LHOTA POD HORAMI PŘIVÍTÁ SRAZ LHOT A LEHOT
39. Sraz Lhot a Lehot se letos uskuteční poprvé v jižních
Čechách. Tuto premiéru hostí Lhota pod Horami a my jsme
na toto téma vyzpovídali hlavní dva pořadatele, kterými jsou
pánové Karel Bláha a Pavel Hečko.
Kdy se vůbec zrodila myšlenka
uspořádat sraz Lhot u nás a jak
dlouho trval takový ten přechod od
nezávazného nápadu až po pevné
rozhodnutí?
P.H. Ta myšlenka vznikla zhruba
tak před deseti lety na srazech Lhot,
které jsme objížděli s Mílou Roznerem
a Michalem Karafiátem. Někde na
Slovensku tenkrát vznikl ten nápad s tím,
že má obec Temelín dostatek prostředků,
aby se dala celá akce uskutečnit a my už
začali uvažovat nad tím, kde přesně by
se to ve Lhotě dalo udělat. A to pevné
rozhodnutí, to bylo zajímavé, to se událo
před třemi lety na srazu ve Lhotce pod
Ondřejníkem, kdy za námi přišla tamní
starostka a řekla: „Hele, Pavle, vy jste
pořád o tom srazu u vás vždycky mluvili,
mlátili jste pěstí do stolu, že ve Lhotě
pod Horami bude ten sraz – termín 2019
je volný, nechcete ten sraz udělat?“ No,
a my jsme pak před hospodou čtyřicetpět
minut telefonovali a dohadovali se s temelínským místostarostou a dalšími,
abych se pak vrátil na sraz zastupitelů

Zleva Karel Bláha a Pavel Hečko.

Lhot a oznámil tam, že sraz v roce 2019
bude ve Lhotě pod Horami.
Kolikrát vy sami jste se zúčastnili
srazu Lhot a Lehot?
P.H. Hodněkrát. Já jezdím od nějakého
roku 1996 a od té doby jsem vynechal
asi čtyři srazy. K tomu ježdění na srazy
mě nalákali vlastně Míra Hrdina, Milan
Koubek a Pavel Man. Byli prvními, co
začali od nás na srazy jezdit. A to byli
tahouni, kteří se ze srazu vraceli třeba
až za 10 dní, protože cesta byla dlouhá
(smích).
39. ročník - lze vůbec nabídnout
návštěvníkům něco nového, neokoukaného, originálního?
P. H. Určitě. Sraz je poprvé v jižních
Čechách a oni k nám jedou vlastně na
návštěvu. My jim můžeme představit
svůj kraj, svoji vesnici, pochlubit se
zázemím… Co se týče programu, někdy se srazy už spíše blíží hudebnímu
festivalu. To my nechceme. My se vracíme zpátky ke kořenům, kdy to bylo
více o setkávání. Představíme naše
kapely, ale prostor nabídneme případně
i muzikantům
z různých Lhot
a Lehot, kteří
k nám přijedou
a budou si chtít
zahrát. Takže
je to primárně
o tom, aby se
Lhoty bavily
mezi sebou.

