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ÚVODEM… posledního letošního vydání je třeba poděkovat vám všem, kteří jste se s tímto plátkem bavili i v tomto
roce. Díky. A stejně tak, jako v letech minulých, mohu slíbit, že i v budoucnu se bude tento Patriot věnovat především
historii Temelína a jeho okolí. Ačkoli jsem se nedávno setkal s vážně míněným názorem, že Temelín žádnou historii
nemá. Inu, pohybuje-li se někdo ve světě, kde se dálka měří počtem světelných let a stáří radiokarbonovou metodou,
je pochopitelné, že více než 600 prokázaných a zdokumentovaných temelínských let neoslní. My ale nemáme
potřebu někoho oslňovat. My víme. Dnes třeba něco o čp. 16 v rubrice o temelínských domcích a chalupách.
Číslo popisné 16 „U Chaloupků“.
Tato dřevěná chalupa s doškovou krytinou byla v Temelíně poslední svého druhu. Ale pěkně popořádku. Nejstarším
dohledaným obyvatelem čp. 16 byl dle matričních záznamů Vavřinec Štěpánek, jehož dcera Anna (*asi 1750)
se v roce 1788 provdala za Ondřeje
Čp. 16 na kresbě Ing. Františka Našince
Zoula z čp. 12. Doplníme jen, že Anna
zemřela jako vdova v čp. 44 v roce
1804 na zimnici.
Dalším obyvatelem a majitelem
chalupy s čp. 16 byl Václav Bartuška,
syn Martina Bartušky z čp. 3
a Alžběty, rozené Blechové. Václav
Bartuška se oženil s Marií Šebestovou
ze Březí čp. 12, se kterou měl 12 dětí.
Václav Bartuška chalupu na základě
smlouvy z roku 1798 prodal za 270
zlatých. Novým majitelem se stal jeho
bratr Jakub Bartuška (1763-1837), který si v roce 1788 vzal za manželku Kateřinu Švehlovou. Ta zemřela v roce 1804
při porodu pátého dítěte. Dva měsíce poté se Jakub oženil znovu. V květnu 1804 se jeho vyvolenou stala Kateřina
Holubová z čp. 23. Z tohoto druhého svazku se narodil dětí rovný tucet.
Po Jakubově smrti chalupu zdědil jeho nejstarší syn Tomáš Bartuška (1799-1846). V roce 1838 se oženil s Marií
Hadačovou z Knína čp. 1, se kterou měl dvě děti.
Po Tomášově smrti se vdova Marie provdala v roce
Rok 1950
1847 za domkáře Josefa Mladého z čp. 42, který byl
v té době už také vdovcem. Z tohoto manželství
vzešel syn Vojtěch (*1848). V roce 1866 Vojtěch odjel
do Ameriky, kde se oženil s Rosou Buchtelovou.
Zemřel v Detroitu v roce 1879.
V listopadu 1874 Okresní soud v Týně nad Vltavou
připsal chalupu čp. 16 za 100 zlatých Vojtěchu Taškovi
a jeho ženě Kateřině (dceři Tomáše Bartušky z čp. 16).
Součástí byl i doživotní výměnek pro Marii
Bartuškovou. Vojtěch Taška (1834-1901) je zde
zapsán jako ubytovatel, voják, tesař a domkář.
Taškům se narodily dvě děti, František a Anna.

Dalším majitelem byl František Straka (1859-1943) ze Lhoty pod Horami. V roce 1894 se oženil s Marií Novotnou,
dcerou Tomáše Novotného z temelínského čp. 43. Manželé Strakovi měli pět dětí.
Chalupa byla později rozdělena na dvě části. Polovinu po matce obdržel František Straka a druhou polovinu po otci
dostala Anežka Straková. Ta po provdání tuto část i se zahradou prodala Františku Vodičkovi z čp. 46, včetně louky
u Medných.
František Straka, který zůstal
Rok 1950
na čp. 16, si v roce 1920 vzal za
manželku Marii Benešovou ze
Záboří. Narodily se jim tři děti.
V roce 1945 se František
Straka odstěhoval do
pohraničí.
Z dalších jmen na čp. 16 se
připomínají Matěj Kukrál, Jan
Řezníček, podruhem zde byl
Jan Rypáček, narodili se Václav
Pavlovský a Václav Novotný,
zemřeli Marie Komárková,
Marie Pangertová či Vojtěch
Pavlovský.
Ve druhé polovině 50. let
minulého století byla chátrající
chalupa s čp. 16 definitivně rozbourána a na jejím místě vystavěl Vladimír Vodička dům nový, pod stejným číslem.
Zastavěná plocha s dvorkem měřila v roce 1837 100 sáhů, v roce 1903 to byly 3 ary 60 m2, v roce 1935 pak byla
výměra shodná 3 ary 60 m2. Pozemků k čp. 16 patřilo v roce 1916 – 10 arů, 1923 – 28 arů, 1935 – necelých 10 arů.
(zdroj: Jan Petřík, Rodový katastr obce Temelína / matriky SOA Třeboň / Jan Bartuška, Temelín v proměnách času / 1784–1880 / Pamětní knihy
obce Temelín / Ondřej Klempíř, Do Ameriky / foto: archiv obce Temelína)

Z PLAKÁTŮ, LETÁKŮ A
POZVÁNEK…
I dnes zůstaneme u
pozvánek, tentokrát se
jedná o pozvánku na
listopadový Věneček
SDH ve Březí z roku
1898. Všimněte si
odstupňovaného
vstupného.
(Uveřejněno
s laskavým svolením
pana Pavla
Procházky.)
ZÁVĚREM…
Ještě jednou děkuji za
vaši trpělivost a přízeň.
A protože je tento
Patriot letos
posledním, přeji vám všem krásné vánoční svátky a v roce nastávajícím jen vše dobré. Děkuji. 
Budete-li mít náladu a potřebnou dávku odvahy, sledujte stránky Patriot na sociální síti FB, abyste o nic zásadního
nepřišli. Uvítám jakékoliv historické materiály vztahující se k Temelínu a okolí. Ve formě originální, v kopii papírové či
jakékoli jiné, včetně té elektronické. 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.

