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komise pro rozvoj cestovního ruchu, 1. 2. 2017 na radnici

Lzš ˇ ˇ ˇ
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1- VVh0Ö“0C€?Í „0platkové” soutěže Euroregionu Praděd a ”!Ĺ~lÉ3) `

. .. .Moravian Silesian Tourismu na Vrbensku \.:>
Ž2. Návrhy na reklamni kampaň pro půjčovnu kol „Půjčte si mě" pro sezónu 2017

3. informace o návrzích společnosti REGIO Ostrava pro oblast cestovního ruchu na Vrbensku
4. Tiskoviny pro letní sezónu 2017
5. Příprava turistické brožurky zaměřené na sakrální stavby a památky na Vrbensku
6. Různé

Ad 1.

Po ukončení Soutěže zajistilo IC Impuls vydání krabic lázeňských oplatek turistům, kteří byli ochotni
vyplnit jednoduchý dotazník (motivace k návštěvě Jeseníků, turistických cílů, spokojenost); část
krabic S oplatky byla poskytnuta vrbenským pořadatelům sportovního turnaje ve stolním tenisu a

Spolku Přátel Vrbenska pro odměny dětem na Mikulášské nadilce na Zámečku a na vánočním
jarmarku. Podle L. Bednaříkové byli lidé za krabičku oplatek rádi, na krabici navíc Získali zajímavé tipy
na návštěvu turistických cílů v regionu Vrbenska. Dotazníky Zpracovává pro Euroregion Praděd
Slezská univerzita, výsledky mají být V březnu. Zůstalo už jen minimální množství krabiček s Oplatky,
kde min. trvanlivost je do konce února 2017, podle L. Bednaříkové je IC impuls ve Vrbně a Karlově
Studánce vydá rodinám S dětmi, opět za odpovědi tentokrát v „zimním“ jednoduchém dotazníku.

Požádala, aby tisk jednoduchých dotazníků zajistila pracovnice MÚ Vrbno p. P. paníJ. Martínková.

Ad 2.

Předsedkyně komise L. Bednaříková informovala O jednání S pí Knápkovou, ta je v letní sezóně 2017
převzít do správy půjčovnu kol, čtyřkolky a koloběžek v areálu Autokempu Koliba. Najde si také
pracovníka, který by Zde vypomáhal. Komise chce paní Knápkovou pozvat do jednání komise
v březnu, nejpozději dubnu 2017, aby se S ní probraly všechny náležitosti smlouvy na r. 2017.

Komise chce letos Začít s propagaci půjčovny už od jara, navrhuje společné jednání se zástupcem
sportovní komise ve smyslu „živé reklamy", kdy sportovci by mohli projíždět při svých trénincích na

jízdních prostředcích městem a lákat veřejnost k využití kol a koloběžek. Ještě větší efekt by tato
reklama měla přímo V čase léta, kdy je návštěvnost města a regionu největší.

K tomu komise navrhuje:

0 nechat vyrobit trika S potiskem - výrazná reklama na půjčovnu i S kontaktem
0 levnější možností jsou potisky bezpečnostních vest



0 doporučuje též vyrobit 3-4 kg bonbonků v obalech S logem města jako odměnu dětem
(vydávaly by se v půjčovně po vrácení kol a koloběžek)

0 další možnostíjsou levné omalovánky
0 další možnostíjsou levné odznáčky se zaviracím špendlíkem, opět S logem města; D. Zapalač

podle poptávky města může nabídkovou cenu Zajistit, stejně tak u omalovánek

Na jaře 2017 je ještě nutné na dřevěném domku půjčovny dokončit střešní krytinu (bonnský šindel) a

instalaci bezpečnostních mřížek do vstupních dveří. Komise žádá o Zajištění odborW.

Ad 3.
L

L. Bednaříková informovala o další schůzce komise strategického rozvoje a společnosti REGIO 5

Ostrava, která pro Vrbno připravuje sedmiletý plán rozvoje města. Posledníjednání 25. 1. bylo zčásti
věnováno rozvoji CR a Zde prezentovány výsledky dotazníku mezi občany. L. Bednaříková byla na l

jednání komise jmenována jakýmsi garantem pro CR. Z dotazníku vyplynula přání veřejnosti a jejich
představy, co by prospělo Zvýšení atraktivity města pro turisty a další návštěvníky. Je to např.
Zatraktivnění území, zlepšení rekreačního vyžití včetně wellness, krytý bazén, sportovní hala, kulturní
dům jako moderní kulturní Zázemí pro všechny generace; lidé si přejí také sportovní a turistické
využití prostranství po objektech Vrsan; paradoxem je názor, že Vrbno má ošklivé nádraží a
prostranství kolem něj- Zde se komise shoduje, že nádraží město nehyzdí, naopak, je velmi
vzhledným objektem, bohužel bez možnosti využití veřejností. Potřeba je zde vybudovat vzhlednou
autobusovou zastávku a prostor začlenit do informačního systému města (orientační tabule pro
turisty aj.)

