Jihočeské Lhenicko ve Zlaté stezce
Nemám teď na mysli někdejší vlastivědný měsíčník, vydávaný učitelstvem Vodňanska a Prachaticka v letech
1927-1949, ale nový, stejnojmenný sborník Prachatického muzea. K radosti všech zájemců o minulost i současnost
Šumavy a Předšumaví vychází už od roku 1994.
K historii Lhenicka se v 11. ročníku Zlaté stezky na stránkách 27-43 vztahuje velký článek o organizaci péče o
chudé obyvatele lhenické farnosti na sklonku 18. století. Autorkou studie je prachatická rodačka Mgr. Jana Koutná,
ředitelka Státního okresního archivu v Prachaticích, kde se zabývá vědeckou a výzkumnou prací zaměřenou na
dějiny měst a městeček svého kraje v období 17. a 18. století.
Téma chudinské péče je v novější historické literatuře i v rodopisných pracích zatím poměrně opomíjeno. Možná
proto autorku zaujal mezi poklady prachatického archivu právě lhenický soubor listin z roku 1786 s názvem Popsání
vynacházejících se na té celé osadě opravdových chudých a jejich nouze!
Kdo asi byli ti potřební chudí a jak je vnímalo v rámci celé obce jejich okolí? Jak a kdo jim přispíval a pomáhal
k živobytí? Všechny otázky autorka zodpověděla v několika velmi zajímavých kapitolkách své práce. Jmenují se
Organizace chudinské péče ve Lhenicích v 80. letech 18. století, Zpráva o bídě (soupis chudých v okrsku farnosti
Lhenice z roku 1786), Kdo byli lheničtí chudí, K rozdělování almuženských porcí ve Lhenicích v roce 1786.
Studii doprovází a uzavírá tabulka se jmenným soupisem a zjištěnými osobními údaji všech nemajetných v obvodu
lhenické farnosti, který tehdy zahrnoval obce Lhenice, Újezdec (nyní Třešňový Újezdec), Vadkov, Vodice,
Mičovice, Jáma, Lhotka (Lhota Ratiborova), Hoříkovice, Vrbice a Třebanice. Všichni rodopisní badatelé se zájmem
o tento kraj jistě ocení takovou nevšední pozvánku od autorky k zastavení a ohlédnutí za minulostí Lhenicka nad
stránkami ročenky Zlatá stezka, nebo raději rovnou k návštěvě prachatického archivu.
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