Návštěva z Komprachtic – ostuda vedení radnice
V pátek 4. října se mělo uskutečnit setkání občanů Města Albrechtic a
partnerského města Komprachtic k 15. letému výročí partnerství obou měst.
Když v 16 hodin přijelo 38 osob na naše náměstí před úřad, neměli ani tušení, co
je čeká. Program připravený naší vaší paní starostkou měl být následující:
- Návštěva rodinné hrobky Kailů
- Setkání s občany v zámeckém parku s občerstvením
- p. Křištofová po skupinkách ukáže výpěstky starých odrůd zeleniny
A skutečnost?
- Autobus vyložil delegaci u cesty k hrobce, ale řidiči nikdo neřekl, kam má
jet, kde má zaparkovat-přitom pan místostarosta postával v pártystanu
v zámeckém parku.
- Účastníci zájezdu po prohlídce hrobky přišli pěšky do zámeckého parku a
nastal u nich údiv, u mnohých přímo zděšení.
- Posezení pod stanem při 11-12 stupních bez bočních stran, většina lidí
musela sedět na studených lavicích pivního setu!!! Pártystan byl opatřen
plynovými ohřívači.
- Potřebovali jít na toalety – ty však chyběly. A rada našeho vedení – běžte
vykonat potřebu do přírody okolo stanu!!!
- Setkání s občany Města Albrechtic se neuskutečnilo, neboť z našich lidí
byli přítomni jenom manželé Špalkovi a manželé Kropáčovi.
- Na prohlídku zeleniny nedošlo, protože byla tma
- Jediným kladem bylo výborně připravené pohoštění paní Křištofovou a
panem Šiškou a oživení podvečera hudebním doprovodem panem
Břicháčkem
Naprosto neprofesionálně až diletantsky připravený program na měsíc říjen
(partnerům z Bialy se to v srpnu líbilo, to ale bylo 25 stupňů!!).
Chybějící občané z Albrechtic, chybějící toalety byl vrchol neschopnosti vedení
naší radnice.
Ti by se měli podívat, jak vypadá setkání občanů obou měst - například 8.
listopadu.

Manželé Kropáčovi

Vyjádření k návštěvě Komprachtic
V pátek 4. října se uskutečnilo setkání občanů Města Albrechtic a partnerského
města Komprachtic k 15. letému výročí partnerství obou měst. Tento termín se
od srpna několikrát na přání zástupce Komprachtic, pana Przywary, neustále
přesouval, a i několik dní před původně plánovaným termínem 5. 10. 2019, měl
přesouvat až do listopadu.
Program, se kterým byl zástupce Komprachtic, pan Przywara, seznámen byl
následovný:
- Návštěva rodinné hrobky Keilů – řidič autobusu i pan Przywara byl
informován, že má čekat včetně autobusu pod hrobkou, kde počká na
hosty z Komprachtic, a převeze je do Zámeckého parku v Hynčicích. Jaké
bylo naše zděšení, že na nikoho autobus nečeká, že řidič autobusu včetně
pana Przywary někam odjeli a na zbývající návštěvníky nečekali.
Operativně jsme použili svá osobní vozidla a návštěvníky, kteří nebyli
zcela schopni delší chůze, jsme převezli do zámeckého parku. Ostatní
s panem Rollerem, který je seznámil nejen s hrobkou rodiny Keilů, ale i
s touto historií našeho města, procházkou došli do Zámeckého parku
v Hynčicích. Tady by bylo na místě spíše poděkovat panu Rollerovi a
Lesům ČR, že umožňují pro návštěvníky města Město Albrechtice, že
v odpoledních hodinách, kdy se všichni věnují rodinám a svým
soukromým aktivitám, nelení a hrobku otevřou, včetně velmi poutavého
výkladu. Hosté z Komprachtic si sebou odnášeli materiály nejen k hrobce
Keilů, ale i ke Krtečkové stezce a rozhledně. Možná poprvé, co občané
Komprachtic zhlédli něco z Města Albrechtic. O tom by mezinárodní
spolupráce měla být. Ukázat zajímavosti, krásy našeho města tak, aby sem
přijeli opětovně i s dalšími návštěvníky, podpořit turismus našeho města.
- Zde bylo pro ně připraveno posezení, bohaté občerstvení, včetně pitného
režimu. Partystan byl vybaven teplomety tak, aby zde bylo příjemně teplo
a útulno. Což dosvědčil i fakt, že návštěvníci po pár okamžicích
rozepínali svrchní oděv, někteří dokonce odkládali. Došlo dokonce i na
několik tanečků za hudebního doprovodu pana Břicháčka.
- Na prohlídku zámecké zahrady nedošlo, ale to z důvodu permanentního
odkládání termínu, kdy v říjnu byla zahrada již zazimovaná. Takto to i
návštěvníkům vysvětlila paní Křištofová, ale o zahradě a pěstování
původních plodin pohovořila. Došlo na výměnu receptů a velkému zájmu
o kulinářské umění paní Křištofové. Někteří i nakoukli do zazimované

zahrádky p. Křištofové a byli překvapení, jak různorodá se zde pěstuje
zelenina a okrasné rostliny.
- Čím jsme zapříčinili, že zde chyběli občané Města Albrechtic? Netuším,
možná ta spolupráce s polským městem Komprachtice není tak ideální,
jak bylo doposud předkládáno.
- Toalety byly zajištěny u správce Zámeckého parku Hynčice, avšak sami
moc dobře víme, jak to na venkovních akcích probíhá.
- Tato akce neměla být oslavným setkáním občanů Města Albrechtic
s občany Komprachtic nad 15 letou spolupráci. Tato oslava má
proběhnout až v Komprachticích 8.11.2019.

Sami manželé Špalkovi odešli po hodině a manželé Kropáčovi hned vzápětí. To
je nejspíš i důvod, proč nemohou tuto akci zcela objektivně hodnotit. Na začátku
tohoto setkání (prohlídka hrobky Keilů a přechod do Zámeckého parku Hynčice)
ani nebyli.
Netuším, co manželé Kropáčovy k této reakci vedlo, ale rozhodně to není
nespokojenost návštěvníků Komprachtic, neboť ti si vše velmi pochvalovali a
s velkými „díky“ a vřelými obětími Zámecký park v Hynčicích opouštěli, viz.
email.

Velmi smutná je i reakce jedné zastupitelky, která se ke kritice vydařené akce
okamžitě připojila. Hodnotit něco, co jsem neviděla ani z rychlýku, a o čem
nemohu mít ani nejmenší tušení, je velmi snadné. Přidat ovšem ruku k dílu a
něco zde pro lidi udělat, to už je těžší.
Tímto přístupem neberete chuť do práce mě, ale všem, kteří jakoukoliv akci
v rámci života města a ve městě připravují.
Vaše starostka Ing. Jana Murová