Komise se shoduje, že Z návrhů Z dotazníku je nejcennější bod 3.1.1.9 - výstavba vyhlídkové věže na
úbočí kopce Huk, odkud bývala nejkrásnější vyhlídka. Místo je nyní zarostlé dřevinami. L.

Bednaříková na jaře projde stezku (žlutý okruh) a přesvědčí se na místě, v jakém je stavu; doporučuje
už nyníjednání S lesáky ve věci odkrytí výhledu na město. Současně by město mohlo vyhledat možné
dotační tituly na výstavbu rozhledny.

Další návrhy jsou k jednání s dopravcem (Arriva Morava a.s.), aby některé cyklobusy a Skibusy jezdily
jako prve přes Vrbno p. P. Dnes jsou všechny vedeny přes Bruntál, Malou Morávku a Hvězdu na
Ovčárnu, a to neřeší Zájmy a potřeby turistů ubytovaných na Vrbensku ani místních, kteří by je mohli
využívat. Pokud by dopravce vyžadoval finanční příspěvek města, pak komise doporučuje radě
města, aby tomuto řešení byla nakloněna. Máme v Jeseníkách krásné trasy pro cyklisty i běžkaře, ale Ě

lidé se na ně nedostanou bez použití vlastních vozidel.
l

Návrh farmářských trhů se komisi jevíjako málo reálný, v okolí není tolik výrobců, kteří by pravidelně
trh Zásobovali; shoduje se ale, že město potřebuje TOP akci, která by byla typická a jedinečná právě
jen pro Vrbno (viz např. ledové sochy na Pustevnách apod.). Nemohou to být slavností „Vrbno se
baví" ani tradiční „Lesní slavnost Lapkü Z Drakova", které jsou již zavedené. Potřebujeme nový nápad,
novou atraktivitu, za kterou bude turistům stát za to sem jet. Komise žádá, jestli by tento návrh
mohla probrat kulturní komise a vyjádřit se k němu. M. Kamenská v souvislosti S farmářskými trhy
informovala též o doprovodných problémech agroturistiky (např. projížďky na koních, dětské tábory
aj. nabízí v Heřmanovicích paní Lydie Kováčová /Stáj Lidka, http://www.stajlidka.cZ/, má 17 koní.
Problém je v kopcich, náročnosti terénu a též není kde koniky občerstvit, nechat odpočinout).

Ad 4.

Tiskoviny pro letní sezónu na Vrbensku, poskytnutý podklad kanceláří destínačního managementu
ER Praděd - na mapové části schází vrchol Pradědu a není Zde ani Karlova Studánka (název), komise



žádá D. Zapalače O zmenšený výřez mapy, kde by bylo celé Vrbensko; pro Skutečně aktivní turisty se
nabízí mapy Euroregionu Praděd v IC Impuls, nebo jiné mapy v prodeji; jinak je složený A3 formát
výhodný, ubytovatelé jej nechávají lidem na pokojích pro možnost výběru tras, plánování programu.

Ostatních tiskovin je Zatím dostatek - např. Vítejte ve Vrbně - vydání pro rodiny (3jazyčné) a pro
školní mládež (česko-polské).

Ad 5.

L. Bednaříková S další pracovnicí IC Impuls pracují na podkladech pro plánovanou brožurku pro turisty
se zájmem o Sakrální stavby a památky; nutno upřesnit účast polské strany, pokud by se brožurka
vydávala v rámci česko-polského projektu přes ER Praděd, a také její rozsah a formát. K obsahu se
vrátí komise na další schůzce. Nelze S přípravou posečkat, řada Sakrálních staveb Stojí uprostřed
zeleně, pořízení fotografií komise zajistí časně Zjara, při hezkém počasí a s kvalitním fotoaparátem.

Ad 6.

Upozornění a doporučení komise:

0 lepšímu dojmu Z pořádaných akcí v průběhu roku i čase předvánočním by svědčila jednotná
podoba jarmarečních stánků - S jednoduchou konstrukcí; Zjistit možnosti

0 zvážit uspořádání slavností podobně jako ve Zlatých Horách v centru města, s využitím ploch
státní silnice, kolonády; je zde možnost připojení na elektřinu, vodu, osvětlení, jsou zde
veřejná WC; objížd'ka pro motorová vozidla je možná přes Mnichov a Železnou

0 v areálu Dřevokombinátu se ukládá sláma, už nyní Zapáchá - potenciální riziko pro turistický
ruch nejen v létě

0 dům naproti Hotelu Stone - opadávají kusy fasády, voda Z okapů ničí městský chodník, ze
strany od náměstíje dokonce odkrytá elektřina (nebezpečí úrazu dětí); ohrožení chodců;
komise doporučuje odborům MÚ jednat S vlastníky a přimět je k Opravám

i

Zapsala Mgr. A. Kiedroňová, 2. 2. 2017



Prezenční listina
1. jednání komise pro rozvoj cestovního ruchu V roce 2017
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