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Zápis
komise pro rozvoj cestovního ruchu č. 4/2017 ze dne 3. 7. 2017 na radnici

Přítomní: Lenka Bednaříková ~ předsedkyně komise, Ing. Maria Nelly Fučelová
ROZmäni'[0Vá, Markéta Kamenská, Dušan Zapalač, l\/Igr_ Alena z v v › ~« ~ ~

Prggram;

l. Informace o rozběhu letní soutěže Brána Jeseníků
M

“

2. Dotisk Skládaček Zříceniny + Zajímavostí v okolí i
J

~ ,jj
3. Léto ve Vrbně aokolí, různé
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Š
ˇ N i' s-0 prazdniny jsou na startu, rozběhla se Soutež l:RP - na turistickýtzli

cílů; návštěvníci získají razítko např. ve Sklárně Jakub, ve Vitrážove' dílně l.
Strnadové,

0 vydaný materiál Euroregionem Praděd Brána Jeseníků S pravidly soutěže je na
formátu A5 příliš malý, na přečtení písmen nestačí mnohým ani brýle, měl být na
formátu A4

0 podle L. Bednaříkové bylo vydáno pro turisty jen 300 ks turistických známek -
dřevěných, S vyobrazením kostela sv. Michaela Archanděla, také edice nálepek jen
V několika stech kusech -to činí soutěž svým způsobem atraktivní

ad 2.

0 komise žádá odbor VV, úsek propagace města, O dotisk skládaček Zajímavosti v okolí
+ Zříceniny;

0 D. Zapalač připraví cenový návrh pro dotisk v počtu l tis. ks. 2 tis. ks, či 3 tis. ks. jak
by vycházelo

ad 3.

0 komise žádá odbor VV, úsek propagace města, o tisk jednoduchých Skládaček
Vrbensko v létě (už připravené byly vypotřebovány), a distribuci k ubytovatelům; je
výborné, že opravená mapka už obsahuje také vrchol Pradědu, to je pro turisty velmi
cenné;

0 půjčovna kol a koloběžek už je v provozu, komise doporučuje Zajistit propagaci na
stránkách města i hlášením (Mgr. Kiedroňová);

0 je navezen kačírek před půjčovnu, ta už je označena bannerem Půjčte si mě: Stejné
jsou vyvěšeny na plotu Autokempu Dolina a také v centru města u Albertu;

0 turisté se dotazují na provoz busu pro ZTP na Praděd, na webových stránkách
dopravce informace chybí (Mgr. Kiedroňová);

0 M. Kamenská informuje, že Centrum Stone se zapojuje do 7. ročníku gastrofestivalu
pořádaného Moravskoslezským krajem „Jak Šmakuje Moravskoslezsko“ ~ koná se 5.
srpna v Horských lázních Karlova Studánka; speciality z kuchařek „Jak Šmakuje. .

vaří Miroslav Kalina (propagace akce na vývěskách, rozhlasem, web města ~ J.
Martínková, A. KiedrOňová);



0 Hotel Stone připravil gastroakci Týden Steaků, pro velký Zájem a úspěch Se opakuje
také Začátkem července; takove příklady' je dobré propagovat, samozřejmě i od jiných
provozovatelů hotelů, restaurací aj.

0 dotazy na workoutové hřiště ve Vrbně - L. Bednaříková doporučuje pozvat do příští
komise p. Rybára pro lepší vzájemnou informovanost

_

Postřehy a doporučení komise odboru MPO:

0 modřín u Penny marketu Schne
0 v lesoparku jsou v průlezce díry v síti (nebezpečí pro děti)
0 neúnosná Špína u Albeitu ~ vzhled centra města pro turisty i místní l, po zákazu

kouření v restauracích lidé posedávají na schodech S cigaretami i S lahvemi, odhazují
Sem žvýkačky, je tady binec a neúnosný pach
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Zapsala: Mgr. A. Kiedroňová


