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Zemřel poslední slabecký princ

Albrecht princ von Croÿ s fotografiemi svých
rodičů Alexise a Elizabeth, rozené Beaufort-Spontin, ve Slabcích v roce 2013.

Vzpomínka na prince
Albrechta von Croÿ
Dnes jsem se, bohužel, dozvěděl velice smutnou
zprávu o tom, že zemřel náš, dovoluji si říci, společný kamarád a jeden z hlavních podporovatelů našeho festivalu princ Albrecht von Croÿ. Jeho odchod
mě silně zasáhl.
Psal se rok 2002-3, kdy jsem měl tu čest seznámit se s vzácnou a dobrosrdečnou osobou – princem
Albrechtem von Croÿ, rodákem ze Slabec. Narodil
se na krásném croÿském zámku, který je chloubou
naší obce. Měl jsem také tu čest poznat i jeho otce
prince Alexise v jeho již pokročilém věku. Jsem za
to nesmírně rád.
Jak jsem se z jeho vyprávění dozvěděl, jejich
osud nebyl nijak radostný. Žili si spokojeně až do
onoho nešťastného roku 1945.
Za války pomáhali mnoha lidem, jak materiálně,
tak prací v širokém okolí. Někteří mu byli vděčni, ale
někteří tak přívětiví nebyli. Poté bolševik ukázal svoji pravou tvář. Přišel den, kdy celou rodinu vyhnali ze
Slabec, rozkradli velkou část jejich majetku a zámek
jim ukradli. Ukradli i pozemky. Vypadá to jako špatný vtip, ale je to, bohužel, smutná realita.
Zámek chátral a pomalu se rozpadal. Bolševik
užíval zámek jako kanceláře MNV, JZD, ordinace lékaře a poštu. Celý objekt totálně znehodnotil.
Dokončení na str. 2

Slabce - Ve věku 82 let
zemřel v Německu Albrecht
princ von Croÿ. Narodil se v
roce 1938 na zámku ve Slabcích jako mladší ze dvou synů
prince Alexise Croÿe, posledního držitele zámku a velkostatku Slabce z rodu Croÿ.
Croÿové vlastnili Slabce od
roku 1866 do roku 1945, kdy
princ Alexis navzdory svým zásluhám o záchranu mnoha lidí
pronásledovaných nacistickým
režimem musel i se svou rodinou Slabce opustit. Nový domov našli Croÿové v Bavorsku,
jejich sídlem se stal zámek v
Aicha vorm Wald. Albrecht
Croÿ pracoval jako právník, po
roce 1989 zakoupil bývalé hospodářské křídlo zámku Slabce, které proměnil na svou
víkendovou rezidenci, kam
pravidelně jezdil odpočívat.
V roce 2016 převzal za svého
otce Čestné občanství městyse
Slabce in memoriam. Starší a
jediný bratr prince Albrechta, princ Maximilian, zemřel
v roce 2015.

První krůčky prince
Albrechat v zámeckém
parku ve Slabcích (1939).
Snímek z rodinného alba

Vážení spoluobčané,
každým rokem pořádáme pro naše občany - důchodce setkání, které se vždy
konalo v předvánočním čase. Letos
však nám současná situace neumožňuje toto setkání pro Vás uskutečnit.
Nezapomněli jsme na Vás, proto jsme
se rozhodli pro jiné řešení.
Všem občanům, kterým je v letošním
roce 65 let a více, bude doručena malá
pozornost a dárek. Věříme, že Vás potěší. Přejeme Vám i Vašim blízkm pevné
zdraví, klid a spokojenost a vše
nejlepší v novém roce 2021.
Kulturní komise městyse Slabce

