Nejstarší lhenická matrika vypravuje: Grillové
Poznamenání v jedné ze vzácných lhenických městských knih dokládá, že tkalcovský rod Grillů, původem za šumavské
Horní Plané, se v městečku usadil měsíc před Štědrým dnem roku 1689. První střípky do mozaiky rodových dějin poskládal v nejstarší farní matrice lhenický duchovní správce P. Karel Dicento ve svých latinských zápisech pod jména
Thomas Krill a Gertrudis Krillin. Oba manželé - Tomáš (1630-1718) s Gertrudou (1644 1719) se vyskytují v matričních
záznamech od roku 1695 nejčastěji jako kmotři dětí v rodinách Tinhoferů, Soumarů a Rožboudů. Tomáš se dožil osmaosmdesáti, Truda pětasedmdesáti let. Jejich ještě v Horní Plané narozené tři dcery dospěly ve Lhenicích a matrika také
prozrazuje, jak se provdaly: nejstarší Barbora za tkalce Pavla Bláhu z Vodice roku 1705, prostřední Voršila za obuvníka
Víta krále r. 1714 a Rosina k Paldům za mladého krejčovského mistříka Matěje v roce 1719. Rodiny přežily i povětří
v roce 1740, kdy „... hrozný vítr nastal, lesy v české zemi zporážel, silnejch tvrzí a domů střechy strhal a místem do rybníka zanes.“
Všichni Tomášovi synové a vnuci bývali v matrice registrováni vždy jako Krillové až do roku 1719. V ten čas převzal
farní pero i matriku kněz Tomáš Bárta a změnil začáteční písmeno v rodovém příjmení na G.
Příjmení německého původu, ať už je u nás nosili Češi nebo Němci byla zapisována mnoha způsoby hlavně na základě
jejich slyšené podoby. Právě v ní splývaly souhlásky znělé s neznělými nejvíc ve dvojicích b-p, d-t, g-k. Grillové v tom
nebyli a nejsou sami. Podobně je na tom třeba Glűck-Klik, Grasl-Krasl, Pauer-Bauer, Drayer-Trajer nebo Ziesler-Císler.
Při zapisování u všech sehrála svou hlavní roli použitá artikulace.
Grill/Grillová jako druhé dnes nejčastější příjmení Lhenicka patří do skupiny příjmení vytvořené z názvů vztahujících se
k přírodě. Grill (Grille) - cvrček, někdy je původ jména přisuzován i obci Grille v Dolním Bavorsku. Mezi lhenická „přírodní“ příjmení pocházející z němčiny patří i Műggl (Műgge, Műcke) - komár, muška, dále Holcepl (Holzapfel) - plané
jablko a také třeba Špan (Span) - tříska nebo špán, špánek, V Pošumaví tenká dřevěná destička pod vánočky. A jsme u
Vánoc na konci druhého tisíceletí, šťastné a veselé!
Leccos ve jménech zůstává záhadou, ale pár starých příběhů se podařilo osvětlit díky domácímu seriálku Lhenického
zpravodaje o jménech tajemství zbavených. Tak se přestáváme na svá jména dívat jen jako na pouhá slova. Jsou kulturním dědictvím a kouskem dějin Lhenicka.
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