Foto: Ondřej Klempíř

K.B. Vlastně reprezentujeme celý
kraj, takže třeba i zámek Hluboká, Český
Krumlov a hlavně - v jižních Čechách
je nejvíc Lhot. To je to základní, vždyť
tady je jich asi kolem šedesáti, což je
v rámci republiky nejvíc.
Jak se k pořádání srazu staví místní
obyvatelé? Máte od nich nějakou
zpětnou vazbu?
P. H. Začali jsme pořádat schůze, na
tu první jsme sezvali všechny místní,
aby se k tomu nějak vyjádřili. Teď už se
scházíme v pravidelných intervalech.
K.B. Na první schůzi se nás tady
sešlo asi dvacet, včetně vedení obce,
které z toho nebylo nijak nadšené. Na
druhou stranu vedení obce chápu. Je
to akce v historii obce asi největší, se
spoustou lidí a s tím i spoustou možných
problémů. Teď, ve chvíli, kdy už se řeší
takové ty konkrétní záležitosti, se nás
běžně schází už kolem šedesáti. Místní
lidi to nějak vzali a už i sami přicházejí
s nabídkou pomoci.
P. H. V tom mě překvapili ti starší,
kteří s takovou nabídkou přicházejí.
Zklamaný jsem z mladších do třiceti let,
ti se nechtějí na ničem podílet, zapojit
se, nějak spolupracovat.
Jak je to s možností návštěvy srazu
pro občany Temelína a jeho částí?
P. H. Samozřejmě se tomu nebráníme.
Prozatím ale nemáme pevně stanovenou
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výši vstupu pro tyto návštěvníky,
pochopitelně ale uvítáme rádi každého,
protože náklady na pořádání takové
akce jsou vysoké.
K.B. Na srazy běžně chodí lidé
z okolí, poslechnout si kapely, podívat
se na program, zastavit se za známými,
příbuznými, takže je to otevřené.
Kolik očekáváte účastníků?
P.H. No to se ani neptej (smích). Ohlas
a zájem tady je, protože je to poprvé
v jižních Čechách a lidi to strašně láká.
Oni si tu udělají dovolenou, podívají se
po okolí a spojí si to s těmi Lhotami.
K.B. My jsme požádali účastníky, aby
se včas registrovali a my si tak mohli
udělat rámcovou představu o jejich počtu. Můj odhad je kolem 2,5 až 3 tisíc lidí.
V tuto chvíli je to samozřejmě pouze
odhad. Lákadlem je možnost návštěvy
infocentra na elektrárně i přímo samotné
elektrárny. Samostatnou kapitolou jsou
pak ještě neregistrovaní „nelhotečtí“
návštěvníci, kteří nepřijedou na sraz,
ale přijdou se jen podívat na kulturní
program.
A kolik očekáváte Lhot a Lehot?
P. H. Já myslím, že by jich mohlo být
tak kolem 130.
Kolik pořadatelů je připraveno
a kdo všechno se na organizaci přímo
či nepřímo podílí?
P.H. Na tom hlavním se podílíme
my dva a stabilně máme k ruce dvacet
lidí. Ze spolků jsou to třeba SDH
Temelín, SDH Malešice, Domovy
Klas, nemůžeme opomenout starostu
obce Temelín, správce webu, správce
facebooku a spousty dalších lidí, kteří se
už v této chvíli podílí na informovanosti
a komunikaci.
K.B. Ve dvou je to sice nápor, hlavně
administrativa, ale jinak na to hlavní je
nás pak kolem sedmdesáti.
Jak se shání finance na takovou
„monstrózní“ akci?
P.H. Blbě. Jsem ale rád, že se starosta
obce Temelín byl podívat na minulém
srazu Lhot a Lehot a společně se
zastupiteli se k našemu pořadatelství
postavil tak, jak se postavil. Poskytli
nám finance na rozjetí a já myslím, že
jejich postoj je super a nebrání se tomu.
K.B. Do sponzoringu můžeme zahrnout i poskytnutí stanů protivínským
pivovarem, práce provedené firmou
Š+H, sponzorské dary, služby a podobně.
Výhodou třeba je, že se na spousty věcí
platí jenom zálohy a zbytek se bude
doplácet po akci.
Určitě máte objednané slunečné
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počasí – co když ale nebude?
P.H. Mám otlačený kolena, jak se
každý den ráno u své postele modlím
(smích). Lidé jsou ale ze srazů zvyklí,
s něčím takovým se prostě musí počítat.
Navíc stanové městečko máme situované
tak trochu na kopci, takže ani tady by
neměl být problém. A když bude horko,
tak jsme po dlouhé době Lhota, která
může nabídnout rybníček k osvěžení
a nedalekou nádrž ke koupání.
K.B. Máme čtyři velké pivovarské
stany, máme hospodu. Je to přece jen
open air akce.
Jak je vyřešené zázemí – občerstvení,
záchody, hygiena?
P.H. Máme jednoho hlavního dodavatele, který se postará o taková ta
naběračková jídla plus mraky dalších
stánkařů s klobásami, masem, pivem,
něčím sladkým, kávou, budeme mít
i stánek s medovinou, je tady hospoda,
hasiči budou mít stánek u vstupu…
K.B. Jsou zajištěny mobilní toalety
uvnitř i vně areálu, po vsi (včetně toalety
bezbariérové), v areálu budou sprchové
kabiny, takže i v tomto ohledu by mělo
být všechno v pořádku.
Jaký máte právě teď z celé akce
pocit, cítíte trému?
P.H. Zatím dobrý, spím dobře. Večer
lehnu a spím. Já myslím, že to hlavní
máme podchycené, zázemí, pódium,
stany, nonstop zásobování a tak.
K.B. Já spím potom taky. Když v půl
dvanácté vypínám počítač. Myslím, že
to bude náročné, ale povede se to.

