nezávislý občasník temelínský

ročník VII.

vychází 21. srpna 2022
ÚVODEM… je třeba si připomenout srpnové události z roku 1968. Takových těch základních obecných informací je
k dnes k dispozici mnoho. Ale jak to bylo v Temelíně?
Prakticky ihned po invazi se objevily letáky proti okupantům. Temelínská kaplička se hlasem svého zvonu připojila
k celonárodnímu protestu, kdy se v jeden čas rozezněly píšťaly tovární i lokomotiv, sirény, zvony, klaksony aut, atd.
U nás byli okupanti nejblíže v „Bohoňáku“ u Sýkory. Měli tam však málo vody, a tak začali jezdit ke studnám
v Temelíně, a to na zahradu před čp. 3 a ke studni vedle novostavby bytovky JZD (čp. 96). Místní mládež na vzdor
okupantům pumpy u těchto studen mechanicky poškozovala a mazala dehtem, aby se vojáci umazali. Pro tyto potíže
začali okupanti raději kopat novou studnu u Sýkorů, kterou ale nedokončili.
Vojáci se u Sýkorů chovali dobře a slušně, Sýkorům se nic neztratilo. Pouze při příjezdu tento vojenský oddíl Sýkorovi
nechtěně poškodil okraj bramborového pole, na oplátku se velitel nabídl, že vojáci pomohou s dobýváním brambor.
Sýkora tuto formu náhrady škody odmítl, velitel oddílu tak nechal alespoň při cestě okolo pole natlouct kůly, aby se
situace neopakovala. Později se objevila fáma, že okupanti u Sýkory brambory vybrali a ukradli, stejně tak jako se
objevilo několik jmen místních obyvatel, kteří „prý“ s těmito okupanty kolaborovali. Nic z toho se ale nepotvrdilo.
Sám Sýkora potvrdil, že vojenský oddíl, který čítal na 80 různých vozidel, mu žádnou další škodu nezpůsobil a o
chování této posádky se vyjadřoval pochvalně. (zdroj: IX. Pamětní kniha obce Temelína 1966-1969)
A my se už rychle vrátíme k pravidelné rubrice o temelínských domech, dnes nás čeká čp. 14. 
Číslo popisné 14 „U KANÁRKŮ (1)“.
Zde je poměrně obtížné rozlišit jednotlivé držitele a obyvatele, čp. 14 totiž zahrnovalo objekty 14a, 14b a 14c.
Zřejmě v roce 1873 byla od chalupy oddělena část s novým popisným číslem 86. Tuto část koupila Marie Hasilová pro
svého svobodného nemanželského
syna Vojtěcha.
čp. 14 na fotografii z roku 1950
Zpátky k čp. 14. Na tomto čísle
popisném je zaznamenán podruh a
následně domkář Jan Bartuška, syn
Václava Bartušky z temelínského čp. 3.
V roce 1750 se oženil s Dorotou, dcerou
Matěje Procházky z čp. 5. Z tohoto
svazku se narodilo pět dětí. Po smrti
Doroty vstoupil opět do svazku
manželského, tentokrát s Veronikou
Čulíkovou, se kterou měl také pět dětí.
Do roku 1784 bylo čp. 14 panskou
chalupou. 29. září tohoto roku
neznašovská vrchnost odprodala
(s datem 1. 11. 1781) čp. 14 se vším
příslušenstvím Matěji Šupáčkovi „k dědičnému vládnutí a panování“ za cenu 30 zlatých.
Matěj Šupáček (asi 1729-1789) byl synem Jiřího Šupáčka z čp. 9. V roce 1760, už jako vdovec, se oženil
s Magdalenou, dcerou Adama Votického z Temelína čp. 11. Společně měli jednu dceru. Matěj Šupáček byl těžce
nemocný a před svou smrtí odstoupil chalupu své dceři a jejímu manželovi.

