nezávislý občasník temelínský

ročník VII.

vychází 23. října 2022
ÚVODEM… i tento list, jehož hlavní náplní jsou temelínské historické události a děje, děkuje všem, kteří se účastnili
výsadby aleje Ing. Františka Našince, především pak kališťskému Spolku přátel staré techniky, SDH Temelín a vedení
obce. Osobnost, práce a činnost Františka Našince se nejen nesmazatelně zapsaly do místní historie, ale daleko
přesahovaly hranice Temelína. A je více než chvályhodné, tomuto významnému člověku vzdát trvalou poctu alespoň
tímto způsobem. Je, pokud se nemýlím, v naší obci zároveň trvalou upomínkou první a toho času osamocenou.
Vraťme se ale k pravidelné rubrice o temelínských domech, domcích a chalupách. Na řadě je dnes čp. 15, které se tak
trochu vymyká dosavadním informacím, protože patří bývalému vrchnostenskému dvoru.
Číslo popisné 15 „Panský dvůr“.
Historie vzniku temelínského panského dvora jako
Špejchar panského dvora kolem roku 1920
takového sahá do druhé poloviny 17. století. Grunty,
které byly po třicetileté válce pusté, připojila
neznašovská vrchnost ke svým pozemkům. Správcem
takového dvora býval šafář.
V matrikách můžeme vyčíst, že se zde v roce 1676
narodil Jiřík, syn šafáře Jana Pillmona a jeho ženy
Kateřiny.
Dalším z temelínských šafářů byl Matěj Dušek, který se
v roce 1708 oženil s Marií Hrdličkovou, vdovou po
zemřelém Jiříkovi Hrdličkovi z Temelína. Jeho první
ženou byla zřejmě Ludmila, se kterou měl Matěj Dušek
dvě děti.
Šafář Matěj Petříček zemřel v roce 1728. Byl dvakrát
ženatý, jeho druhou ženou byla vdova Veronika
Gehorská. Tato Veronika se po Petříčkově smrti vdala za
Jiřího Hasila.
Následují šafáři Jakub Vodička, kterému se v roce 1728
narodila dcera Magdalena a Matěj Dvořák se synem
Jakubem, narozeným v září roku 1730.
Dále to pak byli Martin Macháček, Václav Bartuška,
František Bruha, František Bartuška, Martin Čihák a
Martin Holub. Kolem roku 1850 se připomíná šafář Petr
Sládek, později pak poklasný František Buble a Jan
Heřman, poklasný v hraběcím dvoře v Temelíně čp. 15. Za zmínku k narozeným na tomto čísle popisném stojí ještě
v roce 1856 narození Františka Höckera, vnuka Bedřicha Höckera, který byl domácím sluhou knížete Esterháziho ve
Vídni. Matkou Františka byla Josefa, dcera temelínského šafáře Petra Sládka.
Panský dvůr by nefungoval bez čeledě. I tady můžeme nabídnout pár jmen. Václav Opálecký, čeledín v Temelíně
čp. 15, František Šustr, František Dobiáš, pacholek v temelínském dvoře čp. 15, Tomáš Hebík, pacholek v Temelíně
čp. 15, Josef Holas, čeledín v Temelíně čp. 15, Jan Michalec, čeledín, Matěj Suchý, čeledín, Jan Fousek, čeledín ve
dvoře, František Pitelka, Josef Novák, čeledín, Josef Štrubinský, František Žák, František Šimek, nádeník,

Josef Drhovec, čeledín, Vojtěch Leština, dělník v Temelíně čp. 15, Jan Vágner, čeledín, Václav Bezděka, Karel Mrázek,
pacholek a Martin Čihák, kolářský tovaryš.
Berchtoldové temelínský dvůr také pronajímali. Mezi nájemce dvora v 19. století patřili židé Rubin Frankenstein a
bratři Benešové. V letech 1898-1910 měl dvůr pronajatý Václav Lopata, jehož třetí ženou byla Emilie Petříková, dcera
Václava Petříka z čp. 17 v Temelíně.
V letech 1910-1922 byl nájemcem
Dvůr v roce 1950
dvora Emil Svoboda z Roudnice. Patřil
mezi pokrokové zemědělce a byl
majitelem prvního samovazu na obilí
v celém širokém okolí.
Po parcelaci zbylo u dvora asi 50 ha
půdy. V roce 1933 koupil statek Karel
Fanta, drogista z Hodonína, který zde
ale nehospodařil. Dvůr měl pronajatý
do roku 1936 Václav Tomáš, okrskový i
sborový vzdělavatel dobrovolných
hasičů.
V roce 1938 si dvůr najal Václav
Hozman, dlouholetý hospodář na
šumavských statcích, odkud se musel kvůli okupaci vystěhovat. V roce 1947 Hozman dvůr od Fanty koupil, ale již
o rok později byl dvůr úplně rozparcelován. Další
osudy už jsou spojeny převážně se zemědělským
Kolem roku 1985
družstvem, jehož někteří členové zde také
bydleli. Ještě před ním do roku 1947 kočí Václav
Holub, v šedesátých letech 20. století pak
například předseda místního JZD Ladislav Baloun
či traktorista Miroslav Sládek.
Někdy v období 1885-90 vyhořely stodoly,
kolem roku 1908 byly postaveny nové stáje.
Zastavěná plocha s nádvořím měřila v roce 1837
1330 sáhů, v roce 1903 to bylo 44 arů 75 m2,
v roce 1935 pak 47 arů 13 m2.
(zdroj: Jan Petřík, Rodový katastr obce Temelína / matriky
SOA Třeboň / Jan Bartuška, Temelín v proměnách času /
1784–1880 / Pamětní knihy obce Temelín / foto: archiv
obce Temelína)

Z PLAKÁTŮ, LETÁKŮ A POZVÁNEK…
A protože je plesová sezóna ještě poměrně
daleko, můžeme zatím obdivovat výtvarnou
stránku a provedení pozvánek starších. Ta
dnešní zve na I. hasičský ples v Temelínci,
konaný 23. ledna 1932. Čistý výtěžek bude
věnován na zakoupení motorové stříkačky.
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.

