Smíchov byl jeho osudem - Alois Elhenický
(1844 - 1915)

Symbol k jubileu první zmínky o jménu městečka ve starých
listinách bude letos doprovázet sérii článků zaměřených k
dějinám Lhenicka. Připomeneme také některé rodáky či obyvatele zahrady jižních Čech, jejichž památku bychom
si měli opatrovat i cestou do Evropy.
Kdysi velmi populární český časopis Zlatá Praha otiskl snímek A. Elhenického přesně před sto lety, v roce 1903. V
Eckertově salonu se nefotografoval jen tak někdo, potkávali se tu například
Náš pan Alois tou dobou patřil ke stavebním podnikatelům vpravdě evropského formátu. Narodil se 7. června 1844
ve Lhenicích čp. 155 a ještě téhož dne byl pokřtěn ve farním chrámu sv. Jakuba. Jeho otec je v matrice zapsán jako
mistr truhlář z čísla popisného 155 a byl synem Václava Elhenického z čp. 103. Aloisova maminka se jmenovala
Barbora, jejími rodiči byli Josef Erhart ze Lhenic 155 a Marie roz. Tinhoferová z domu čp.57.
Alois Elhenický dokončil studium stavebního inženýrství na pražské technice v létě 1869. Jen o deset roků později
založil na Smíchově vlastní stavební firmu, která vybudovala pražské hlavní nádraží, palác Hypoteční banky, areál
Ústředních jatek v Holešovicích, dva ústavy pro slepce a hluchoněmé na Smíchově a kasárna ve Vršovicích. V
letech 1888 - 1906 působil ve funkci starosty města Smíchova. Zemřel v roce 1915 v Praze. Přesnější datum úmrtí
a další životopisné podrobnosti se mi dosud nepodařilo zjistit ani ve smíchovském archivu. Alois Elhenický se jistě
přinejmenším oženil. Jak že to vlastně bylo na těch starých zámeckých schodech? ....
když měsíček večer vchází, pan Alois ji doprovází ... Zprávičku, o kterou pannu
tenkrát vlastně šlo, snad skrývají smíchovské oddací matriky z předminulého století,
takže nabízím aspoň krátký text článku k fotografii z roku 1903.

ALOIS ELHENICKÝ. Dnešní číslo "Zlaté Prahy" přináší podobiznu starosty města
Smíchova. Děje se tak za zvláštní příležitosti: jeť Alois Elhenický v čele smíchovské
obecní správy již celých 15 let. Kdo zná naše samosprávné poměry, ví, co to znamená. A
pro Smíchov je doba starostenství Elhenického sama sebou tím již významnou, že v
těchto posledních patnácti letech vyrostl z předměstí venkovského spíše rázu na moderní
město, které bude jednou důležitou součástkou příští Velké Prahy. Vtom směru nutno i
širší veřejnosti oceniti záslužnou práci Elhenického. Obecním zastupitelstvem
smíchovským jmenován byl vděk činnosti své v minulých dnech čestným měšťanem.
Narodil se roku 1844 ve Lhenicích v okresu prachatickém.