Už jste pořádali podobnou akci?
P.H. Třeba sraz rodáků nebo každoroční hudební festival Rock pod Hrází,
ale tam se jedná o účast řádově ve
stovkách lidí. Tady je to o službách, aby
prostě stíhali větší počet lidí, jinak je to
v podstatě velmi podobné. Když jsou
fronty na pivo, tak je to blbý, když je
fronta na párek, tak se to dá vydržet.
K.B. Máme obrovskou výhodu v pivovaru, že ho máme deset kilometrů
daleko a je domluveno, že sudy nám sem
můžou dodat prakticky ihned, chlazené
ze sklepa.
Máte vyčíslené předběžně celkové
náklady?
P.H. My jsme to počítali a vychází
to kolem 800 tisíc. Jsme na tom ale
dobře v porovnání se srazy, kdy byl
rozpočet přes 1,5 milionu i víc. Držíme
se při zemi, jak jsem říkal, pro nás je
důležité setkání těch lidí a ne nějaký
megalomanský koncert. To fakt ne.
K.B. Vyhnuli jsme se záměrně velkým kapelám, protože ty přitáhnou
navíc velké množství „cizích“ lidí,
kteří přijedou jen na tu kapelu, pak se
často opijí, těžko se to zvládá a vzniká
zbytečný chaos a problémy. Lhoty si
podobné problémy dokáží řešit interně
a mezi sebou.
Co považujete z těch organizačních
věcí za nejtěžší, nejsložitější?
P.H. Sehnat lidi na práci.
K.B. Z toho, co se nám doposud
povedlo, tak to byla jednoznačně silniční
uzavírka Lhoty pod Horami v době
konání srazu Lhot a Lehot. Lhota bude
prostě zavřená a vjezd bude umožněn
pouze účastníkům srazu a zásobování.
P.H. My jsme to nechali prostě celé
uzavřít, protože je pro nás na prvním
místě bezpečnost návštěvníků, a těch
lidí tady bude mraky. Máme jen obavy,
aby řidiči toto opatření respektovali
a nic se na silnicích a cestách nikomu
nestalo. Aby se vlastně nikde nikomu
nic nestalo.
Děkuji za rozhovor a držím palce, ať
se sraz vydaří dle vašich představ. (ook)

PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY TENTOKRÁT PRO ZVĚRKOVICE

Osmého června v Bohunicích bojovala hasičská družstva v požárním
sportu o putovní pohár starosty obce
Temelín.

V této soutěži se představily
mužské týmy domácích Bohunic, Všeteče, Zvěrkovic, Nuzic,
Temelína starších a Temelína
mladších. Zúčastnila se také dvě
družstva žen, jedno z Bohunic
a druhé ze Všeteče.
Po napínavých, těsných a hlavně
obětavých soubojích a výkonech
si pěkné třetí místo připsali hasiči
z Bohunic (35,15 s), stříbrnou
příčku obsadil tým SDH Temelín
starších (34,80 s) a vítězem se stalo družstvo hasičů ze Zvěrkovic
(32,74 s). Ti by se tak měli stát hostiteli
příštího ročníku „O putovní pohár starosty obce Temelín.“
(ook)

„Lidé nevěrní, jako psi černí, kopali jámu Ježíši pánu, aby
ho jali, ukřižovali, na velký pátek do hrobu dali, na bílou
sobotu zas vykopali. Cos to Jidáši, cos to učinil, že jsi svého
mistra židům prozradil, za to budeš v pekle hořeti, s Luciperem
ďáblem tam přebývati.“
Tak takhle zněla původní velikonoční koleda, která se ještě
s drobnými úpravami zachovala v Temelíně do dnešních dnů.
Temelínské svátky jara jsou specifické také tím, že na koledu
zde chodí pouze děti a mládež, a to hromadně pod vedením
jednoho či dvou nejstarších. Těm se říká kaprálové a pomlázka
(koleda) zde tímto způsobem probíhá již v sobotu!
A takhle se v Temelíně na Velikonoce koleduje minimálně
od dvacátých let minulého století. Ani letošní svátky nebyly
výjimkou a koledníků se v sobotu 20. dubna sešlo téměř dvacet.
Poděkování si zaslouží určitě další a další nastupující generace,
které v tento svátek tradici přebírají od těch starších a udržují ji
po desítky let beze změn.
(ook)

