Cestami života hladkými i trnitými
V superkomunikační době vládnou informace. Děti se učí, jak je
uchopit a správně využít a nám starším ten nepřetržitý mediálně masážní proud
často splývá do šedé, nekonečné reportáže o „velkých“ dějinách, jak majestátně kráčí kolem našeho kraje a mávnem nad tím rukou. Dobrodružství poznávání ale zatím naštěstí nezávisí jen na televizi nebo na kliknutí myši v internetu. Čerstvým důkazem je 160 stránek poutavého čtení v sedmé ročence
vodňanského muzea. Dvě z deseti zde publikovaných historicko-vlastivědných
novinek se přímo dotýkají Lhenicka.
Autorem první z nich je emeritní archivní ředitel PhDr. Václav Starý.
V premiéře tu představuje jednu vzácnou písemnost z roku 1640, kterou našel
v českokrumlovském zámeckém archivu. Jde o dosud neznámý rukopis seznamu celkem 422 obětí morové epidemie na Netolicku.
Dokument mj. obsahuje i jména zemřelých hospodářů, jejich manželek a dětí z gruntů bývalé rychty vadkovské (Vadkov, Újezdec - nyní Třešňový, Vodice) a rychtářství třebanického (Třebanice a Hrbov). Vsi tenkrát
patřily k těm méně postiženým místům, nejvíc mrtvých měly Netolice (82
osob) a Bavorov (68).
Listina je nadepsána „Poznamenání co na panství J. M. Kníž. Netolickém a Helfmburském lidí na morní ránu a to
od 1. Augusti až do posledního dne Decembris Ao 1640 pomřelo jakž vnitř“. Rukopis je o to cennější, že pochází
z časů, kdy církevní matriky v prostoru tehdejšího Prachaticka se ještě nevedly, nebo nezachovaly. Práci Dr. Starého
ve sborníku nalistujete na s. 61 - 74. Nese název Epidemie moru v Netolicích a v okolních vesnicích v roce 1640.
V druhém vyprávění zve pedagog a regionální historik Bohumil Tetour k nahlédnutí do Skočic. Půvabné
poutní místo, kde Panna Maria s Ježíškem v náruči už po staletí vítá lidi z blízkého i vzdálenějšího okolí láskyplným
pohledem z chrámového obrazu, je stále navštěvováno. Autor svou práci pojmenoval Procesí z Prachaticka do Skočic ve druhé polovině 19. století (stránky 107 - 114). Pečlivě prostudoval také lhenické farní archiválie uložené
v Prachaticích. Právě tyto záznamy z let 1843 - 1900 dokládají každoroční putování Lheničanů v procesí do Skočic
o svátku Navštívení P. Marie. A v jednom pozoruhodném starém zápisu dokonce objevil dávno zapomenuté jméno
člověka, který ve Lhenicích před více než 150 lety tradici slavných poutí do Skočic založil.
Pramen: Vodňany a Vodňansko 7. Vydalo Městské muzeum a galerie ve Vodňanech, 2007.
Obsah ročenky sestavila PhDr. Pavla Stuchlá, Ph. D. a deset prací jihočeských historiků seřadila do tří tématických
okruhů: Hmotné památky, Cestami života hladkými i trnitými, Lidé a příroda.
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