Do Vánoc nebude nic
Rousínov - Oznamujeme všem kamarádům, příznivcům a pravidelným i
náhodným účastníkům našich předvánočních akcí, že je tentokrát vynecháme. Možná se situace během adventu
a svátků částečně zlepší a nařízení se
uvolní, ale v této chvíli (13. 11.) se ještě neví. Nemůžeme se na to spoléhat a
dál se společným vinutím věnců a podvečerním rozsvěcením vánočního stromu v sobotu 28. listopadu a vánočním
setkáním v kostele 18. prosince počítat.
S největší pravděpodobností bude stejně
počet shromážděných osob omezený, což
bychom nebyli schopní uhlídat. Kouzlo
předvánočních akcí spočívá i v tom, že
se nás sejde hodně dospělých i dětí, starých i mladých, místních i přespolních.
Nemůžeme si vzít na svědomí něčí případné onemocnění covidem, případně
širší nákazu.
Rousínovský vánoční strom se 28. listopadu určitě rozsvítí, ale bez veřejnosti.
Postavíme i betlém u kostela.
Věříme, že se uskuteční alespoň oblíbený masopustní průvod v průběhu zimy,
někdy ke konci masopustního období.
Přesné datum zatím není stanovené.
Za všechny členy Občanského sdružení Rousínov přeju všem ze srdce krásné a pohodové Vánoce a především zdraví a sílu v příštím roce. Opatrujte se!
Lída Faflíková, OS Rousínov

Bude, nebo nebude
Vánoční koncert?
Kostelík - Staré pohádky začínaly vždy větou
„Bylo, nebylo...“ a pak se začal rozvíjet pohádkový příběh. U nás, a to nejen v Kostelíku, začínáme všechny naše úvahy větou „Bude, nebude...“
a pak se začne mluvit o tom, co plánujeme a co
možná nouzový stav a pandemie COVID-19 omezí,
zruší nebo naopak umožní.
Za normálních dob bychom vás všechny nyní
zvali na Vánoční koncert v Kostelíku, který možná
proběhne v pátek 18. 12. v naší kapli, ale nyní si
nejsme jisti. Respektive my doufáme a uvidíme,
jak se bude vyvíjet počet nemocných a jak dojde k
uvolňování omezení nouzového stavu.
Léto jsme si ale v Kostelíku velmi užili. Kromě zrušeného festivalu Skotsko v Kostelíku jsme
všechno stihli a uspořádali. Velkou pozornost opět
přilákal dr. Eduard Stehlík, vojenský historik, který přijel již asi pošesté do Kostelíka a vyprávěl
tentokrát o obětech českých vojáků v zahraničních misích a připomenul často málo známé příběhy skutečných hrdinů, kteří padli v zahraničí a
přitom bojovali za svoji zem.
Na konci srpna jsme pořádali další velmi hojně
navštívenou diskuzi o koronaviru s doc. Balíkem,
ředitelem Centra intenzivní medicíny, který byl
prvním lékařem, který v Česku podal lék remdesivir a léčil nejtěžší pacienty s covidem. Jeho vyprávění o tom, jak probíhá tato zákeřná nemoc,
jaká rizika existují pro různé věkové skupiny a jak
lze přistupovat k této globální hrozbě, bylo velmi poutavé a mnohým v Kostelíku otevřelo oči.
Dozvěděli jsme se mnoho o tom, jak tento virus
funguje, jak proniká do těla a jak se proti němu
bránit. Doc. Balík nás také upozornil na velké
rozdíly mezi zprávami v mediích a realitou v jednotlivých zdravotnických zařízeních. Diskuze s
doc. Balíkem na samém počátku nového vzestupu
pandemie v polovině září byla velmi poučná.
V prosinci plánujeme znova postavit na návsi
vánoční strom Kostelíka a oslavit příchod Adventu. Zdobit a chystat vánoční strom budeme v
sobotu 28. 11. a rozsvícení stromu přijde se soumrakem. Současně vyzdobíme i kapli a budeme
doufat, že nám covid dovolí uspořádat vánoční
koncert v sobotu 18. 12. Ale to jsme již zase u
zmíněné otázky. Bude? Nebude? Na začátku jsem
psal o pohádkách. I my věříme, že stejně jako v
pohádkách nakonec všechno dobře dopadne a my
budeme moci přivítat každého z Kostelíka, ale i z
mnoha okolních vesniček u nás v kapli a společně
přivítat Vánoce.
Můžete koneckonců vyjádřit váš názor, zda
bude či nebude vánoční koncert i v anketě na našich webových stránkách https://kostelik.cz. Tam
také najdete informace o proběhlých akcích a také
pozvánky na plánované akce. Nebo se můžete podívat na naši facebookovou stránku OS Kostelík.
Pokud byste se náhodou na vánoční koncert
do kaple nedostali, přejeme vám alespoň touto
cestou mnoho dobrého v roce 2021.
Radim Perlín, OS Kostelík

