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Zápis č. 2/2021

Z jednání komise pro rozvoj cestovního ruchu, Střecha 20. 10. 2021

Přítomní:

Lenka Bednaříková - předsedkyně
Mgr. Alena Kiedroňová, Ludmila Knápková, Jaroslav Pospíšil, Dušan Zapalač - členové
Omluven: Ing. Leopold Kolář

Program:

l. Hodnocení letní sezóny ~

2. Význam Vrbenského vrchu a Trofeo Nike Jeseníky pro region
3. Vyhlídka Praděd

l

4. Příprava na Zimní sezónu
5. Rúznć

l Zlí/ˇÍ
ad 1.

0 letní Sezóna byla v Jeseníkách ve Znamení dovolených rodin Z tuzemská V čase

covidových opatření, návštěvnost velká, Zejména v Karlově Studánce, ve Vrbně nebylo až
tolik znát

0 turistická sezóna ve městě - komise doporučuje lepší označení TIC, Zda je či není
otevřeno, pokud se uvnitř nesvítí, vypadá jako stále zavřené; Zřejmý byl pouze provoz
půjčovny kol /otevření Zahrady/

0 u půjčovny - komise doporučuje radním srovnání nákladů S minulými lety, Zda již klesají
a nakolik je nutné V místě mít dva brigádníky, když funguje TIC /efektivnost/; náklady na
provoz TIC a půjčovny ročně dosahují cca 1,6 mil Kč

0 ve Vrbně není kam posílat turisty, ubytují se, odjíždějí přes kopec na stranu Olomouckého
kraje, kde je spousta top nabídek atraktivit i dobře fungující služby; de facto turisté
utrácejí jinde než ve Vrbně či na Vrbensku; pí Knapková upozorňuje, že pokud se nezačne
něco dělat, nebudou mít turisté důvod se do Vrbna a na Vrbensko vracet

0 po 17. hod je město jako vylidněné, není kam jít; zavírají se restaurace, ale i obchody, ve
městě nekoupíte už ani boty aj.

0 špatně fungující služby - příklad: hosté V kempu si objednali 6 pizz, čekali na ně
bezmála dvě hodiny, a ještě si rozvozce řekl o 100 Kč za dopravu; reakce hostů: začněte
tady konečně něco dělat, nebo tu nebude obstojně žít, jinde jsme o poznání dále

0 první 3 otázky návštěvníků po příjezdu jsou: Máte volno? Kde je tady koupání? Kde se
dobře najíme?

0 rozevírají se nůžky mezi úrovní východní a západní části Jeseníků - dáno podporou
CR ze strany Olomouckého a Moravskoslezského kraje V neprospěch našeho regionu;
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V dlouhodobém horizontu může mít tvrdý dopad na rozvoj našeho území; zde by měl mít
větší roli Euroregion Praděd a také tlak obcí na větší podporu Z MSK

0 MSK nemá Oblast Pradědu manažersky zvládnutou, Ztrácí se potenciál destinace, léta
se nic k lepšímu nemění

0 ke změně by prospělo také více akcí pořádaných Střechou, ne ale běžná divadelní
představení apod., na ty sem turisté nepůjdou, chtějí se ale bavit třeba na slavnostech.
venkovní diskotéce apod., jinak už také působí např. pravidelné trhy V lázních

0 příkladem je Skláma Jakub, která se zaměřuje na veřejnost, otevřeno mají také V sobotu,
jezdí sem lidé i Z lázní, aby viděli, jak Se tvoří sklo

ad 2.

0 velký význam pro region měly motoristické akce Vrbenský vrch a Trofeo Niké Jeseníky,
spokojenost veřej nosti

0 bude 70 let Automotoklubu Vrbno, zaslouží podporu města vč. vrcholné akce Vrbenský
vrch

0 komise doporučuje lepší, detailnější plakát akce S rozpisem bodů v celém úseku,
v letošním místopisné body Vrbenského vrchu nepopsány, návštěvníci se nemohli
zorientovat

0 v přípravě Vrbenského vrchu využít vhodné a bezpečné možnosti zachování
automobilového provozu mezi Karlovicemi a Vrbnem p. P. pro veřejnost, byt' S omezením

l

0 příští ročník Troteo Niké, který Se každoročně těší zasloužené pozomosti veřejnosti, se
pojede opět a zvažuje se Start jedné etapy Z Autokempu Dolina

ad 3.
j

0 nerezignujme na Vyhlidku Praděd, nerušme Záměr jen pro náletové dřeviny a nemožnost
dohodnout se S lesáky, využijme možnosti Huku, dostat se výše a výhledově tady postavit
rozhlednu; i města a obce položené níže mají své rozhledny; Z Huku je vidět Praděd i
Karlovice, tam by ani náletové stromy nevadily; mohly by ve ?nále Stát až 3 rozhledny

j

S dohledností mezi sebou, kdy by bylo vidět až na Slezskou Haitu; není správné jen něco
zavřít a nemít co nabídnout turistům i místním

0 S kůrovcem byla zle poničenai Cesta kolem vody
0 ztrácí se turistické značení Stezek

ad 4.

