Rytíři hradu Štramberk potřebují vaší pomoc
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Vážení naší přátelé, fandové a návštěvníci, hrad Štramberk bude zřejmě opět potřebovat
vaší pomoc!

pomalu, ale jistě končí další hradní sezóna a možná i etapa v historii hradu Štramberka. Jeho
další osud je zejména díky letošnímu nestandardnímu postupu vedení města s rekonstrukcí
Jaroňkovy útulny mírně řečeno nepředvídatelný. Současný provozovatel hradu, společnost
VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ pravděpodobně v březnu s provozem skončí a o tom, jaké má
současné vedení města s hradem další plány kolují zatím jen dohady. Vše mohou ještě ovlivnit
volby, avšak z toho co dosud víme a vidíme neplyne pro hrad, pro jeho návštěvníky a ani pro ty,
kdo jsou na provozu hradu závislí, nic dobrého. A co se nám vlastně na postupu vedení města
nelíbí a proti čemu se stavíme?

1.Vedení města stále nekomunikuje a nenaslouchá potřebám návštěvníků, uživatelů,
podnikatelů a ani provozovatele hradu a činí kroky v rozporu s jejich zájmy. Stále také nehovoří
pravdu a tím dlouhodobě vytváří napjatou a nepřátelskou atmosféru, která vážně narušuje
dobré vztahy mezi lidmi ve městě.

2. Vedení města jedná bezohledně a prosazuje postupy, která nejen že jsou naprosto
nestandardní, ale hlavně pro všechny zúčastněné osoby úplně nejhorší možné a naprosto
zbytečné:

- jsou bezohledné k návštěvníkům města i hradu a vytváří nepředvídatelné prostředí, které není
slučitelné s kvalitním a reprezentativním provozem hradu Štramberka.
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- jsou likvidační pro provozovatele hradu a ohrožují i zaměstnance a ostatní podnikatele a
živnostníky, kteří jsou na turistice a cestovním ruchu ve Štramberku životně závislí. Postup
vedení města směřuje k opětovné devastaci provozu hradu, jako tomu bylo před rokem 2009.

- mohou způsobit milionové škody samotnému městu Štramberku, kterým by bylo možné se
bez problému vyhnout. Jde zejména o protiprávní postup v případě rekonstrukce Jaroňkovy
útulny, kde by město kvůli zásahu do práv nájemce a špatnému postupu jeho vedení přišlo o
velkou část nájmu a muselo nahrazovat škody a ušlý zisk nájemce. Dosud se za tento postup
ani neomluvilo a stále se ho snaží obhajovat.

3. Vedení města nechává záměrně dojít některé památky až do havarijního stavu, aby pak na
jejich drahé opravy získalo dotace, místo toho, aby řešilo jejich průběžnou údržbu ze svého
rozpočtu, která by však vyšla mnohem levněji a byla by mnohem šetrnější. Také téměř vůbec
neřeší standardní provozní potřeby hradu, a to ani ty, které mu náleží ze zákona a jsou
nezbytné pro bezpečný a důstojný provoz hradu.

4. Vedení města štědře využívá veřejných peněz z krajských a státních rozpočtů a fondů, které
jsou peníze nás všech, přitom se však k návštěvníkům města a k podnikatelům, kteří nejsou
občané Štramberka, často chová jako by byli "méněcenní" a "méněžádoucí".

5. Město Štramberk vybírá 20% poplatky ze vstupného i z neziskových a veřejně prospěšných
kulturních akcí od neziskových a veřejně prospěšných organizací. Toto jednání považujeme za
zavrženíhodné a neoprávněné, protože zákon takové akce od poplatku osvobozuje.

Tyto nešvary chceme změnit a potřebujeme k tomu i Vaší pomoc! A jak nám můžete pomoci?

- svou dobrovolnou prací. Přijmeme mezi Rytíře hradu Štramberk nové členy, kteří jsou ochotni
ihned pomoci v našem úsilí o změnu, rozvoj hradu Štramberk a záchranu toho, co se na hradě
v posledních letech vybudovalo. Zejména potřebujeme pomoci:
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- s administrativou a agendou sdružení - sběr informací, psaní článků apod. Chceme působit
dlouhodobě a vytvořit stabilní organizační strukturu která bude schopna i na dále pružně
reagovat na situaci na hradě, bránit jeho zájmy a zajišťovat jeho rozvoj. V této chvíli jsou naše
kapacity již maximálně vytíženy a bez vaší pomoci se neobejdeme.

- se získáváním finančních prostředků pro financování činnosti sdružení. Číslo účtu u České
Spořitelny je 2616757369/0800, na tento účet je možné zasílat i finanční dary. O činnosti
sdružení se nejvíce dozvíte z www stránek a na našem FB.

- se zajištěním aktivit a činnosti sdružení na hradě a ve Štramberku – korespondence, sběr
informací apod.;

- s novou adresou, na kterou bychom ve Štramberku mohli přestěhovat naše sídlo z hradu,
pokud město sdružení na hradě nebude chtít. Bude záležet na výsledku říjnových komunálních
voleb.

- změnou, kterou učiníte v říjnových komunálních volbách. Věříme Vám, že nejlépe víte koho
volit a koho NE!

Podrobnější informace o činnosti sdružení naleznete na http://www.stramberskatruba.cz/cs/str
amberska-truba/rytiri
.

Zájemci o jakoukoliv formu pomoci, kontaktujte mne prosím na emailu harabis@valasske-kral
ovstvi.cz
nebo na
telefonu 777 556 021.

Předem Vám všem uctivě děkujeme!

Za občanské sdružení Rytíři hradu Štramberk
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Předseda Tomáš Harabiš
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