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komise pro rozvoj cestovního ruchu č. 1/2018 ze dne 19. 2. 2018

i Přítomní: Lenka Bednaříková, Ing. Maria Nelly Fučelová, Mgr. Alena Kiedroňová, Dušan Zapalač

Omluvena: Markéta Kamenská

Program: Í
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1. Návrh na ocenění osobnosti Cenou města
Ň

Š 2. Fotogra?cká soutěž pro nové pohlednice města x 4 U ,_

3. Stanovisko k návrhu smlouvy na výpůjčku nových elektrokol
W

,ž I
4. Různé, diskuse É

Í/Ů ` ŽIEČ '

Ad 1.

Komise navrhuje nejvyšším orgánům města k ocenění Cenou města nebo Poděkováním rady města
É pana Květoslava Súkupa S tímto Zdůvodněnim:
l

„Pan Květoslav Súkup dlouhá léta pracuje pro záchranu kostela SV. Michaela Archanděla. který je
ł

oblíbeným turistíckým cílem a chráněnou kulturnípamátkou. Je zaniceným průvodcem všech, kteří se
r Zajímajt' O Sakrálnípamátky a historií města, podílel se na Zpřístupnění věže kostela jako místa

vyhlídky, podílí se na záměru zprovozněni' kostelních hodin v Mnichově. Jako komise oceňujeme
,

rovněž jeho Zájem O rozvoj města.
“

Návrh podepsala předsedkyně komise Lenka Bednaříková, v úterý 20. 2. bude návrh podán přes
podatelnu MěU Vrbno pod Pradědem.

Ad 2.

Komise se vrací k návrhu Z roku 2017, aby město vypsalo letos fotosoutěž o ceny Zejména pro
amatérské fotografy. Probrala tematické Zaměření v šíři Jaro « léto - podzim - Zima, Den i noc.
Prioritním zaměřením soutěže je vydání nových pohlednic pro prodej v informačních centrech,
její využití je ovšem širší. Propozice nové Soutěže navrhne Dušan Zapalač, soutěž ošetří také autorská
práva, autoři dají souhlas k využití svých fotogra?í pro potřeby propagace města a mikroregionu S tím,
že autorství bude na konečném produktu uvedeno (fotografie, výstava, kalendář města apod.) Soutěž
by měla být vyhlášena v termínu od 1. 4. do 31. 5. 2018, soutěžní snímky vyhodnotí odborná komise
(D. Zapalač navrhuje do jejího čela Ladislava Olejníčka Za TV Polar, členy by měli být také výborni
fotografové Z Vrbenska).

Na ceny navrhuje komise praktické pomůcky - např. velkokapacitní paměťové karty do digitálních
fotoaparátů. Náklady na ceny i na vydání pohlednic komise předjedná S Jitkou Grygovou, do jednání
Rady města dne 21. 3. 2018 připraví návrh včetně rozpočtu pro tři varianty ~ počty pohlednic). Nové
pohlednice by měly být hotovy už do začátku letní sezóny, Z nejlepších snímků navrhuje komise
uspořádat fotogra?ckou výstavu do prostor chodeb radnice, případně do Střechy aj.

Ad 3.

Město Vrbno pod Pradědem Získá před letní sezónou 20l 8 do správy nová 4 elektrokola. Půjčitelem
bude na dobu pěti let Moravskoslezský kraj, který pro rozvoj cestovního ruchu vybral V regionu IO
míst, kdy každé dostane do Správy po 4 elektrokolech v různých variantách (kola crossová a horská,
pro muže a pro ženy). Mezi blízkými cíli- dalšími půjčovnami - budou také obec Karlova
Studánka, Ski Areál Kopřivná v Malé Morávce a Mikroregion Slezská Harta (Leskovec nad
Moravicí). Vrbno Získá 4 horská kola, Z nich jedno ve variantě pro dámy, tři pro muže.



