208. jaro pod sochou svatého Vojtěcha
„Před radním domem na náměstí stojí postavená z kamene tesaná socha /Statue/
sv. Vojtěcha patrona českého, kterou zde v Elhenicích rozený Pražský měšťan
a obuvní Lieferant /dodavač/ do c. k. vojenského skladu - Vojtěch Pinter - z vděčnosti
a uznalosti za jemu od Elhenických obyvatelů prokázané mnohonásobné dobročinění,
v roku 1802 na jeho vlastní autraty postaviti nechal, kteráž socha s povolením vysoce
důstojného Budějovského Consistorium, dáno v Budějovicích dne 9. dubna 1802,
číslo 390, skrze tehdejšího faráře P. Karla Mertla zasvěcená byla. Toto consistorialní
povolení nalézá se v zdejším farním archivu“.
Václav Schön, Pamětní kniha městyse Lhenic, 1837.
Vzácná schvalovací listina nesla podpis tehdejšího
českobudějovického biskupa Arnošta Konstantina Růžičky.
Dárce sochy Vojtěch Pinter pocházel ze zdejšího starobylého
rodu. Jak ze zápisu vyplývá, úspěšně podnikal v matičce Praze
a nalezení podrobnějších archivních stop jeho vojenskoobchodních aktivit je jen otázkou času. Kněz Karel Mertl přišel
do městyse z Libniče a o lhenickou farnost pečoval od 22.
března 1798 do konce září 1803. Přeložen byl na faru Bílá
Hůrka, kde zemřel 3. června 1816.
Lhenická socha sv. Vojtěcha je kratičce zmíněna také v knize
Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu
Prachatickém. Dílo vyšlo v Praze r. 1913 a lhenické
pamětihodnosti jsou v něm zaznamenány na stránkách 103107. Autoři Soupisu - schwarzenberský vrchní archivář Dr.
František Mareš, spolu s knížecím stavebním radou Ing. Janem
Sedláčkem odborně popisují hlavně zdejší panský dům
(Gregorů), zařízení a inventář kostela a dochované zvony, ale
sochu sv. Vojtěcha posoudili jako „umělecky bezcennou ...“
Tak přísně to zas brát nemusíme. Zvláště při pomyšlení, že
když generace našich předků podobné památky stavěly,
mnohde ve světě byla ještě prérie s občasným kouřem
z indiánského tábora. Za druhého zemského patrona Čech byl
sv. Vojtěch považován už počátkem 12. století. Dokládají to
mince ražené Bořivojem II. v letech 1118-1120, kde je
vyobrazen společně se sv. Václavem. Hrob s ostatky sv.
Vojtěcha je uprostřed hlavní lodi svatovítské katedrály v Praze.
Vojtěchovi jmenovci slaví svátek 23. dubna.
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