Budíme zajímavé lhenické osobnosti
Informační vítr třetího tisíciletí nenechává dlouho pospávat ani předloňskou malou
zmínku pana učitele Mgr. Bumby o náhrobku rytíře Filipa Guolfingera na malebném
lhenickém hřbitůvku (LZ 11/1999, k svátku Dušiček). Třpytku k onomu rytíři nahodil i Mistr
Branald ve své knížce Valčík z Lohengrina (1972), kde popisuje desku s poměrně
zachovalým nápisem „Zde v Pánu odpočívá Filip Guolfinger, rytíř ze Steinsbergu, zemřel
12. 2. 1875, pokoj popeli jeho“, odstavenou v rohu lhenického hřbitova. Spisovatel lituje, že
zatím nebylo ani vyzkoumáno příbuzenství pohřbeného s Florentinem Guolfingerem, hercem
Národního divadla. Do třetice všeho dobrého letos přidal pan Chromý. Jeho prababička byla
Guolfingerová z myslivny Truskovice - Bor, a tak sedl a sepsal delší vyprávění o celém rodu.
Guolfingerové přišli do Čech ve druhé polovině 16. století ze severní Itálie „... neb
byli potřebováni jako inženýři v domě Rožmberském a také ve válečných službách.“.
Šlechtický titul jim byl udělen 6. 3. 1631, do rytířského stavu Království českého vstoupili
r. 1640 i s panovníkovým potvrzením rodového znaku (na obr.) v barvách červené a stříbrné.
Tolik stručně z článku p. Chromého v časopisu Obnovená Tradice č. 23/2001.
V několika následujících pokoleních pak asi zbraně hodili do kouta, protože se z nich
většinou stali kvalitní profesionálové v lesnictví. Kde se ale vzali ve Lhenicích? V drobných
materiálech redakčního archivu Rodopisné revue jsem vykutal dávný matriční zápis (ověřený
ing. Slabochem v třeboňském archivu) o plzeňském notáři Janu Gregorovi. Ten se narodil
18. 8. 1857 u Gregorů čp. 156, dříve 132 a jeho maminkou byla právě Aloisie rozená
Guolfinger ze Steinsbergu, manželská dcera rodičů Filipa Guolfingera ze Steinsbergu
knížecího schwarzenbergského revírníka ve Wčelné a Františky rozené Mosbauer
ze Schwarzenthalu v Bavořích. Jako otec budoucího notáře je zapsán Arnošt Gregora, měšťan
z Elhenic, c. k. úřadník okresu Netolického, syn již zemřelého Jana Gregory, bývalého
knížecího vrchního ve Wlachobřezí, zkoumaného rady a právního přítele v Elhenicích čp. 132
a manželky jeho Anny rozené Erbové z Wimperka.
Plzeňský notář Jan Gregora, lhenický rodák, byl absolventem Jirsíkova gymnázia
v Českých Budějovicích, kde maturoval roku 1876. Jeho dědečkem z matčiny strany tedy byl
Filip Jakub rytíř Guolfinger ze Steinsbergu, narozený 1793 v Netolicích. Podle údaje
na lhenickém náhrobním kameni se tedy dožil dvaaosmdesáti let.
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