Libín
Vybavenost obce
 Požární zbrojnice
 Hostinec
 Hřiště
 Ubytování

Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)
Název obce: Libín
Počet částí obce: 3
Počet katastrálních území: 3 (Slavošovice u Lišova, Libín, Spolí u Ledenic)
Výměra obce: 2119 ha
Počet obyvatel (31.12.2011): 391
Hustota obyvatel (31.12.2011): 18 obyv/km2
Počet obyvatel (31.12.2009): 352
Hustota obyvatel (31.12.2009): 16 obyv/km2
Typ: Obec
Obec s pověřeným obecním úřadem: Lišov

Charakteristika
Společně mají sídla celkem 400 obyvatel. Za hranicí obce Spolí začíná Chráněná krajinná
oblast Třeboňsko, která je významným rekreačním územím. Kolem rybníka Spolský je chatová
kolonie. Ze Spolí do Třeboně vede naučná stezka kolem rybníka Svět. Známý je i objekt Spolského
mlýna, který dnes slouží jako pila na zpracování dřeva.
V obci hospodaří zemědělské družstvo, které vedle pěstování obilovin, vyrábí též mléko a
podniká se skladem náhradních dílů zemědělské techniky.
Libín je založen kolem polygonální návsi s dominantním kostelem. Kolem návsi rozmístěny
uzavřené statky a usedlosti ve tvaru okrouhlice. Kolem jádra druhé pořadí statků a usedlostí. Na jihu
situovány zemědělské provozovny.
Nejstarší písemná zmínka o Libíně pochází z roku 1366, podle níž bratři Rožumberkové koupili
polovinu Třeboně, a k tomu i naše vesnice. Sotva začali cílevědomě hospodařit, přišly r. 1420 - 1435
útoky Žižkových vojsk, po kterých byly vesnice vypáleny do základů. Totéž se stalo v létech 1618 1620 po řádění císařských vojsk jako pomstu za účast tehdejšího majitele třeboňského panství Petra
Švamberka na povstání proti Habsburkům. Byla také období, kdy naše vesnice vlastnil
augustimiánský klášter v Třeboni - v letech 1440 - 1567 a 1631 - 1785. Roku 1660 se Třeboň stala
majetkem významného rodu Schwarzemberků a tak tomu bylo až do r. 1945. Povinnosti z
poddanského pozemkového majetku trvala pro zdejší hospodáře do r. 1848, kdy bylo poddanství
zrušeno.
Slavošovice
Nacházejí se asi 2 km na západ od Libína. Je zde evidováno 53 adres. Trvale zde žije 55
obyvatel. Slavošovice mají rozvolněnou zástavbu statků a usedlostí, náves není geometricky
vyhraněna. U Slavošovic nouzová přistávací plocha.
Spolí
Nachází se asi 2 km na východ od Libína. Je zde evidováno 59 adres. Trvale zde žije 74
obyvatel. Spolí je komponováno do oblouku bez centrálního prostoru, kolem rybníka, který tvoří těžiště
sídla.
Ve Spolí a ve Slavošovicích dnes hospodaří hlavně soukromí zemědělci. Obec Libín má
vybudovanou čistírnu odpadních vod, do domácností je zaveden plyn. V obcích působí tři sbory
dobrovolných hasičů, myslivecké sdružení a honební společnost. Každá z nich má svoje kulturní
zařízení.
Usedlost Odměny
Tato skupina tří usedlostí je zbytkem po větším osídlení, které zde vzniklo po dobudování
rybníka Svět v r.1574 jako náhrada místním usedlíkům za jejich zatopené pozemky. Původní osada
Dvorce ležela na protilehlém břehu rybníka.

