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Z libějovického sídelního zámečku.

Z libějovického sídelního zámečku. Zprávu s podobenkou A. J. Schwarzenberga přinesl časopis Český svět v prvním
čísle svého 11. ročníku dne 18. září  1914. Lze doplnitt, že Adolf Josef byl v rodové řadě osmým panujícím knížetem
ze Schwarzenbergu. Narodil se 18. března 1832 ve Vídni. Správu libějovického panství převzal roku 1857, když se ve
svých pětadvaceti letech oženil s Idou, princeznou von und zu Liechtenstein (*17. 9. 1839 Lednice, † 4. 8. 1921
Libějovice). Dva synové z jejich výše jmenovaných dětí - Felix (*1867) a Jiří (*1870) přišli na svět také v Libějovicích.

Zanedlouho se čtenářům v archivních, muzejních, městských i místních knihovnách představí další číslo časopisu
Obnovená TRADICE. Vychází od léta 1990 dvakrát ročně, vždy v červnu a prosinci na 64 stránkách.
List s názvem TRADICE vycházel už  v letech 1934 - 1938 nákladem Svazu úředníků a zřízenců schwarzenberských
panství. Autorské zázemí současné Obnovené TRADICE tvoří řada historiků, přírodovědců, lesní hospodáři, pamětníci
i mladí badatelé z obou stran Šumavy. Kam dnes směřuje jejich pozornost? Jaká historicko-vlastivědná témata přineslo
minulé vydání  OT si můžeme stručně připomenout:

Obnovená Tradice č. 65, 2022
Kníže Josef I. Adam ze Schwarzenbergu 1722 - (1782) - 2022 (autor Michal Konečný), Ještě pár slov k malému
zázraku (Ema Majerová), O rodu Fellnerů z Feldeggu (PhDr. Jiří Cukr), Připraven sloužit (L. Nápravníková), Knížecí
zámek v Kardašově Řečici v soudních odhadech c. k. zemského soudu v Praze (Mgr. Pavel Koblasa), Vimmerský
kanál. Dřevo. Plavení. Vize (Hynek Hladík), Angelika Sibyla z Gall a osudy losinského zámku (Hana Koblasová), Žili
na jednotě „V odměnách“ u Spolí (Mgr. Pavel Koblasa), Mirko Hanák malíř a ilustrátor (Marie Voldřichová),
20. března 2021 odešel Ctirad Rakušan (David Vaca), Genealogické a heraldické Listy (Ema Majerová), O knížkách,
keré nestárnou: Výcvik ohaře, 1920 (Miloslav a Bohumila Trnkovi), Blog o výletech po Šumavě a Bavorském lese
(Kamil Sahan), Bohatý život šlechtičny z přelomu století - Leopoldina Nádherná, rozená Ringhofferová a její osudy
(Hana Koblasová), Sedmkrát víc kůrovce a platy jako v Bavorsku (Ing. Zdeněk Valný), 1100. mučednické smrti
sv. Ludmily (Václav Vlček), Cestou z Prahy (Mgr. Martin Polák), Jan Josef Václav Antoní Karel Radecký (Ing. Helena
Benešová), Byla to velká radost (Taťjana Bílá), Rozvoj městyse Suchdola nad Lužnicí (Mgr. Pavel Koblasa), Můj
silvestrovský flám (Hana Hořejší) Pochůzka na lesním majetku pana Karla Eugena Czernina (Ing. Josef Vovesný)
Návštěva zajímavostí v blízkém okolí (Ludmila Nápravníková).
Blahopřejeme 2022 našim nejstarším pamětníkům ve spolku a jubilantům (redakce, s. 23). Podruhé (redakce, s. 61-62).
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