DĚTSKÝ DEN S SDH TEMELÍN
Foto Martina Kosíková

Foto Roman Horák

TRADIčNÍ KOLEDA
VELIKONOčNÍ

Foto z archívu Boženy Polanské

Dne 1. června 2019 se konal na temelínském hřišti první
ročník dětského dne s místními dobrovolnými hasiči.
Hned na začátku dostaly děti kartičku, do které za splnění
úkolu sbíraly razítka, kterou pak vyměnily za odměnu v podobě
balíčku omalovánek a sladkostí. Mimo soutěží si děti užily také
ukázku hasičského vozidla, dopravní hru s městskou policií
z Týna nad Vltavou, představení kouzelníka Romana Budila,
výrobu vlastního mýdla, malování na obličej a fotokoutek vybavený převleky.
Na závěr nás navštívili hasiči z jaderné elektrárny Temelín, aby
děti potěšili mořem pěny. Letošního dětského dne se zúčastnilo
83 dětí, počasí nám přálo, takže si dětský
den užili všichni malí i velcí. Těšíme se na
příští ročník a doufáme, že bude alespoň tak
dobrý, jako ten letošní. Na závěr děkujeme
všem dobrovolníkům, kteří se s námi podíleli
na této vydařené akci a všem zúčastněným,
bez kterých by to nebylo ono.

Tereza Heligová
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PROgRAM SRAZU

Pátek 5.7.2019
14,00 zahájení
14,30 Jana Rychterová a její banda
(hity staršího data)
16,30 Strakoničtí dudáci
18,30 Jana Rychterová a spol.
(folk, blues)
21,00 Parkán
Sobota 6.7.2019
08,30 Ranní zumba s Luckou
13,00 Průvod, představení Lhot
a Lehot, vyhlášení výsledků
sportovního dne, volba Miss.
Vše v doprovodu Dechového
orchestru Temelín
19,00 Divadelní představení
(Divadelní spolek Tyl - Neznašov)
21,00 Argema
23,00 Votom

Pátek 5.7.2019
13,00 - 20,00 DOKTOR PATTON
19,00 Proč ne? (od country po
rockenroll - Písek)
Sobota 6.7.2019
10,00 Schůze zástupců Lhot
16,00 Váhovanka z Mnichovo
Lehoty (dechovka)
19,00 Folk a country

SPONZOŘI
Obec Temelín
ČEZ
Platan Protivín
Š+H Bohunice
Obec Dříteň
Obec Všemyslice
Elektro Maroušek
Rumpold
SDH Temelín
SaJ
Řeznictví u Rychtářů

Pátek 5.7.2019
15,00 – 17,00 – Tvořivé dílny
15,00 – 17,00 – Environmentální
program pro děti (bosý chodníček,
poznávací a naučné kvízy o přírodě,
pracovní listy)
od 17,00 – Sportovní a zábavný
podvečer
od 18,00 - Čajovna, odpočívárna,
poslech pohádek v týpí
Sobota 6.7.2019
08,30 – 09,30 – Cvičení pro děti
10,00 – Divadlo pro děti: Víťa Marčík
a jeho Kolotoč pohádek
14,00 – 15,00 – Čajovna, odpočívárna,
vyprávění pohádek v týpí
15,00 – 17,00 – Tvořivé dílny
s indiánskou tématikou (totem,
čelenka, tričko či náramek)
15,00 – 17,00 – Environmentální program pro děti (zábavně o přírodě)
17,00 – 19,00 – Indiánský večer: oheň,
placky, rej v kostýmech
Neděle 7.7.2019
10,00 – Tvořivé dílny – Vlastnoruční
výroba loga srazu na tričko –
technikou savování

www.ObECTEMELIN.CZ

Neděle 7.7.2019
08,30 Ranní cvičení s Luckou
09,30 Dopolední bigbít
12,00 Konec srazu

čtvrtek 4.7.2019
19,00 - 01,00 Disco Rock Hajíček

Dětský koutek Lhoťáček
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NAPIŠTE NÁM: temelinskyhlasic@gmail.com

čtvrtek 4.7.2019
19,00 - 20,30 Bonsai (Folk, vítěz
Jihočeské porty)
21,00 Relax (Pop-Rock)

Hospoda pod hrází

NEPŘIŠEL VÁM HLÁSIč?