Vzpomínka. Dokončení ze str. 1. Po roce 1989
požádala rodina Croÿ o navrácení svého zámku. Bohužel, neúspěšně. Proč?
To už je jiná historie. Svoji roli sehrály
tzv. Benešovy dekrety atd. Poté si princ
Albrecht „zakoupil“ svůj majetek od
člověka, kterému rodina tyto prostory
darovala. Byly to konírny, sklepy, byt
a hospodářské prostory. A mnozí z vás
jistě ví, jak tyto prostory zvelebil. Paradox, že?
Asi před patnácti lety se podařilo zámek zvenku opravit. Jeho vnější
vzhled se výrazně změnil a zapadl do
krásného prostředí. Bohužel, princ
Albrecht se na něj mohl dívat jenom z
dálky. Jistě byl rád, ale bylo mu to moc
líto, neboť on by také svůj majetek jistě
dobře a rád spravoval.
Na závěr bych mu rád za všechno
ze srdce poděkoval a popřál mu, aby
tam nahoře poznal spravedlnost. Díky,
pane princi!
Za Dobře utajenou country
Vladimír Škrlant, prezident

Ohlédnutí za činností
svazu žen ve Slabcích
Slabce - V letošním roce se
nám bohužel nepoštěstilo se potkat – veškeré aktivity nám znemožnila epidemiologická situace.
V plánu jsme měly dětský den,
rozloučení s létem, halloweenský
karneval, lampionový průvod a
mikulášskou nadílku.
O to více se však těšíme na
rok 2021 a pevně věříme, že bude
pro každého z nás veselejší. Pilně
plánujeme nové aktivity a akce,
při kterých vás velmi rády uvidíme. Děkujeme za přízeň a přejeme vám v současné nelehké situaci hlavně hodně zdraví, klidný
adventní čas, požehnané svátky
v kruhu rodinném a spokojený
nový rok 2021.
Kolektiv žen ČSŽ ZO Slabce

Společenská rubrika

Životní výročí v listopadu 2020 slaví
5. listopadu

Petr Kounovský, Rousínov 25

55 let

8. listopadu

Soňa Konopásková, Slabce 154

50 let

10. listopadu

Libuše Franková, Slabce 100

86 let

11. listopadu

Pavel Šlaich, Modřejovice 2

70 let

17. listopadu

Marie Fišerová, Rousínov 3

82 let

19. listopadu

Josef Blecha, Slabce 143

60 let

20. listopadu

Jana Kounovská, Rousínov 89

50 let

Životní výročí v prosinci 2020 slaví
3. prosince

Stanislav Beneš, Skupá 33

70 let

7. prosince

Danuše Kohoutová, Slabce 97

50 let

9. prosince

Blanka Štillerová, Slabce 145

60 let

20. prosince

Robert Polcar, Skupá 45

50 let

21. prosince

Josef Holý, Svinařov 25

75 let

28. prosince

Jiřina Kuncová, Slabce 101

82 let

Jubilantům blahopřejeme! Pokud někdo z příštích jubilantů (leden, únor 2021)
nechce být zveřejněn ve zpravodaji, nechť to oznámí na ÚM Slabce do konce prosince.

Úmrtí
Anna Markupová, Skupá 1

26. října

Přihlášeni k trvalému pobytu
21. 9.

Jana Čablíková s dcerou Karolínou a Marií do Modřejovic

8. 10.

Václav a Vlastislava Dražkovi do Slabec

10. 10.

Roman Čepek do Modřejovic

Odhlášeni z trvalého pobytu
8. 9.

Jiřina Chalupecká ze Slabec do Klášterce nad Ohří

30. 9.

Tereza Rosík Biňovcová ze Slabec do Vrbna pod Pradědem

Svatby - Rousínov
12. září

Robert Helus, Plzeň, a Dominika Jiřičná, Praha

Svatby - Skryje
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12. září

Petr Škubal a Lenka Kadeřávková, oba Praha

Svatby - Hřebečníky
10. října

Tomáš Faltejsek a Veronika Hurtová, oba Rakovník

