Důležité upozornění - od 1. dubna již nejsme provozovatele Hradu Štramberk
środa, 01 kwietnia 2015 20:11

Vážení přátelé a návštěvníci Hradu Štramberk,

určitě Vás napadne, že je to apríl, ale vězte, že bohužel NE! Loučíme se s Vámi po 6 letech a i
když neustále probíhají k provozu jednání, nedošlo k předání, budeme se na hradě ještě
vyskytovat a je možné, že se po opravě Jaroňkovy útulny k provozu vrátíme, od 1. dubna je
správa Hradu v rukou města Štramberk. Valašské království bude ještě přechodnou dobu
zajišťovat provoz Turistické chaty Dr. Hrstky, ale i zde jedná o vyrovnání a předání. Poté
budeme stejně jako jiné agentury "pouze" nabízet a organizovat ve Štramberku akce a
programy o které bude zájem. Na výše uvedeném telefonním čísle +420 774 668 045 obdržíte
informace k provozu Turistické chaty Dr. Hrstky a k našim službám ve Štramberku. Další
informace k naší nabídce ve Štramberku naleznete také na http://www.balickyzazitku.cz/cz/bali
cky-firmy/na-hrade-stramberku/
.
Vaše dotazy a ostatní věci týkající se provozu hradu již prosím směřujte na Informační centrum
Štramberk +420 558 840 617.

I když se po volbách přístup města k provozovateli hradu významně zlepšil, město Štramberk v
posledních několika letech zanedbávalo své povinnosti ke správě hradu a vzájemné rozpory
zejména v přístupu k Vaší a naší bezpečnosti, hygieně, kvalitě, standardu provozu, kultuře a
komunikaci s Vámi, a s tím vším souvisejícím financováním provozu, vyústily v ukončení
stávající smlouvy. Určitě jste také zaznamenali loňskou kauzu s Jaroňkovou útulnou a postupné
snižování kvality poskytovaných služeb a jejich omezení.
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Podoba smlouvy sice již nevyhovovala ani jedné ze smluvních stran, ale dosud se nevyjasnilo
jak se hrad ode dneška bude provozovat dále. Kdo bude za jeho provoz zodpovídat? Kdo bude
odpovídat na vaše dotazy? Aktualizovat www stánky? Organizovat akce? Starat se o vaší
spokojenost? Také ještě nejsou vyrovnány majetkoprávní vztahy mezi městem a správcem
hradu, který za dobu svého působení spolu s partnery hrad vybavil a zvelebil. Vše potřebuje
ještě nějaký čas...

I přes výraznou podporu a dobrou vůli současného pana starosty Davida Plandora, Změny pro
Štramberk a dalších přátel hradu,kterým tímto také děkujeme za vše, co pro hrad vykonali,
bohužel končí jedna hradní éra, která se pravděpodobně již nikdy nebude opakovat. Děkujeme
také Vám všem za Vaší podporu a pomoc, protože bez Vás, jeho přátel, fandů a návštěvníků
by se nám nikdy nepodařilo vdechnout hradu "jeho duši" a hrad by zůstal "jen" zašlou
zříceninou, jak jsme ho přebrali v roce 2009...

Přejeme Vám krásné dny a těšíme se na další setkávání s Vámi!

Tomáš Harabiš
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