Horní a dolní stavení jsou ukázkami půdorysového řešení usedlostí na Třeboňsku. V této
oblasti se stýkají dva okruhy lidové architektury: tzv. selské baroko veselských Blat a tzv.
hornorakouský uzavřený dvorec - vierkanter.
Selské baroko je charakterizováno průčelím s trojúhelníkovitými nebo později zvlněnými štíty,
které jsou často bohatě zdobené plastickými štukovými ornamenty (voluty, římsy na pilastrech,
srdíčka, trojlístky, zvonky, aj.) Střed tvoří brána se štítem a postranními brankami (může být i jedna)
pro pěší. Na průčelí navazují z jedné strany obytné stavení a z druhé špýchar.
Spolský mlýn s kapličkou byl postaven v r.1861. Voda byla přiváděna náhonem ze Spolského potoka.
Později byla přistavěna pila. Po melioracích v r.1962 je náhon neprůtočný. Dnes je celý objekt v majetku
města Třeboně a slouží k výrobě běžného sortimentu řeziva.
Ze vzácných živočichů se zde vyskytují ledňáček říční a vydra říční a v porostech rákosin
myška drobná. Bohaté jsou populace obojživelníků, ve Spolském potoce žije rak potoční. Hojné jsou
larvy chrostíků, které si vytvářejí pouzdra ze slepených zrnek písku či jiného materiálu.
V tůních nivy rostou vachta trojlistá, leknín bělostný, voďanka žabí, ďáblík bahenní, přeslička
říční. Koryto potoka zarůstají bíle kvetoucí lakušník vodní a zevar jednoduchý. Nedaleko je přírodní
rezervace V Rájích s výskytem masožravých rosnatek a dalších vzácných rostlin.
Spolí a Spolský rybník - 124 ha u vsi téhož jména z r.1372 je zachována připomínka louky pod
rybníkem u vsi Spolí. Nynější rybník zřídil Jakub Krčín z Jelčan.
Zahájení chatařského života Spolského rybníka je možno datovat od roku 1953. Před tímto
datem sloužil "Spolák" především stanařům.
V roce 1953 se začaly objevovat první chaty na spolské i libínské straně. Horečná výstavba
začala pak po roce 1965. Vzhledem k rozloze rybníka se dělí chatová zástavba na 3 oblasti, které
spravuje vlastní osadní výbor. Kolem rybníka Spolí je v současnosti 180 chat.
Obcí procházejí cyklotrasy 1105 a 1196, resp. 1096 a značené trasy KČT. Navazuje naučná
stezka Kolem Světa.

Historie
První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1366, kdy bratři Petr, Jošt a Jan z Rožmberka
koupili od Jana z Landštejna polovici města Třeboně a další majetek včetně Libína (Lubyen). V období
feudalismu Libín býval v rukou světských držitelů třeboňského panství vyjma let 1440 až 1567 a 1631
až 1785, kdy náležel klášteru v Třeboni. Po zrušení poddanství je Libín od roku 1850 podnes
samostatnou obcí.
11.století - počátky osidlování území
1366 - První písemná zmínka v listině, podle níž Petr, Jošt a Jan bratří z Rožmberka koupili od Jana
z Landštejna polovinu města Třeboně s Libínem a dalšími vesnicemi.
1382 - V urbáři třeboňského kláštera se uvádí v Libíně 6 lánů.
1385 - Jan z Rožmberka se zavazuje vrátit třeboňskému měšťanovi Henslínovi grunty v Libíně.
1409 - Zápis v Popravčí knize pánů z Rožmberka. Ondřej kovář z Libína, mučeny a oběšeny v
Třeboni, vypověděl, že pokradl u jam kamenných podle vsi Vráto všechna kostelní železa z
Budějovic.
1440 - Přechod Libína do vlastnictví kláštera.
1510 - Obec třeboňská postupuje klášteru své lidi v Libíně.
1567 - Zrušení třeboňského kláštera a připojení Libína s klášterním statkem k třeboňskému panství.
1589 - Podle výčtu odměn rychtářů na třeboňském panství dostával rychtář v Libíně 10 grošů
odměny za vybírání pololetního úroku od osedlých.
1600 - V Libíně celkem 13 osedlých, 3 chalupníci, 1 krčma.
1602 - Osvobození vsi Libín z odúmrti.
1625 - Spolský rybník už 4 roky leží pustý.
1631 - Obnovení kláštera a vrácení jeho majetku.
1785 - Zrušení třeboňského kláštera a připojení jeho statku k třeboňskému panství.
1862 - Zahájení školního vyučování v Libíně.
1885 - Postavení školní budovy v Libíně.
1957 - Založení JZD.
1986 - obyvatel 153, domů 63.
Pamětihodnosti
- Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova, na návsi
- Spolský mlýn s kapličkou

