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Zápis uvPi=›@oo 1EE“
komise pro rozvoj cestovního ruchu č. 3/2017 ze dne 22. 5. 2017 na radnici

X

Přítomní: Lenka Bednaříková - předsedkyně komise, Ing. Maria Nelly Fučelová
*

Rozmanitová, Dušan Zapalač, Mgr. Alena Kiedroňová

Host: Jitka Martínková

Omluvenaz Markéta Kamenská
f Í

'

Na J. t.

V

Program: of
l. Příprava na letní sezónu na Vrbensku C `-

2. Pujcovna kol a kolobezek - Zajisteni provozu v lete
g

,
3. Informace O stavu Vyhlídky Praděd

i

›

Ů
ˇ

to

4. Nová soutěž Euroregionu Praděd pro turisty v létě Í Ĺ
Ů

ii

5. Různé

ad 1.

0 ve spolupráci S Euroregionem Praděd byla aktualizována mapa Vrbenska pro léto
V informačním materiálu pro Vrbensko, namísto atraktivity pumptrack je uvedena
půjčovna kol a koloběžek; zpracuje Mgr. Rybárová (ERP) a tisk pro IC zajistí J.
Martínková;

0 je žádoucí, aby tento materiál- velmi jednoduchý, přehledný a motivující - byl
k dispozici ubytovatelům ve Vrbně a okolí;

0 komise doporučuje Zajistit dotisk jednoduchých průvodců ~ Zříceniny + Zajímavosti;
data ve Skládačce není třeba aktualizovat, jen Z brožurky odstranit loga dole (Z
projektu)

0 dostatek je Zatím brožurek Vítejte ve Vrbně - ve verzích pro školní mládež i pro
veřejnost (česko-polské verZe);

0 dostatekje také brožurek Půjčte si mě (pro půjčovnu kol a koloběžek);
ad 2.

0 přípravu na léto částečně ovlivnila nečekaná Sněhová kalamita v dubnu,
0 mezitím Se ale prověřovala možnost Zakoupení náhradních baterií pro elektrokola

S cílem Zvýšit frekvenci půjčování těchto oblíbenýchjízdních prostředků - tyto baterie
jsou příliš drahé, město dotuje provoz půjčovny Ze svých prostředků a po konzultaci
S vedením města se letos baterie kupovat nebudou,

0 urgence opravy stříšky na chatičce-půjčovně kol v autokempu ~ komise již požádala
lng. Pešatovou Z MPO, aby zajistila pokrývačskou ?rmu; v zimě byl povrch
Z jednoduche' krytiny nedostačující a místy došlo k Zatečení a poodkrytí vlivem větru;
kola a vybavení půjčovny jsou ale V pořádku, ani na chatičce nejsou viditelné škody,



0 provoz půjčovny letos smluvně pro město zajistí provozovatelka Autokempu Dolina
paní L. Knápková, na sezónu si najme výpomoc (2 brigádníky), práci na dohodu
jednoho Z nich bude hradit město

0 servis kol zajistí letos smluvně p. Drtil
0 úprava terénu na vjezdu k půjčovně ~ pí Knápková nechala v místě odstranit kořeny

po skácených stromech, místo je pro provoz půjčovny nevyhovující; po dohodě se

starostkou města nebude místo upravováno např. položením dlaždic nebo zámkové
dlažby. ale bude jednoduše upraveno navezením kačírku; odhad nákladů podle p.
Klíče je 5,5 tis. Kč (bez DPH); položení kačírku by mělo být uvedeno v nájemní
Smlouvě pro půjčovnu v areálu autokempu,

0 řešení elektrokol výhledově může vyřešit bez nákladů pro město Euroregion Praděd,
který připravuje (podle informací Z workshopu) trasy S nabíjecími stanicemi, trasy by
měly být propojeny na všechny strany; L. Bednaříková bude o postupu projektu
informovat

0 otevření půjčovny - podle provozu Autokempu Dolina a podle reálného zájmu
veřej nosti (květen-červen), do plného provozu 7 dnů V týdnu od letních prázdnin;

ad 3.

L. Bednaříková prošla trasu na Vyhlídku Praděd S těmito zjištěními:

0 l. cedule na traseje poničena UV zářením,
0 jedna lavice nahoře je ztrouchnivělá. doporučuje ji nahradit jinou, nebo odstranit bez

náhrady,
0 značení trasy je v pořádku, nahoře je pěkné funkční ohniště,
0 po zkrácení trasy v důsledku kácení návštěvníci přicházejí o ceduli Natura,
0 je možnost, aby trasu na vyhlídku pročistili pracovníci VPP? Procházka na vyhlídkuje

příjemná, ale v lese je po kácení nepořádek;

ad 4.

0 ERP připravuje pro léto novou turistickou Soutěž Brána Jeseníků - opět cílenou na
jednotlivé oblasti (Bruntálsko, Krnovsko, Rýmařovsko, Vrbensko, Jesenicko), kde
mohou turisté Získat jedinečné nálepky a dřevěné turistické Značky vydávané
v omezené edici,

0 komise CR má vybrat 8 turistických cílů, nejlépe 4 S placeným vstupným, 4 se

vstupem zdarma, na jednom Z těchto mít bude dřevěná turistická Známka; doporučuje
Sklárnu Jakub v Mnichově, vitrážovou manufakturu I. Strnadové, bobovou dráhu,
kostel sv. Michaela Archanděla, Živou vodu Schaumannovku (Karlovice), půjčovnu
kol a koloběžek (Ludvíkov). sochu Praděda v Karlově Studánce a kapli Panny Marie
v Mnichově; na turistickou známku za Vrbensko navrhuje kostel sv. Michaela
Archanděla

0 soutěž startuje l. 7. a poběží ve spolupráci S informačními centry v dané oblasti, zde
ve Vrbně p. P. a Karlově Studánce

ad 5.

0 L. Bednaříková prošla Zlatohorskou a Zdokumentovala sloupy VO, kde jsou umístěny
turistické značky a Současně úchyty pro květinové koše; na upozornění manželů



Karasových Z roku 2016, že převisy květin v hlavní turistické sezoně překrývají
turistické Značky, už reagovali pracovníci MPO příslibem. že se pokusí umístit květiny
na jiných sloupech;

0 komise upozorňuje, že na některých Sloupechjsou i důležité rozcestníky, zjistí ale.
jestli je pro umístění turistických značek vydána závazná norma, v jaké výši musí být.
zda by případně nemohly být níže;

j

0 nové značení by ale znamenalo nové náklady pro Značkaře, lépe je najít kompromis
1

S umístěním ozdobných květinových košů; pracovníci MPO jsou V této věci vstřícní

Doporučení komise odboru VV:

1. vytisknout a dát ubytovatelům k dispozici jednoduchý materiál Vrbensko v létě ~ J.
Martínková

2. zajistit dotisk jednoduchých brožurek ~ Zříceniny + Zajímavosti ~ J. Martínková
3. ve spolupráci S MPO zajistit pokrytí stříšky půjčovny kol a koloběžek a navezení

kačírku před vstup do půjčovny
4. zvážit opravu či výměnu poškozených tabulí na trase k Vyhlídce Praděd
5. řešit poničenou lavici na Vyhlídce Praděd - ponechání jedne' funkční, nebo zajištění

výroby a umístění nové
6. dohodnout s MPO pročištění trasy na Vyhlídku Praděd s pracovníky VPP, nebo

vlastníky lesa

/
Zapsala: Mgr. A. Kiedroňová


