Protestem za pohostinností a přívětivostí pro turisty
Pátek, 31 Květen 2013 19:06

Hrad Štramberk se připojuje k sobotní protestní akci a půjde příkladem pohostinnosti a
přívětivosti!
„Nyní zadarmo, pak za peníze!", je mottem našeho dvouhodinového protestu proti
opatřením, která objektivně vyhánějí návštěvníky z města. Pro všechny kdo přijdete a
budete muset čekat než otevřeme, máme připraveno malé občerstvení ZDARMA!. Akce
potrvá od 10.00 do 12.00 a bude během ní omezen provoz areálu Hradu, podobně jako se
s tím setkáváte například během svatebních obřadů a některých skupinových akcí. Za
případné zdržení a drobné nepohodlí se Vám tímto předem omlouváme. Nechcete-li
čekat, naplánujte si návštěvu po 12 hodině ;-)

A proč vlastně protestujeme?
Vstřícnost a přívětivost města vůči jeho návštěvníkům hluboce upadla a návštěvnost Hradu a
troufáme si říci, že i města Štramberka se propadla téměř na polovinu své obvyklé návštěvnosti
a situace se stala opravdu vážnou. Pro velkou část z Vás je otázka parkování otázkou, jestli
vůbec chcete navštívit město, které Vás vlastně nechce a pro většinu živnostníků a podnikatelů
ve Štramberku se otázka parkování zase stává otázkou bytí či nebytí. I když svou roli letos
sehrálo i mimořádně špatné počasí, nikdo z živnostníků a poměru znalý, již nepochybuje o tom,
že za propadem je nový systém parkování, který je pro návštěvníky stále nepřehledný,
zbytečně drahý a de facto jim zamezuje i vjezdu do centra, i když by mohli parkovat na místech,
které si předplatila firma provozující na náměstí hotely a restaurace. Parkovat je možné v
podstatě již jen na odstavných parkovištích a několika málo místech na okraji města.
Mimo drobné zlevnění parkovného na odstavných parkovištích na 50 Kč den a několika více či
méně drobných změn, město žádný zásadní vstřícný krok vůči návštěvníkům ani podnikatelům
dosud nepodniklo.
Věříme tedy, že touto akcí dáváme Vám i městu Štramberku najevo, že nám na VÁS, A NA
VYŘEŠENÍ CELÉ PARKOVACÍ PERIPETIE, OPRAVDU ZÁLEŽÍ!
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu ve Štramberku :-)
Tým Hradu Štramberka
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