Z historie Lhenicka

Domovní jména v Hradcích a Oboře roku 1854
Do sbírky starých domovních jmen Lhenicka patří i zajímavé údaje k osídlení Hradců a Obory před stopadesáti lety.
Náš pramen - „Soupis osadníků z roku 1854“ - opatrují prachatičtí archiváři a komplet souboru je samozřejmě
sdílnější. Kromě čp. a jména každého domu a hospodáře obsahuje i údaje o vztahu osob k pánu domu (manželka,
bratr, sestra, syn, dcera, podruh, výměnkář apod.), stáří příslušníků celé domácnosti a záznam o svátostech
biřmování, zpovědi a přijímání. Dnešním výběrem představujeme hlavně číslo popisné s pojmenováním domu
(zvýrazněno tučně) a několik jiných drobností:
Hradce čp. 1 - Švec - v roce 1854 zde žil Jakub Babůrek s rodinou. Tehdejší jméno domu („hausnáme“) možná
pochází z konce 17. století, kdy tu hospodařil jistý Kašpar Švec.
čp. 2 - Přibyl - ve stavení r. 1854 bydleli staří manželé Štroblovi.
čp. 3 - Nosků chalupu toho roku obývali Matěj a Marie Čondlovi s dětmi. Ke vzniku pojmenování chalupy mohla
vést např. okolnost, že v červnu 1696 tu v 72 letech zemřel hospodář Řehoř Nosek, jak poznamenal farář Dicento
v nejstarší lhenické matrice. Řehořův syn Vojtěch Nosek se pak po roce oženil a přestěhoval do Lhenic.
čp. 4 - Nosků - usedlost užívala vdova Eva Čondlová s potomky. Bohatý rozrod Čondlů v Hradcích také zachycuje
zmíněná nejstarší lhenická matrika z let 1694 - 1727.
čp. 5 - Plechač - na chalupě jsou v létě 1854 zapsáni další Čondlovi, a to Jan a Marie a jejich 3 svobodné dcery.
Roku 1855 písař do kolonky listu doplnil, že hospodaření právě přešlo na Václava Pártla, novomanžela jedné z dcer.
Soupis osadníků v Oboře zachycuje r. 1854 celkem tři usedlosti a jejich pojmenování: Jůzků, Zbudil a Kozák.
Jůzek (čp. 12) - obýval vdovec Václav Bolech s dcerami, na vejminku tu žil jeho starší bratr Vojtěch s manželkou.
Zbudil (čp. 13) - v zápisu je rodina Josefa Záruby a u nich v podružství rodina Vačkářů.
Kozák (čp. 16) - stavení měl tehdy osmadvacetiletý Jakub Špan s rodinou, jeho bratr František (43 let) také s rodinou
a další tři bratři „v nejlepších letech“ 40, 36, 31 - Josef, Martin a Havel Špánové.
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