Lhenice v literatuře
Dobrá zpráva o lhenickém archivu
Ještě jedno obyčejné jméno patří do seznamu autorů, kteří se dotkli sepisování lhenické historie.
Zemský vrchní archivní rada Míla Volf se narodil před sto lety 15. 2. 1902 v jihočeských
Mirovicích a zemřel 3. 5. 1982 v Praze. Patřil ke skupině pražských historiků, kteří od léta 1943
tajně chystali nový program na uspořádání čs. archivnictví pro svobodné časy. Ty zatím ještě na
dveře neklepaly a ochrana našich písemných památek byla s válečnými potřebami Třetí říše
hodně na štíru. Moderní výbava archivů, nové kartonové krabice, či na zimu zateplené pracovny,
to vše samozřejmě patřilo do oblasti marného snění. Mezi nejhorší dny se tenkrát zapsal 28. únor
1944, kdy archiváři museli čelit kruté výzvě okupační správy, určené všem státním i obecním
úřadům a zastupitelstvům. Ve vyhlášce byly slíbeny zvláštní odměny podle váhy papíru,
odevzdaného válečnému průmyslu, a to především z městských i venkovských archivů a
registratur. Nařízení se archivářům na jaře 1944 většinou podařilo úspěšně paralyzovat, nebo
aspoň částečně jeho dopad zeslabit. Osobně nestačili navštívit jen devět vzdálenějších míst (z
220) a PhDr. Volf o tom později zaznamenal:
Lhenice. Na náš písemný dotaz dostali jsme od p. starosty Gregory seznam lhenických archiválií
s milým pozváním, abychom je přijeli prozkoumat, kterémuž jsme bohužel pro totální einsatz
mohli vyhovět až r. 1946. Ze seznamu plyne, že v Lhenicích mají především tato městská
privilegia: Ferdinanda I. o povýšení na městys 21. 1. 1544, Viléma Rožmberka z 26. 7. 1569 na
odúmrť, Rudolfovu konfirmaci z 15. 4. 1605, privilegium gen. Buquoie z 17. 1. 1619 a konfirmaci
Františkovu z 14. 5. 1793. Kromě městských privilegií čtyři pergamenové cechovní artikuly pro
různé cechy od Jana Kristiana z Eggenberga z r. 1680 a jedny z r. 1688 (asi kopie), jakési
tovaryšské artikuly z r. 1961, schwarzenberská povolení k učení se řemeslům, vyvazovací tabellu,
listinu města Soběslavě Lhenicům z r. 1652, psané motlitby, kancionály a Nebeklíče od začátku
18. stol. Městských knih se zachovalo z doby před r. 1850 šestnáct svazků, nejstarší sirotčí z r.
1628, gruntovní 1780, počtů městských od r. 1711 apod. Spisy jsou zachovány od poč. 18. stol.,
registratura po r. 1780 má několik věcných oddělení. Chybí však všechny písemnosti z let 1850 1919. Zachovalo se též sedm svazků cechovních knih, nestarší krejčovská z r. 1755. Všechno bylo
za války uloženo v tresoru občanské záložny. Městským archivářem je p. prof. Kindlmanová.
Volfova zpráva je zajímavá také celkem ojedinělou zmínkou, dokládající práci Marie
Kindlmanové v dobrovolné funkci městské archivářky. Vyjmenované vzácné lhenické archiválie
jsou dnes součástí fondů prachatického Státního okresního archivu.
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