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Sborník Prachatického muzea, ročník 20, 2013
20. ročník sborníku Zlatá stezka, vročený do roku 2013, je věnován jednomu
ze zakladatelů sborníku a jeho dlouholetému vedoucímu redaktorovi Františku Kubů k jeho 60. narozeninám. F. Kubů s P. Zavřelem se v tomto ročníku
v odlehčeném až humorném duchu ohlížejí za výzkumem Zlaté stezky v
Německu a F. Kubů referuje o slavnostní prezentaci německé verze 4. dílu
knižní řady Zlatá stezka v Pasově. Tato obsáhlá kniha shrnuje výsledky výzkumu slavné středověké komunikace v Německu a završuje tak rozsáhlý
výzkumný projekt, který trval více než 20 let. Česká verze této knihy by
měla vyjít v roce 2015. K tématu Zlatá stezka se vztahuje také příspěvek
V. Starého o omezení dovozu bavorské soli do Čech.
Druhé ústřední téma našeho sborníku – dějiny a výzkum drobných šlechtických sídel v Pošumaví – v tomto ročníku zastoupeno není, ale již v ročníku
následujícím by měl pokračovat cyklus F. Kubů o osudech pošumavských
zámečků od Bílé hory do současnosti. O další zajímavý a obsáhlý příspěvek
bylo obohaceno třetí, zvláště v posledních ročnících pravidelně zastoupené
téma – církevní život v raném novověku a církevní památky v zájmové oblasti našeho sborníku. P. Stuchlá ve svém článku rozebírá náboženskou
a patronátní agendu ve visitačních písemnostech panství Vimperk z první
poloviny 18. století.
Stěžejním příspěvkem tohoto ročníku je článek M.
Parkmana Příspěvek archeologie k poznání počátků
a vývoje města Prachatic. Čtenáři se v něm přehledným způsobem seznámí se současným stavem poznání
počátků Prachatic a s výsledky více než dvacetiletého
období archeologických výzkumů v katastru města
a v jeho okolí.
K Husinci, místu velkého historického jubilea, která
nás čeká v roce 2015, obrátil pozornost čtenářů tradiční a dlouhodobě nejplodnější autor našeho sborníku
V. Starý. Tentýž autor představuje v rubrice Materiály
prachatického měšťana Martina Vimberského, obyvatele našeho města ve vrcholném 16.století. Rubriku
Genealogie obsadil příspěvkem o učitelském rodu
Hauserů z krumlovského panství náš dvorní autor
a přední genealogický odborník J. A. Mager.
Utěšeně naplněná je v tomto ročníku rubrika Archivní
práce. F. Kotěšovec a B. Tetour připomněli, jak české
obyvatelstvo na Prachaticku oslavilo 50 let panování
císaře Františka Josefa I. V. Starý přiblížil plavení
dřeva po řece Blanici v 18. až 20. století a jednu časem
zavátou katastrofu – požár ve vesnici Javornice v roce
1656. Archivář Národního archivu v Praze J. Krlín
pokračuje v mapování archivních pramenů o našem
regionu ve své domovské instituci; tentokrát se zaměřil
na fond českého místodržitelství. Jak čas nezadržitelně
a kvapně běží, to nám připomněl M. Parkman přehledem příspěvků našeho sborníku z let 2004 až 2013
(11. až 20. ročník). Opravdu, od prvního podobného
přehledu již uplynulo 10 let. K osobní vzpomínce na
dlouholeté přátelství a spolupráci s F. Kubů
z pera P. Zavřela je připojena bibliografie jubilantových prací.

Zlatou stezku roč. 20 (2013) lze zakoupit v pokladně Prachatického muzea, nebo ji zašleme poštou spolu s fakturou (+
poštovné a balné). Objednávky telefonicky: 388 311419, nebo emailem: skopkova@prachatickemuzeum.cz.
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