Tím byl Josef vulgo Vojtěch Bartuška (1761-1807) ze Všemyslic, který si v roce 1788 vzal za manželku Šupáčkovu
dceru Marii Annu. Ve křtěnovské matrice je zapsáno jejich devět narozených dětí.
Dalším hospodářem zde se stal Jan Vaněk, syn Jakuba Vaňka z čp. 13, invalida, který si vzal v roce 1821 za manželku
Annu, dceru výše uvedeného Vojtěcha Bartušky. Anna provozovala dlouhá léta porodní praxi. Narodil se jim pouze
jeden potomek, dcera Marie.
Jejím manželem se stal v roce 1840 Tomáš Říha, syn Jana Říhy z Temelína čp. 4. Z tohoto vztahu vzešlo 11 potomků.
V čp. 14 se připomíná také Jan Šabatka (asi 1741-1796) s manželkou Barborou a Janův syn Jakub Šabatka, který se
oženil s Annou, dcerou Vojtěcha Říhy z čp. 4.
Jakubův syn Jan Šabatka sloužil u 22. divize c.k.
čp. 14 na fotografii z roku 1967
vojska, ale na čas byl propuštěn. Oženil se
v roce 1824 s Kateřinou Kerlovou. Od Jana
Šabatky koupil chalupu za 410 zlatých
s povinností výměnku Anně, vdově po Janu
Šabatkovi, František Mareš.
Domkář a tkadlec František Mareš byl synem
Františka Mareše, sedláka z čp. 11. Manželkou
se mu stala v roce 1828 Marie Říhová z čp. 54,
společně měli čtyři děti.
15. srpna 1891 vypukl požár, který se rozšířil
na čp. 14a, 14b, 14c, 69 a 29. Požár si v čp. 14
vybral oběť v podobě dvanáctileté Alžběty
Vodičkové z Bohunic, která byla na návštěvě u
své tety Kateřiny Marešové. Tragédii dodnes
připomíná křížek v křižovatce nedaleko domu.
Na čp. 14 bydlel také Jan Váca, syn Václava Váci, který si vzal za manželku dceru Jakuba Šabatky Annu.
Chalupu ale vlastnil jeho jmenovec Vojtěch Váca, syn Tomáše Váci, nádeníka v Temelíně čp. 44. V roce 1883 se
Vojtěch Váca oženil s Marií Vrbovou z Temelína čp. 49. Narodilo se jim 12 dětí.
Dědicem se stal Vojtěch Váca, domkář, zedník a hudebník (1899-1965). Ten se v roce 1926 oženil s Marií Pletkovou
z temelínského čp. 108. Společně měli tři dcery. K jedné z nich se přiženil Václav Švehla, syn Václava Švehly
z Temelína čp. 88.
Zastavěná plocha s nádvořím měřila
v roce 1837 85 sáhů, v roce 1903 to
byly 2 ary 22 m2, v roce 1935 pak
6 arů 21 m2.
(zdroj: Jan Petřík, Rodový katastr obce
Temelína / matriky SOA Třeboň / Jan
Bartuška, Temelín v proměnách času /
gruntovní kniha Velkostatek Neznašov,
Temelín, 1784 – 1880 / Pamětní knihy obce
Temelín /Ondřej Klempíř, Kříže, křížky,
kapličky / foto: archiv obce Temelín)

Z PLAKÁTŮ, LETÁKŮ A POZVÁNEK…
Úvod patřil srpnu 1968.
Připomeneme si tedy jeden z letáků,
který se tenkrát v Temelíně objevil.
ZÁVĚREM…
Budete-li mít náladu a potřebnou
dávku odvahy, sledujte stránky
Patriot na sociální síti FB, abyste o
nic zásadního nepřišli. 
Uvítáme jakékoliv historické materiály vztahující se k Temelínu a okolí. Děkujeme, že nás čtete.
Obecně lidé takové ty věci, co jsou malým písmem, nečtou. Takže bych si tady mohl psát, co chci 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 mému 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 bych se nějak úporně bránil drobným příspěvkům a darům . V každém případě za přízeň děkuje Ondřej Klempíř.
Kontakt: e-mail: klempondr@seznam.cz. Vychází tak nějak občas, ale většinou pravidelně nepravidelně.