Hlavní areál srazu

ODJEZDY AUTObUSů NA ExKURZI

VÍCE NA INTERNETU:
www.SRAZLHOTALEHOT.CZ

strana 5

PŘEDSTAVUJEME NAŠE ObCE - LHOTA POD HORAMI
Temelínský hlásič předkládá pravidelně-nepravidelnou rubriku“Představujeme
naše obce”, která bude pokračovat i v dalších vydáních a postupně bude seznamovat s historií obcí, které spadají nebo byly součástí Temelína.
k
Libějovicím
(tento rok je také
uveden jako první
písemná zmínka o
obci), v roce 1548
získal Lhotu při
dělbě dědictví Zikmund Malovec.
Lhota pod Horami
se stala součástí
hlubockého panství, roku 1616
je uváděna jako
majetek Václava
Lhota pod Horami - Náves
Malovce.
Všichni Malovcové byli v té době
Lhota. Název vesnice či osady, který
na mapě ČR najdete více než 300 krát. evangelíci a sympatizovali s protestantNázev, který neodmyslitelně patří k na- skými stavy. To se jim stalo osudným
ší krajině. Nejstarší písemně zazname- a již v roce 1619 (rok před bitvou na
naná Lhota na českém území se uvádí Bílé hoře) jim byla část majetku zkonk letopočtu 1199. Lhoty však nejčastěji fiskována. Hlubocké panství obdržel
vznikaly v období vrcholné středověké od císaře Ferdinanda II. v roce 1624
kolonizace v 13. a 14. století. Zaklada- španělský šlechtic Don Baltasar de
teli Lhot byli nejčastěji místní drobní Marradas. V roce 1661 koupil hlubocké
feudálové, kteří novou Lhotu situova- panství Jan Adolf I. ze Schwarzeberka.
Berní rula z roku 1654 uvádí ve
li nedaleko svého sídla či další své
vesnice.
A proč právě Lhota? Nově osídlení
obyvatelé měli jisté povinnosti vůči
vrchnosti. Aby se však tyto nové osídlence podařilo do zakládané osady
vůbec „nalákat“ a zde je i udržet, bylo
jim plnění těchto povinností po určitou
dobu (lhůtu) prominuto. A právě tato
lhóta je základem označení nynějších
Lhot. Název Lhota bývá doplněn přívlastkem, který se vztahuje ke jménu
zakladatele, velikosti, poloze, nebo jiné charakteristice. Lhota pod Horami
tak své přízvisko obdržela zřejmě díky
svému umístění na úpatí Píseckých hor
nebo podle nedalekých zlatodolů na
vrchu Kometa.

Na začátku 18. století (1714) se ve
Lhotě pod Horami připomíná třináct
rolnických gruntů.
Palackého „Popis králowstwí Českého“ z roku 1848 uvádí ve Lhotě
pod Horami („Budějowsko, panstwí
Hluboká, majitel Jan Adolf kníže ze
Šwarcenberka, Lhota unterm Gebirg“)
32 domů a 249 obyvatel. Revoluční
rok 1848 přinesl zrušení poddanství
a robotních povinností, zákonem ze 17.
března 1849 byla zrušena dosavadní
panství a vrchnostenská správa. Lhota
se tak osamostatnila. Do 22. března
1885 ke Lhotě patřil jako místní část
Sedlec.

Lhotě pod Horami sedm rolnických
gruntů, všechny však pusté. Vesnice
tak doplatila na průvodní jevy (nejen)
třicetileté války mezi civilním obyvatelstvem jako jsou bída a hlad, které
byly způsobeny především pohybem
vojenských jednotek. Podobně dopadl
třeba i Sedlec, Temelínec nebo Týn
nad Vltavou, který byl v období 1620
– 1648 minimálně třikrát vydrancován
a vypálen.

kou. Z živnostníků ve Lhotě pod Horami v té době působil kramář, kovář,
obuvník a byla zde hospoda.
Válka, později nazývaná jako I. světová, si vybrala oběti i z řad lhoteckých.
Domů se nevrátilo osm mužů, jejichž
památku připomíná místní pomník na
návsi.
Lhota pod Horami se do dějin zapsala také jako místo narození Marie Martínkové, pozdější hudebnice a spiso-

