Lhenicko v tisku koncem roku 2009
Jaké jsou aktivity občanského sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech? Jsou známé Slavnostmi
květů, nebo spíš podzimními Slavnostmi plodů s nepřebernou nabídkou ovocných dobrot?
Kde v Čechách leží ten Chelčicko - Lhenický mikroregion? Které obce do něj patří? Přispívá to
nějak k rozvoji kraje? S kým ti lidé spolupracují? A kdo to všechno platí?
Na řadu všetečných otázek velké skupiny přátel jihočeské historie i současnosti odpovídá spolehlivě a přehledně paní
Monika Hůrská ve svém textu, který je nedílnou součástí listopadové knižní novinky, určené nejen Jihočechům. Tak
se mnozí, kteří žijí po celé České republice i v zahraničí, dozví možná poprvé vše o dění v Chelčicko - Lhenickém
mikroregionu. Nová knížka má název Rod Havlasů ze Strunkovic.
Autor MUDr. Jan Antonín Mager v ní představuje pestré osudy rodiny, propojené se Strunkovicemi nad Blanicí
po dobu tří staletí. V centru pozornosti autora je samozřejmě příběh nejslavnějšího člena rodu, českého spisovatele,
žurnalisty, válečného zpravodaje Národních listů na Balkáně Bohumila Havlasy (1852 - 1877), který jako dragoun dobrovolník zemřel na Kavkaze v průběhu rusko-turecké války. Jeho nejbližším, tj. rodičům, sourozencům
a ostatnímu příbuzenstvu je věnováno pojednání v pěti dalších kapitolách. Z rodokmenu také vyplývá, že kolébkou
kovářského rodu Hambergerů, z něhož pocházela spisovatelova maminka, byly Horní Chrášťany.
Kniha vyšla v rámci projektu "Dědictví regionu - po stopách předků", spolufinancovaného EU z Evropského
zemědělského fondu. Ve spolupráci s MAS Rozkvět zahrady jižních Čech - mikroregion Chelčice - Lhenice.ji vydalo
o.s. Chance in nature - LAG Malenice.
Jiné historické nahlédnutí, tentokrát přímo do dějin městysu Lhenice připravil prachatický archivář
PhDr. František Kotěšovec. Jeho článek nese název Dvě slavnosti ve Lhenicích. Přibližuje v něm pohodovou
atmosféru oslav jubilea dvou významných tvůrců české vědy i historie. Lheničtí jejich kulatá výročí slavili v srpnu
roku 1873 a v červenci r. 1898. Pro dalších sto let asi naposled, ale s plným nasazením a se vší parádou. O které
osobnosti tenkrát šlo, zatím neprozradím. Článek vyjde ve Výběru, časopisu pro historii a vlastivědu jižních Čech,
č. 3/2009, který vydává Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. O Lhenicích se ve Výběru psalo na podzim
r. 1982 (J. A. Mager, Počátky autobusové dopravy ve Lhenicích). Další pěkné téma ze lhenické historie se tak na
stránky jihočeského reprezentačního časopisu vrací po sedmadvaceti letech.
Třetí zajímavost najdete na internetu pod klíčem Rodopisná revue on-line. První volně a bez registrace dostupný
soubor vychází v prosinci 2009. Za pozornost tu jistě stojí článek Není Baštýř jako Baštýř. V rodokmenu právníka
Eduarda Jana Baštýře z Netolic, který v letech 1905 - 1918 vydával jeden z nejčtenějších českých deníků - Pražský
ilustrovaný kurýr, jsou zmíněni také jeho prarodiče z Třešňového Újezdce a z Vadkova.
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