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Miloslav Trnka

K jubilejnímu 20. ročníku
českobudějovického časopisu Obnovená Tradice
Obnovená Tradice vychází pro členy a příznivce Historického spolku Schwarzenberg v Českých
Budějovicích od léta 1990 dvakrát ročně, vždy v červnu a prosinci. Z původních šestnácti
stránek během pár let časopis narostl na čtyřiašedesát. Autorské zázemí redakce tvoří řada
historiků, přírodovědců, lesní hospodáři, bývalí schwarzenberští zaměstnanci a jejich rodiny
i přátelé z obou stran Šumavy - všichni, kteří umí a chtějí přinášet nová svědectví a dál předávat
odkazy jihočeské minulosti.
Časopis s názvem Tradice vycházel už za první republiky v letech 1934 - 1938 nákladem
Svazu českých úředníků a zřízenců knížete ze Schwarzenbergu. Sešity Tradice jsou dodnes vyhledávány pro vysokou odbornou úroveň svého obsahu. Kam obsahově směřuje dnešní Obnovená
Tradice a badatelská pozornost jejích autorů ? O tom vypovídá letmé nahlédnutí do stránek dvou
vydání jubilejního ročníku:
Do 39. „modrobílého“ čísla redakce vybrala článek o schwarzenberském horním panství Mšec
v někdejším Rakovnickém kraji. Stručnými dějinami místa včetně dolování uhlí a využívání ložisek stříbra čtenáře provedl archivář Mgr. Pavel Koblasa. Na Dr. Jiřího Gutha-Jarkovského
(1929 - 2009), pocházejícího z tradiční zaměstnanecké rodiny lesního správce orlických Schwarzenbergů, vzpomínají jeho nejbližší - Dana Seidlová a Jiří Guth.
Smutnému vývoji lesního porostu v první zóně NP Šumava kolem Plešného jezera a suchého lesa
v nejvyšších polohách Šumavy věnoval profesní pozornost Ing. Ivo Vicena v článku Prales
na Plešném a na Trojmezné. Pan Josef Rybák je autorem identifikace schwarzenberských náhrobních desek v Murau (podle fotografií Václava Vlčka) při spolkovém zájezdu v září 2008. Píše
o tom v článku Schwarzenbergové spící svůj věčný spánek v Murau. Nad historií užívání názvu
lokality Fürstenhut - Knížecí Pláně nebo Knížecí Stráž se zamýšlel Oldřich Fencl.
40. číslo Obnovené Tradice v prosinci 2009 přineslo report z výstavy historických reálií
v Sepekově na Písecku, nazvané Schwarzenbergové - králové jižních Čech. Expozice prezentovala
textové a obrazové dokumenty ze sbírky člena Historického spolku Jaroslava Rybáka z Milevska.
Zimní vydání s ním také přineslo pěkný rozhovor Václava Vlčka. Autor libreta výstavy se zde
zamýšlí nad postavením schwarzenberského rodu na jihu Čech a nad významem orlické sekundogenitury pro zdejší kraj. O oslavách 100 let nové školy v Čimelicích referuje Mgr. Jana Žáková.
Píše také o odhalení restaurované mramorové pamětní desky ve škole, dobře ukryté
po únoru 1948 až do r. 1989. Budova byla postavena r. 1899 pod patronací JUDr. Bedřicha knížete
ze Schwarzenbergu.
K dějinám pozdějšího schwarzenberského statku Jinonice se ve 40. čísle OT váže další příspěvek
Mgr. P. Koblasy. Stopami Schwarzenbergů po stavebních aktivitách na zámku, ve městě a nejbližším okolí Českého Krumlova vede čtenáře Mgr. A. Kubíková. Památce posledního schwarzenberského archiváře, historika Jiřího Zálohy (1926-2009) je zasvěcen článek PhDr. Václava Rameše.
Pravidelné návraty k rodinným historiím tentokrát v OT zastupují čtyři autorky. Blanka Marešová
z Protivína (Vzpomínky na Prášily-Stubenbach s rody Pauli a Götz) a Irena Stolaříková s textem
Moji předkové ve službách knížecího rodu Schwarzenbergů. Její vyprávění provází památné fotografie a nástin 4 generací rozrodu potomků Jiřího Olschbauera, schwarzenberského myslivce
v Poněšicích.
Dvě vnučky přibližují životní příběhy svých babiček, a to paní Iva Trachsel ve vzpomínce na Jiřinu
Haneschovou roz. Bayernheimerovou (1920-2008), rodačku z lesovny Karlov u Čimelic, která
provázela životem knížecího archiváře prof. Josefa Hanesche. Osudy a historické zájmy Vlasty
Šámalové roz. Osvaldové z Českých Budějovic (1919-2009) zaznamenala Klára Šámalová.

