Vážení zastupitelé
Dne 10.10. 2019 nám byl doručen email manželů Kropáčových vyjadřující se k návštěvě
občanů partnerského města Komprachtic. Jelikož jsme byli součástí programu a jeho
spoluorganizátory, tak máme potřebu podat k tomuto vysvětlení a své vyjádření.
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 zaparkovatpřitom pan místostarosta postával v pártystanu v zámeckém parku.

Autobus byl od hrobky naveden k zámeckému parku panem Kropáčem – jelikož svůj
krok nekonzultoval s nikým z organizátorů, došlo k zaparkování autobusu na místě, které
k tomu není určené. Do parku jezdí ročně několik autobusů ať už s dětmi či dospělými
návštěvníky a mají vymezený prostor přímo v parku tak, aby návštěvníci nemuseli přecházet
hlavní silnici. Místostarosta nepostával v party stanu, ale věnoval se organizačním
záležitostem.
- Účastníci zájezdu po prohlídce hrobky přišli pěšky do zámeckého parku a nastal u nich údiv, u
mnohých přímo zděšení.

Účastníci byli možná zděšeni z toho, že autobus, který na ně měl čekat u kaple rodiny
Keil von Eichenthurn stojí u zámeckého parku a oni museli jít částečně pěšky a částečně být
přivezeni osobními auty - což se podařilo zajistit jen díky vedení města.
- Posezení pod stanem při 11-12 stupních bez bočních stran, většina lidí musela sedět na studených
lavicích pivního setu!!! Pártystan byl opatřen plynovými ohřívači.

Posezení bylo připraveno již ve čtvrtek tak, aby tráva pod stany byla suchá, hlavní stan byl
vyhříván třemi teplomety a většina návštěvníků už po krátké době sundávala bundy.
Občerstvení bylo nachystané s ohledem na podmínky – teplá káva, teplý dýňový nápoj, teplá
polévka, teplá pečená zelenina i teplá masová směs. Pivní sety byly opatřeny dekami.
- Potřebovali jít na toalety – ty však chyběly. A rada našeho vedení – běžte vykonat potřebu do přírody
okolo stanu!!!

Toalety byly zajištěny v bytě a i návštěvníci toto využívali. Pokud se v přítmí rozhodli
vykonat svou potřebu „za keřem“ tak jim v tom nikdo nebránil – pokud se dotázali, byli
odvedeni na toaletu. Nikdo z vedení je neposílal vykonávat potřebu do přírody.
- Setkání s občany Města Albrechtic se neuskutečnilo, neboť z našich lidí byli přítomni jenom manželé
Špalkovi a manželé Kropáčovi.

To je otázka na ty, kteří 15let tuto spolupráci organizovali a řídili – ročně jezdilo
několik autobusů v rámci spolupráce do Polska – kde byli občané města, proč nepřišli
pozdravit své přátele – to by mohlo být téma ke konstruktivní úvaze – zda nebylo důvodem
neúčasti místních to, že termín byl stále posouván a potvrzen až v pondělí, nebo to, že akce
probíhala v odpoledních hodinách – normální člověk by to vzal jako téma k zamyšlení a pro
příště z toho vyvodil nějaká opatření…

- Na prohlídku zeleniny nedošlo, protože byla tma
Na prohlídku zeleniny nedošlo z několika důvodů:

1, pan Roller se věnoval návštěvníkům u kaple rodiny Keil von Eichenthurn a podal jim
výklad o této části historie města a ukázal jim zrekonstruovaný objekt, ve svém volném čase
s ochotou a vlídností.
2, odjezd autobusu zajištěný panem Kropáčem (bez konzultace s organizátory) mírně zpozdil
příchod návštěvníku do parku
3, vzhledem k výše zmíněným jsme již chtěli poskytnout prostor pro posezení a hovor
4, Návštěvníkům byla nabídnuta možnost návštěvy zahrady a mohli si tedy sami vybrat, zda
zahradu navštíví nebo si raději posedí a popovídají si. Po předešlých slovních narážkách
manželů Kropáčových (že si nestihnout popovídat) jsme raději zvolili tuto variantu a
respektovali jsme jak návštěvníky tak manžele Kropáčovi.
5, Vzhledem k období a krátkému času návštěvy byla hlavním programem ne návštěva
zahrady ale ochutnávka zahrady (tak jak to v tuto roční domu mají nastaveny i školky a jiné
návštěvy parku) tedy tematické občerstvení, a to levandulový sirup do kávy, dýňový nápoj,
dýňová polévka, povidlové koláčky, mrkvový dort, dýňové muffiny, pečená zelenina
s bylinkami domácím kečupem a bylinkový dipem, pečená masová směs s dožínkovou
omáčkou (směs kterou můžete ochutnat jen v zámecké zahradě). Celý program zámecké
zahrady „Návrat lidí do zahrady“ není jen o výpěstcích, ale i o jejich zpracování. Jak nejlépe
lidem ukázat, že zahrada je nejen krásná ale i velmi chutná. Smyslem projektu je zapojení
všech smyslů, a to se povedlo. Polští návštěvníci byli nadšeni a vše hodnotili s velkým
nadšením a potleskem.
- Jediným kladem bylo výborně připravené pohoštění paní Křištofovou a panem Šiškou a oživení
podvečera hudebním doprovodem panem Břicháčkem

K bodu občerstvení jsme se již vyjádřili, co se týče hudebního doprovodu tak ten pan
Břicháček zajišťoval již před příjezdem návštěvníků z Polska – nicméně ani jemu se
nepodařilo vykouzlit ve tvářích manželů Kropáčových aspoň náznak úsměvu či spokojenosti
– možná právě pro tuto svou náladu odešli v půlce programu a tudíž nemohli být svědky
zábavy, která se rozproudila. Vzhledem k tomu, že autobus musel být druhý den k dispozici,
byla akce v půl osmé ukončena tedy půl hodiny po předpokládaném odjezdu. Což je známka
toho, že nikdo domů nespěchal a všichni kromě manželů Kropáčových a zřejmě i manželů
Špalkových si celou akci užili. Loučení bylo velmi vřelé a návštěvníci dostali i drobnou
výslužku na cestu domů.
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

Hned druhý den probíhala akce svod koní a cvičení hasičské jednotky – od rána vedení
města zajišťovalo svou pomoc i tam – např. převezením teplometů, či dovezením obědů…I
přes to, že teplota byla ještě nižší než den před tím a i přes fakt, že celý den pršelo, si nikdo
nestěžoval. Ti, co přišli tyto akce podpořit, si se svařákem sedli pod stan a měli k sobě o
trochu blíž. Tou dobou možná manželé Kropáčovi sepisovali svůj pamflet plný lží, hrubých
urážek a zášti, aby jím mohli obtěžovat všechny zastupitele.

Je nám líto, že místo času na přípravu dalších akcí a příjemných zážitků nejen pro občany
našeho města musíme náš čas věnovat obhajobě věci, kterou jsme dělali s tou největší
zodpovědností a snahou ukázat krásu našeho města.
Za Český svaz ochránců přírody Alena Křištofová a Antonín Šiška

