V manželství se narodilo sedm dětí. Po smrti Kateřiny (1853) se František Procházka oženil
s Marií Strakovou, dcerou domkáře Václava Straky ze Lhoty čp. 27. Z tohoto svazku vzešlo pět dětí.

K dceři Rozálii (z druhého
manželství) se v roce 1882 přiženil
čp. 10 v roce 1967
František Fučík, který je při svatbě
zapsán jako gruntovní chalupník
v Temelíně čp. 10. Manželům se
narodilo 11 dětí. Chalupu prodali
M. Jelínkovi a v roce 1905 odjeli
z Brém na lodi „Köln“ do Ameriky.
Hospodářem se stal Matěj Jelínek
z čp. 36, syn Tomáše Jelínka
z Pasek. S manželkou Rozalií,
rozenou Augustinovou, předali
chalupu neteři a jejímu manželovi.
Tak se na čp. 10 objevuje dělník
František Vrzák. Ten se v roce 1904
oženil Marií Augustinovou z Pláňov.
V manželství se narodilo asi pět
dětí.
Dědicem se stal syn Václav Vrzák, který se v roce 1941 oženil s Marií Fürstovou z Kočína, se kterou měl čtyři děti.
Zastavěná plocha s nádvořím měřila v roce 1837 200 sáhů, v roce 1903 to bylo 9 arů 56 m2, v roce 1935 pak 9 arů
26 m2. Pozemků k čp. 10 patřilo v roce 1916 – 1 hektar a 82 arů, 1923 – 3 hektary a 92 arů, 1935 – 4 hektary a 32 arů.
(zdroj: Jan Petřík, Rodový katastr obce Temelína, matriky SOA Třeboň, .Jan Bartuška, Temelín v proměnách času, gruntovní kniha Velkostatek
Neznašov, Temelín, 1784 – 1880; foto: archiv obce Temelín.)

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.

