Historická domovní jména v Třešňovém Újezdci
Mnohá domovní pojmenování tu pocházela z příjmení oujezdeckých hospodářů, zapsaných pro daňové účely v berní
rule Prácheňského kraje v roce 1654. Názvy usedlostí pak přežily až do poloviny 19. století, jako např. Sýkora,
Kameník, Sosna, Kůta, Švec, Mikeš, Lavička, Čapek, Kafka, Kuneš a Kříž. Některé z nich možná svorně žijí spolu
s novými jmény domů, nejsou ještě úplně zapomenuty a dál slouží k navigaci návštěvníků či domácímu zpřesnění
poštovních služeb.
Soupis zdejších osadníků datovaný rokem 1854 čítá celkem 213 osob. Dochovaný vzácný archivní dokument také
dokládá, že mužský element tenkrát mírně převažoval nad něžným pohlavím v poměru 113 : 100. Obyvatelé
v produktivním věku 16 - 60 let tvořili většinu oujezdecké populace, bylo jich 138. Seniorů nad 60 let je v soupisu
zaznamenáno 22 a dětí do 15 let dohromady 53 (kluci 31, děvčata 22).
V textu našeho malého přehledu jsou čp. a jména domů zvýrazněna tučně. V závorkách pak najdete kdo byl právě v
roce 1854 „přednostou“ té které oujezdecké domácnosti. Toho léta bylo v místě evidováno 30 čísel popisných. Název
„popisná“ jim zůstal od prvního číslování, kdy se provizorně psala křídou na vrata nebo na fasádu stavení.
čp. 1 - Kníže (Jan Šnedorfer s rodinou), čp. 2 - Sýkora (vdova Kateřina Sýkorová se synem a jeho rodinou),
čp. 3 - Kameník (82 letý Franz Prajer, nejstarší obyvatel obce s rodinami svých potomků), čp. 4 - Sosna (Jakub
Míka se ženou, dětmi a s matkou na vejminku), čp. 5 - Kůta (Jan Simota s rodinou a svými staršími sourozenci,
v podružství u hospodáře žily sestry Mrkvantovy), čp. 6 - Pastuška (Martin Chada se sedmičlennou rodinou),
čp. 7 - Sosnů chalupa (Matěj Mičan s manželkou, 3 nezletilé děti), čp. 8 - Kubiš (Jan Prajer s rodinou, na vejminku
tchyně, v podružství vdova Skálová se synem), čp. 9 - Sýkora z drah (Tomáš Sýkora se ženou, 2 dcery a 3 synové),
čp. 10 - Štefl (Vavřinec Míka s rodinou),
čp. 11 - Krčmář (hospodář Vít Prajer s rodinou, v podružství mladá rodina Šnedorferů), čp. 12 - Němec (Josef
Kovanda, manželka a 2 dospělí synové), čp. 13 - Mišík (Rozina Houšková s dětmi), čp. 14 - Šimečků chalupa (Jan
Zámečník s rodinou), čp. 15 - Švec (Jan Hamberger s manželkou a dcerkou), čp. 16 - Kovář (Josef Grametbauer
s rodinou, v podružství vdova Bláhová s dětmi a rodina Matěje Vincíka), čp. 17 - Bárta (Jan Nachlinger se ženou a
bratrem Vítem), čp. 18 - Mikeš (Martin Klíma s rodinou, v hospodářství pracovali bratři Valentové), čp. 19 - Mikšů
chalupa (Jan Houška se šestičlennou rodinou), čp. 20 - Šimek ( Petr Kafka se ženou a dětmi),
čp. 21 - Lavička (Josef Míka s rodinou, na vejminku Sýkorovi, podruh starý Jakub Rotšajdl, jeho syn a dcera),
čp. 22 - Čapek (Tomáš Vincík s rodinou, v podružství Haiderovi a Jakešovi), čp. 23 - Kafka (Jan Sýkora
s devítičlennou rodinou, v podružství na hospodářství rodina Panušů), čp. 24 - Kramp (Matěj Houška, manželka a
potomci), čp. 25 - Kuneš (Jan Hamberger se svou rodinou, otcem a svobodným bratrem ), čp. 26 - Kunšů chalupa
(Matouš Šandera se ženou, syny a dcerami), čp. 27 - zbořenina, čp. 28 - Křížů chalupa ( Marie Plzáková se synem),
čp. 29 - Ludvíků (Matěj Plzák s manželkou a potomky) čp. 30 - Kramář (Vít Houška, žena Marie, synové Matěj a
Kašpar, dcera Veronika).
Pramen: Soupis osadníků r. 1854, část pro Oujezdec. SOkA Prachatice, fond Archiv farního úřadu ve Lhenicích.
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