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Zápis č. 6/2017

komise pro rozvoj cestovního ruchu z 4. 12. 2017
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Pritomni: Lenka Bednariková, Markéta Kamenská, lng. Maria Nelly Fučelová, Mgr.
Alena Kiedronová, Dušan Zapalač (všichni)

Program:
Hodnocení roku 2017 Z pohledu cestovního ruchu na Vrbensku
2. Příprava soutěže o nejkrásnější pohlednici Vrbna p. P.
3. informace o novém produktu Euroregionu Praděd ke 100. výročí vzniku ČR
4. Různé
1.

Ad 1.
0

0

0

Komise byla seznámena S hodnocením provozu půjčovny kol a koloběžek, jak
jej předložila Jitka Grygová, pracovnice MěÚ; výsledky nejsou adekvátní;
přípravě; komise se k provozu půjčovny vrátí na jaře návrhy možných řešení
Paní Kamenská potvrdila, že v Hotelu Stone byl velký zájem O dobíjení
elektrokol, uvedený počet výpůjček je proto překvapivě nízký;
Letní sezóna byla velmi dobrá, po jejím skončení ovšem někteří provozovatelé
restaurací pocítili velký pokles tržeb; hrozí omezení služeb pro turisty

Ad 2.
0

0

Komise navrhuje vyhlášení soutěže o nejkrásnější pohlednici Vrbna p. P. už
v lednu 2018, navrhne podmínky soutěže a cenu pro nejlepší (po dohodě s J.
Grygovou);
Je nezbytné, aby nové pohlednice byly k dispozici turistům už před hlavní
turistickou sezónou;

Ad 3.
0

0

0

Předsedkyně komise L. Bednaříková informovala o novém produktu
Euroregionu Praděd připravovaném pro rok 2018 v souvislosti se 100. výročím
vyhlášení ČSR
Uvažuje se o vydání nové turistické Známky, kde na lícní straně bude portrét
T. G. Masaryka; tyto známky by měli na své náklady nakoupit provozovatelé
informačních center, ti přitom ještě mají dost dřevěných turistických známek
Z roku 2017 a nemusí být motivováni k pořízení nových
Uvažuje se o akcích např. gastronomických, kde by obsluha byla v dobovém
oblečení Z první republiky; i to bude velmi záležet na ochotě provozovatelů
hotelů a restaurací investovat do takových šatů; podle vyjádření členů komise
by byla vhodnější akce většího rozsahu na řadě míst, např. v lázních

Ad 4.
0

0

0

Na trase k Vyhlídce Praděd byla sražena první tabule „Vrbensko“, patrně
některým Z vozidel svážejících kürovcové dříví, jde o první tabuli za střelnici;
pí Bednaříková ji vzala k uložení v IC Impuls, je třeba na jaře 2018 ceduli
Znovu instalovat na místě;
Zaznamenali jsme Zklamané reakce obyvatel města i návštěvníků, že vánoční
strom ve Vrbně zatím nesvítí, přestože už byla první adventní neděle;
doporučujeme pro rok 2018 rozsvícení na 1. adventní neděli, v případě

nového projektu S polskými přáteli akce takto načasovat;
Firma Kamenský zvládla ve velmi krátkém čase opravu poničeného sněhuláka
Zapůjčeného Z partnerského města Glogówek, komise vyjadřuje pochvalu jak
firmě, tak vedení města Za snahu Zajistit Zejména pro radost děti druhou
instalaci sněhuláka

Doporučení:
Majetkoprávnímu odboru instalovat po jarní oblevě informační tabuli na trase
na Vyhlídku Praděd (uložena v IC Impuls)
2. Vyhlásit v lednu 2018 novou fotosoutěž O nejkrásnější pohlednici s publícitou
ve Zpravodaji, na webu města, FB stránkách města a v IC Impuls
3. Zvážit jiné načasování rozsvícení vánočního stromu v roce 2018
1.

(
Zapsala: Mgr. Alena Kiedroňová

Ve Vrbně p. P. 4. 12. 2017
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