O smlouvě jedná starostka Květa Kubíčková, která požádala před dalším jednáním na KÚ MSK
v Ostravě naši komisi O stanovisko k návrhu smlouvy. Stanovisko komise:

0 oceňujeme pravidelný roční Servis (v březnu). který zajistí dodavatel kol; to nám pomůže
udržet tyto kola v dobrém tecltnickém stavu po dobu 5 let,

0 výborné bude i proškolení k obsluze těchto kol,
0 podmínky smlouvy - a příspěvků na servis - korespondují s naši současnou půjčovnou kol

(lze přímo rozšířit nabídku za stejných podmínek, aještě rozšířených),
0 možnost zapůjčení kol na až 7 po sobě jdoucích dnů považujeme za určité riziko. kdy by se

elektrokola mohla vyvážet i mimo Jeseníky, dokonce za hranice... pokud to lze. navrhujeme
omezit takovou výpůjčku nejvýše na prodloužený víkend.

0 projekt by si zasloužil komplexní nabídku předávání elektrokol v deseti centrech. aby
lidé inohli např. vyjet Z Vrbna a kolo pak předat např. na Slezské Hartě; taková služba by
ovšem vyžadovala i tzv. "svozovou“ Službu k přemístění kol do výchozí Stanice, a současně
elektronický systém propojení půjčoven S evidencí. kde se které kolo právě nachází, je-li
vypůjčené, nebo volné k výpůjčce,

0 komise probírala rovněž možnosti lepší reklamy půjčovně kol. která bude letos V provozu
v areálu Autokempu Dolina už třetí rok; pan Zapalač doporučil umístění jednoduchých
kovových bannerů. např. o velikosti 2x2 metry na vjezdu do Vrbna od Bruntálu, v centru v
místě smrků (dříve vánočního stromu města) a třeba i z dalších směrů - s jednoduchou
navigací k půjčovně, v případě centra města S dobrou viditelnosti od Zl. Hor. Bruntálu i z
ulice Bezručovy a od nákupního centra Albert; tyto kovové stojany by se mohly vhodně a
krátkodobě využívat také pro propagaci velkých akcí ve městě, a to prostým překrytím
cedule k půjčovně: pro „Vrbno se baví", „Lesní slavnost Lapků Z Drakova“ aj. V tom
případě by se nemusely zavěsovat u „kruháče“ na zábradlí plastové nebo textilní bannery,
což by se nemělo dít s ohledem na bezpečnost dopravy

0 už nyní je třeba řešit brígádníky pro půjčovnu a rozšíření půjčovny kol pro umístění
nových elektrokol (využití přístěnku S pobitím dřevěnými prkny?)
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Ad 4.

l Komise v souvislosti se zimní sezónou 2017-2018 oceňuje možnosti aktivního pohybu ve městě a
okolí:

0 aktivity pana Z. Rybára ~ centrum pro kolečkové Spony pod střechou v areálu skláreni
pořádání hudebních akcí; návštěvnost bývá velká, centrum umožňuje příznivcům skatu aj.
sportovat i V čase zimy,

Š

0 oceňujeme p. Koláře ze Sportovního klubu za vynikající údržbu tratí pro běžkaře, vyřezané
stopy od „plynu“ až na Annaberg, Za Annenskými myslívnami i „Poldův okruh“, ohlasy jsou
výborné i Z řad návštěvníků města,

0 výborné jsou ohlasy k úpravě sjezdovky ve Ski Aréně Vrbno, oproti předchozí sezóně se
stále vylepšuje, nová rolba, úprava, bezpečí lyžařů,

0 výbomé jsou rovněž ohlasy na nový typ kluziště; HV Sport s takovým zájmem dopředu
Š nepočítal, bruslí k půjčení pochybělo; veřejnost oslovilo bruslení zdarma a nově; komise
. navrhuje radním, aby zastupitelstvu doporučilo provozování také příští zimu, případně i déle

(možnost provozu v jiné části roku), doporučuje ale v místě umístění TOI-TOI a nabídnout
prodejcům možnost provozování stánku S teplým občerstvením (včetně např. svařeného vína -
S výjimkou Z OZV města)
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Zapsalat Alena edroňová

Ve Vrbně p. P. dne 19.2. 20178
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