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komise pro rozvoj cestovního ruchu 20. 3. 2017 na radnici

V/ˇ /Q
Přítomní: L. Bednaříková, M. Kamenská, Ing. M. N. Fučelová, D. ZapaIač,§l\›Il§r. Í

Program:

1. Hodnocení Zimní sezóny na Vrbensku
2. Podpůrné Stanovisko k projektu Zpřístupnění věže kostela sv. Michaela Archanděla
3. Příprava provozu půjčovny kol a koloběžek V letní sezóně 2017
4. informace o přípravě brožurky o sakrálních památkách na Vrbensku
5. Různé

Ad 1.

Zimní sezóna se vydařila, sněhové podmínky byly vynikající. IC Impuls ve Vrbně p. P. a Karlově
Studánce v zimě vydal návštěvníkům zbývající krabičky Z „oplatkové soutěže" pořádané ER Praděd a

5 krajskou destinační společností Moravian Silesian Tourism. Podmínkou pro získání krabičky oplatek
Í

bylo vyplnění jednoduchého dotazníku (spokojenost se službami v Jeseníkách apod.), výsledky
vyhodnocuje pro Euroregion Praděd Slezská univerzita v Opavě.

I Ad 2.

J Komise se před dnešním jednáním zabývala žádostí Římskokatolické farnosti Vrbno O podpůrné
stanovisko pro projekt zpřístupnění věže kostela sv. Michaela veřejnosti. Radě města doporučila

l podporu projektu (pro jednání ZM), který zvýší atraktivnost města pro turisty a Ostatní návštěvníky.
Možnost vystoupat na věž bude doplněním prohlídek S odborným výkladem v situaci, kdy běží

(

veřejná Sbírka na opravu této kulturní památky. Zpětná vazba přes IC Impuls prokázala Spokojenost
návštěvníků, kteří si kostel přišli prohlédnout jako jednu Z 8 atraktivit na Vrbensku v rámci tzv.
„oplatkové soutěže".

I

Ad 3.

Půjčovna kol a koloběžek - areál Autokempingu Dolina v Ludvíkově:

Í

0 zakoupení náhradních baterií do 2 elektrokol vyřeší Situaci, kdy kola nemohou být vjeden
den opakovaně půjčována, doporučujeme zakoupit Z prostředků pro CR a propagaci města,

0 Oslovíme Cykloservis Remeš, který zajišťoval údržbu a drobné opravy kol Z půjčovny v roce
2016 (L. Bednaříková),

0 ve spolupráci S destinační Společnosti ER Praděd Oslovíme v dubnu 2017 provozovatele
hotelů a penzionů ve věci možnosti dobíjení baterii elektrokol (L. Bednaříková),

0 vytvoříme síť doporučených tras s možností dobití hvězdicově v těchto směrech:
ˇ Karlova Studánka (IC)
- Směr Praděd (horský hotel Ovčárna)
~ směr Drakov, Rejvíz (tamní penziony - L. Bednaříková)
- směr Karlovice (Penzion Schaumann, Penzion U Řeky, obecní úřad)
- směr Zlaté Hory a zlatorudný skanzen u Ondřejova (IC Zlaté Hory, hotely)

0 na doporučených trasách vytipujeme též vhodná místa pro občerstvení (členové komise)



0 nutno je zjistit, jaký rádius mají obě elektrokola při plné zátěži a ve stoupánich (L.
Bednaříková v cykloservisu)

0 komise diskutovala O možnostech triček pro propagaci půjčovny kol, D. Zapalač doporučuje
namísto triček nákup bezpečnostních vest ve výrazných barvách, které by dostaly potisk pro
půjčovnu „Půjčte si mě" (nejlevnější vesty jsou do 50 Kč, lépe ale pořídit ty s větší výdrží a se

zipem, za potisk řádově 50 Kč, nutno připravit návrh v dubnu - D. Zapalač)
0 propagace půjčovny S využitím sportovců ve městě musí běžet nejpozději od května (S

předsedou sportovní komise R. Darmovzalem probere L. Bednaříková)
0 požádáme pracovníci MěÚ Jitku Martinkovou O detailní rozpis nákladů na půjčovnu v roce

2016 - před jednáním S paní L. Knápkovou; ta by se půjčovny V sezóně 2017 ujala S dalším

vybraným pracovníkem

ad 4.

0 text brožury O sakrálních památkách na Vrbensku je připraven, Stylistícké a věcné připomínky
zajistí A. Kiedroňová

0 obrazové přílohy je nutno zajistit nejpozději do konce května (L. Bednaříková, A. Kiedroňová)
0 nutno dodat mapový podklad od Široké Nivy až po Karlovu Studánku a Praděd, v niž budou

vyznačeny významné sakrální stavby, kostelíky, kaple, kříže, a směry k nejvýznamnějším
v dosahu (Rudná, Mariahilf aj.) - žádáme paní Martinkovou o dodání mapy D. Zapalačovi

Ad 5.

0 lng. Maria Nelly Fučelová změnila profesi, projevila však Zájem zůstat členkou této komise
0 ve čtvrtek 23. 3. 2017 se na radnici uskuteční závěrečná schůzka komise pro Strategický

rozvoj města (REGIO Ostrava). Účastní se ji garant za oblast CR L. Bednaříková a Mgr.
Kiedroňová, pro specifikaci cílů v oblasti rozvoje turismu a služeb

0 L. Bednaříková bude jednat s výkonným manažerem DS ER Praděd dr. Blaškem O možnostech

Zvýšení atraktivity turistické destinace pro letní sezónu; zda se chystá podobná soutěž (víz

„oplatková") nebo něco podobného
0 příští schůzka komise - do poloviny dubna
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Zapsala: Mgr. A. Kiedroňová
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