0 na 17. 6. svolal MSK do Střechy jednání k běžeckým trasám, ale od loňska se nic
nezměnilo; podle informací L. Bednaříkové se zdá, že není progres, pouze se sešli
upravovatelé běžeckých tras; k nápravě může pomoci právě MSK, nejen odpovídající
mapou, směrovými cedulkami a podporou úpravy tras či pořízení vhodné techniky pro

l úpravu Stop; MSK musí mít peníze pro podporu rozvoje CR, podobně jako OL kraj
i 0 chybi i prosté cedulky, aby pěší turisté nerozšlapávali upravené trasy pro běžkaře, ale i
Q

cedulky směrové
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0 potřebovali bychom akční pracovní skupinu V podobě agilního Spolku Přátel Vrbenska,

která by pro rozvoj CR udělala maximum
0 potřebovali bychom nadšence, kteří by upravovali pravidelně některé trasy i pro pěší.

vysekávali plevel, čistili chodníčky od odpadků - mohly by to být třeba skupinky dětí
motivované k ochraně přírody; L. Bednaříková nabízí podporu i osobní účast: stačila by
třeba hodina a výsledek by byl viditelný*

0 stále není zřejmé, zda pokračují jednání k provozování Ski Arány se sjezdovkou, Zima je
za dveřmi

ad 5.

0 provozovatelé ubytovacích zařízení a restaurací by měli mít možnost více využívat
tiskoviny, které jsou k dispozici na radnici nebo V KIV; pí Knapková získala štos
zimních map od Euroregionu Praděd, když je tady jako partner a platí roční poplatky;
provoz autokempu je ale v hlavní sezóně, takove' mapy nemůže hostům nabízet; chybí
tradiční průvodci, např. nové S obrázky pro děti, které jsou velmi vydařené; už Snad 5 let
Autokemp žádá marně o mapu bikeparku, ani tuto atraktivitu město neumí „prodat“;

0 Sdružení cestovního ruchu Z Šumperka chrlí materiály a zásobuje provozovatele
turistických ubytovacích, restauračních a dalších zařízení /např. mapy dobíjecích
elektrostanic pro e-kola/ a ještě nabízí dovoz přímo na místo; krásné průvodce vydal KIV,
ale nej sou provozovatelům k mání

0 snaha o úsporu při výrobě tiskovin může být kontraproduktivní, větší počet výtisků
vychází podle sdělení D. Zapalače levněji a má návratnost při prodeji, byť jen trochu dráž
oproti nákladům na výrobu; navíc některé podklady jsou připraveny, stačí jen zadat do
tisku, využít je

0 komise považuje za promarněné šance pořádané akce bez veřejnosti: ta nebyla
pozvána ani na křest knihy u TIC spojený S výstavou fotogra?í fotosoutěže a

j
vystoupením Tanji /pořádáno navíc V čase, kdy jsou lidé ještě v práci/, ale také otevření
cyklostezky; proč tam lidé nemohli přijít? Proč se o akcích dozví až Z webu, FB či
Zpravodaje? Je tu zdání akcí pořádaných pro vyvolené, zaznamenala komise kritické
ohlasy a Ztotožňuje se s nimi

j

0 stezka Bílé Opavy je skvěle upravena, správci postavili nové lávky, pochvala patří
l SCHKOJ
1 0 obraz města a Vrbenska by měl lépe, a to i S negativními věcmi, představovat

Zpravodaj
t 0 v létě se objevila na Vrbensku nekalá reklamní kampaň, když byl V blízkosti

Autokempu Dolina vyvěšen plakát na nový camping p. Klíče
0 příští Schůzka komise ~ v listopadu

Q Doporučení Radě města:

l 1. dát posoudit vývoj nákladů na půjčovnu kol za čas provozování
2. ponechat ve strategickém plánu rozvoje města vyhlídku nad městem a záměr výstavby

» rozhledny pro zvýšení atraktivnosti turistických cílů

,



`
3. pověřit odbor VV a KIV k revizi využitelných tiskovin a jejich poskytnutí subjektům

V oblasti CR
4. pro rok 2022 dát do priorit orientační Systém města a obnovu Značení tras
5. jednat S provozovatelem Ski Arény o možnostech obnovy provozu LV a řešení Systému

Zasněžování

f'f‹In' „ ,
Zapsäla: A. Kie ronova

Ve Vrbně p. P. 29. 10. 2021

Příloha *
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ˇ Prezenční listina

Komise pro rozvoj cestovního ruchu č. 2 - 20. 10. 2021
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