V letech 1520 – 1526 probíhalo dělení
majetku po zemřelém Petru Kořenském
z Terešova (+1493) mezi jeho dva
syny, Václava a Jiřího. Část Lhoty pod
Horami tenkrát obdržel právě Václav Kořenský z Terešova a z Vlhlav.
Šestého ledna 1548 prodali jeho synové
veškeré vlhlavské zboží (včetně části
Lhoty pod Horami) Janu Malovcovi.
Druhá část Lhoty patřila v roce 1545
strana 6

Významně se Lhoty dotkla výstavba
a následný provoz železnice, který byl
slavnostně zahájen v neděli 23. října
1898. Na trase mezi stanicemi VodňanyČíčenice a Týnem nad Vltavou byly
v té době čtyři zastávky: Chvalšovice,
Lhota, Velký Temelín a Bohonice.
O lhotecké zastávce se říkalo, že má
dřevěného přednostu – podle sloupu
s označením názvu zastávky.
Chytilův adresář roku 1915 uvádí, že
Lhota spadala pod faru na Bílé Hůrce,

Ochotnický spolek JARO Lhota pod Horami stejně tak tam patřila i školní docház-

vatelky, ale také tajemnice a přítelkyně
operní pěvkyně Emmy Destinové.
Ke Lhotě patří osada Pláňovy a samota čís. p. 19 na Rozovech. V roce
1922 bylo včetně těchto evidováno ve
Lhotě 46 čísel popisných.
V roce 1923 byl vybudován „Ochotnickým kroužkem mládenců“ ze Lhoty pod Horami výše uvedený pomník
obětem světové války. Pomník byl zakoupen od K. Lály z Vodňan za 3.500,Kč, veškeré ostatní práce odvedli sami
lhotečtí a zcela zdarma.
Téhož roku byla založena veřejná
obecní knihovna, knihovníkem byl
zvolen František Jakeš.

V roce 1924 byl
ve Lhotě založen
ochotnický spolek
„Jaro“.
21. června 1926
se ve Lhotě prvně
svítilo elektřinou.
Zavedení elektřiny
pro obec stálo sedmdesát tisíc korun.
Za druhé světové
války se někteří
stateční lhotečtí občané účastnili odboje, a stali se členy
III. partyzánského

Lhota pod Horami - Hostinec

praporu skupiny Šumava v Týně nad
Vltavou.
Jednotné zemědělské družstvo vzniklo ve Lhotě pod Horami 1. února. 1956,
v roce 1960 se sloučilo do společného
JZD s družstvy Sedlec, Temelínec a Temelín.
V současné době patří Lhota pod Horami k přidruženým obcím Temelína.
Ve Lhotě se nachází několik původních
selských usedlostí, návesní kaple
z přelomu 19. a 20. století, z novějších
staveb pak jistě stojí za připomenutí
hospoda „POD HRÁZÍ“ se dvěma
bowlingovými dráhami, nedaleký tenisový kurt a fotbalové hřiště (2005).

Lhota pod Horami - Kovárna

(ook)

Počet obyvatel a domů ve Lhotě pod Horami:
Rok

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1970

1980

1991

2001

Obyvatel

223

244

212

230

262

268

219

198

163

113

112

134

Domů

35

37

41

44

45

46

47

49

45

38

47

52

Použité zdroje: Archivní materiály obce Temelín / Berní rula 27, kraj Prácheňský, Dr. Antonín Haas, díl první, 1954 / Dějiny města Týna nad Vltavou
a okolí, Josef Sakař, díl I. (1935), díl II. (1934), díl III. (1936) / Historický lexikon obcí ČR 1869 – 2005, díl I., Český statistický úřad / Hrady, zámky
a tvrze království českého, August Sedláček, díl sedmý, Písecko, 1890 / Chytilův úplný adresář království českého, Alois Chytil, 1915 / Pamětní kniha
obce Lhota pod Horami 1922 – 1934 / Pamětní kniha obce Temelína 1956 – 1962 / Partyzánská skupina ŠUMAVA, Dr. Václav Holub, strojopis, 1979
/ Popis Králowstwí Českého, František Palacký, 1848 / digitální archiv SOA Třeboň, Obecní úřad Lhota pod Horami, archivní pomůcka / Vlhlavy –
Historie, Eliška Homolková, webové stránky obce Vlhlavy / Vltavotýnsko – Krajem dvou řek, Martina Sudová, 2010.

