Příběh malé knížky ze Svatojánské ulice
Roku 1937 nákladem a péčí místního sdružení Občanské
záložny spatřila světlo světa drobná knížka s názvem Lhenice
a vesnice k nim příslušné. Její autorka, Marie Kindlmanová ji
věnovala všem obyvatelům svého rodného městečka.
Kdo v ní tenkrát zalistoval, brzy poznal, že drží v rukou
dárek nad jiné: byly to první dějiny Lhenic a okolí. Na jejich
stránkách se čtenáři nedočkavě vydávali po tajemné cestě
do minulosti městečka, od letitých písemných zpráv z análů
cisterciáckého kláštera ve Svaté (Trnové) Koruně, až ke zlaté
době prosperity pod ochranou práv královského města Tábora
a dál.
Spisovatelka dobře věděla, že česká historie se právem pyšní
světovou raritou v písemných pramenech - tzv. berní rulou
z roku 1654. Pětadvacet foliantů berní ruly patří dodnes
k nejcennějším archiváliím naší země, protože obsahují
podrobné soupisy jmen tehdejších hospodářů s výměrami jejich
polností a majetku pro účely zdanění, rozdělené podle krajů. A
právě tyto záznamy z ruly Prácheňského kraje poprvé ve své
knížce spoluobčanům představila paní profesorka Marie
Kindlmanová (1903 - 1963).
Sama pocházela ze starobylého rodu lhenických tkalců Sýkorů
ve Svatojánské ulici čp. 84.
Dávná jména lhenických měšťanů a hospodářů ze 17. století
ji očarovala už jako studentku v oboru obecných dějin
na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na radu
svého profesora, historika Josefa Šusty, pečlivě probádala řadu
starých písemností v Zemském archivu. Nic ji neodradilo, čtení
novogotického písma, ani latina s němčinou. Milované téma
se nakonec stalo i předmětem její úspěšné státní zkoušky.
Rukopis práce ale neskončil, jak to bývá, někde v šeru
dlouhých regálů univerzitní knihovny. Marie Kindlmanová
i po návratu do Lhenic své dílko stále doplňovala a obohatila je
o další nová zjištění ze starých časů „zahrady jižních Čech“,
a tak se narodila její pěkná knížka o životě minulých generací.
Pro lidi z kraje peckářů to byla toho roku slavná novina.

Dodejme, že paní profesorka, skromná a prozíravá
žena,
se zasloužila v době druhé světové války o bezpečné uložení
všech lhenických archiválií do trezoru Občanské záložny, než
minuly zlé časy. Pomáhali jí s tím tehdy ještě dva moudří muži,
úřadující starosta Jan Gregora
a obecní tajemník Václav
Stehlík. Šlo hlavně o vzácné gruntovní, sirotčí a cechovní
knihy, císařská, královská i rožmberská privilegia, artykuly a
jiné listiny. Dnes je ochraňuje prachatický archiv. Kdybyste je
někdy studovali, vzpomeňte si na Marii Kindlmanovou.
Cherchez la femme ...