OčEKÁVANÉ LETNÍ AKCE

8. června 2019 - Vzpomínka na každoroční
POMASOPUSTNÍ OVAROVÉ POSEZENÍ

2. 7. – Výlet lodí pro seniory i děti - trasa z Českých Budějovic do Purkarce,
bližší informace v Domovech Klas
5. – 7. 7. Ve Lhotě pod Horami se uskuteční 39. sraz Lhot a Lehot.
Letní příměstské tábory (Domovy Klas):
1. turnus – 8. 7. – 19. 7.
2. turnus – 22. 7. – 2. 8.
3. turnus – 12. 8. – 23. 8.
13. 7. SDH Zvěrkovice pořádá od 21:00 hodin noční hasičskou soutěž,
občerstvení zajištěno
7. 8. – bobulobraní - akce k 10 letému výročí Domovů Klas, pro širokou
veřejnost, soutěž o nejlepší zavařeninu
31. 8. – Pohádkový les (Temelín)
14. 9. – 2. Sportovní olympiáda pro seniory, sportovní a fotbalové
hřiště Temelín, začátek v 9:00 hodin
Foto Roman Horák
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TEMELÍNSKÉ KACHNY a KACHNIčKY - DRbY z VESNIčKY
ZIMNÍ OLYMPIÁDA VE LHOTĚ POD HORAMI JE POTVRZENA
Světově oblíbená zimní střediska trápí
rok od roku stále vyšší návštěvnost. Celebritami nabitý Aspen v Coloradu či švýcarský
Zermatt se potýkají s nedostatečnými kapacitami sjezdovek, enormnímu přívalu
zájemců o zimní sporty přestává vyhovovat
ubytování, celkové zázemí a infrastruktura.
Skupina zámořských investorů se proto
rozhodla vyhledat v srdci Evropy potenciální alternativu k např. alpským zimním
střediskům.
„Naše volba vycházela především z místních názvů,“ sdělil jeden z vysoce postavených členů výběrové komise, „protože
kdo jiný by měl znát ta místa lépe, než obyvatelé, kteří zde žijí již stovky let. Klíčová
pro nás pochopitelně byla jakákoliv forma
slova „hora“ v názvu, což bylo samo o sobě
garancí vhodné lokality pro naše plány. Nad
mapou jsme zavrhli Krušné hory, neboť
nám ten název přišel příliš deprimující
a turisty by destinace slibující krušné
zážitky spíše odrazovala. Podobně jsme
zamítli Kutnou Horu, protože se podle
názvu jedná zcela evidentně pouze o jednu

horu, a to je pro budoucí světové lyžařské
středisko skutečně málo. Bílá Hora by
mohla být navíc vnímána jako rasistická
a xenofobní. Proto jsme po zralé úvaze vybrali Lhotu pod Horami.“
Zbývá jen dodat, že Český olympijský
výbor již v tuto dobu zvažuje podání žádosti
k MOV (Mezinárodní olympijský výbor)
o pořadatelství zimních olympijských her
ve Lhotě pod Horami. Současný předseda
MOV Thomas Bach se prý nechal slyšet,
že olympiádu ve Lhotě podpoří, a když ne
zimní, tak minimálně podzimní.
V souvislosti s vysokými finančními
náklady spojenými s případným pořadatelstvím (pod)zimní olympiády, navrhuje
Ministerstvo financí ČR znovuotevření
zlatodolů na nedalekém vrchu Kometa.
Tuto zprávu přivítalo nadšeně mimo jiné
i Ministerstvo práce a sociálních věcí,
neboť v regionu vzniknou nové pracovní
pozice, které jsou příslibem dalšího poklesu nezaměstnanosti.
Ozvali se však také někteří ekologové,
kteří poukazovali na to, že při těžbě les-

ního porostu v důsledku výstavby budou
díky užití techniky do ovzduší uvolněny
výfukové plyny, které se podílejí na globální změně klimatu. Tyto námitky, obavy
a vlastně celou problematiku vyřešilo řízené vysazení několika lýkožroutů (lidově
„kůrovců“), kteří se o přilehlé lesy postarají
sami, bez zplodin a navíc zcela bezplatně.

V naprosté tajnosti byla vyhlášena soutěž
ohledně podoby loga. Z dvaceti tisíc návrhů
byl nakonec vybrán logotyp od neznámého
příbuzného jednoho z pořadatelů.

Nejvýznamnější sakrální památka ve Lhotě pod Horami je...
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