
MUVPPGÚGHSN4

Zápis komise pro rozvoj cestovního ruchu č. 212018 ze dne 25. 6. 2018

Přítomní: Lenka Bednaříková (předsedkyně), Markéta Kamenská, Ing. Maria Nelly Fučelová, Mgr. Alena
Kiedroňová, Dušan Zapalač /všíchni/ ^

š
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Program:

š

É

1. Začátek letní sezóny a připravenost města
2. Výstava na ulici /akce Spolku Přátel Vrbenska ke 100 letům ČSR/
3. Soutěž Euroregionu Praděd

i :avrh
zmeny konceptu slavnosti Vrbno se bavi

ł

. uzne

É

Ad 1. (ÍS„‹í.z

Ť

Na startu letních prázdnin jsou změny u půjčovny kol, elektrokol, koloběžek a šlapacího čtyřkola Půjčte si mě!

Š

- k dosavadním jízdním prostředkům přibyla dobíjecí stanice a 4 nová elektrokola (zapůjčil Moravskoslezský

1

kraj), město zajistilo rozšíření půjčovny v areálu Autokempu Dolina; je připraveno;

Ě

- v červnu byla možnost zapůjčit si jízdní prostředky po telefonické dohodě, O víkendu (zajistila paní

Ž

Knápková), na čas prázdnin bude půjčovna otevřena denně;
ž

- nová elektrokola jsou kvalitní, jen hodně těžká, vhodná pro muže většího vzrůstu, ozkoušeno, že menší

Ĺ

žena má problémy Zejména při sesedání, u Starších kol je jiná kostra (horní tyč); bude vhodné lidi při
Ě

vypůjčení informovat, nechat je vyzkoušet si na místě;
* - komise se vyjádřila k návrhu sezónních pracovníků pro půjčovnu kol a informovala .l. Grygovou, koho by
) doporučila;
É

- dobíjecí stanice pro elektrokola je také u Hotelu Stone, obsluha může návštěvníkům nabídnout tuto službu
např. v čase, než se v restauraci občerství;

- další půjčovny elektrokol Z vlastnictví MSK jsou v Karlově Studánce, na Kopřivné v Malé Morávce a na
Slezské Hartě;

Š

j

Ad 2.

Ž
Výstava na ulici, připravená Spolkem Přátel Vrbenska, běží, bude přístupna celé léto a má velmi dobrý ohlas;

i veřejnost si může exponáty prohlédnout na Andělce (sport), U Hradilů (gastronomie a historie), v prostorách
Ž

byvale mototechny p. Remese u KB (prumysl, spolky aj.) a Kavarrie U nas (promeny zivota na Vrbensku)

i - došlo ke změně, namísto Hotelu Stone, kde měla být expozice průmyslu, vyhledal pořádající Spolek

I

náhradní místo (viz výše)
j

- p. Kamenská Se za Hotel Stone vyjádřila, proč původní dohodu nemohli naplnit, kromě instalace stojanů

Š

měl organizátor požadavek na umístění 20 obrazů na stěnách V restauraci, Zásah do omítek její
j

provozovatel nemohl akceptovat;
l

Š
Ad 3.

i

Soutěž Euroregionu Praděd je zaměřena ke 100. výročí vzniku ČSR a rozběhla se od 1. 6. 2018

Ě

- oproti soutěži Z r. 2017 je ta letošní podle L. Bednaříkové jednodušší a vstřícnější;
l - turisté opět navštěvují určená místa, např. Kavárnu U nás a Restauraci Andělku, odkud mají předložit
)

účtenku Za občerstvení, u výstavy (náhr. místo na Zlatohorské po prodejně p. Remeše) Si udělají selfie, mezi
Š cíli jsou také Kosárna Karlovice a Lázeňský dům Libuše v Karlově Studánce
)

- kdo splní podmínky (navštíví určené cíle), v lC ve Vrbně losuje v tašce plné turistických známek: známka mu
Š zůstává, navíc na ní může najít číslo s označením výherní ceny (např. voda Schaumannovka, vstupné do
Š

Krnovské synagogy aj.)
l

Ä

Ad 4.

j
Komise se vyslovuje pro změnu koncepce tradičních slavností „Vrbno se baví“. Měly by být pořádány na jiném

Ě

místě, jinak, S přímou účastí místních podnikatelů v gastronomii a prodeji, S větším důrazem na děti a jako

Ž

jednodenní:
š

Š

l

l
i



- komise doporučuje změnit celý koncept slavností, které upadly li při změně organizace letos) do
stereotypu (lunapark, prodejní stánky, omezeníjejich počtu a nabídky sortimentu včetně piva a jídel),
mnozí návštěvníci přicházejí až na vystoupení některé Známé kapely, jinak se v místě nezdrží, to ztratilo
dřívější charakter lidové, Sousedské Slavnosti, kam se každý těší;

- navrhujeme projekt s pracovním názvem Městečko ve městě, v duchu Vrbna, jeho strážních hradů,
S historickým kolotočem, jednotnými stánky (S možností je spojovat do větších celků, opětovné využití pro
akce města (např. vánočníjarmark aj.), žádný drahý lunapark tahající peníze Z kapes rodičů, koncept
celodenního programu v duchu např. pohádky, S vystoupením od pohádek pro nejmenší až po ukázky
šermířů, večerní ohňovou show a ohňostrojem; vše na uzavřeném a hezkém prostoru, kde se lidé budou
dobře cítit;

- navrhujeme využití prostranstvílesenické, a to v místě od vjezdu k Penny (zde by bylo jedno Z centrálních
parkovišt' pro návštěvníky, nelze omezit prodej v tomto marketu, tedy nelze počítat s prostranstvím u
vánočního stromu) až za parkoviště u Dřevokombinátu; odhadem tady bude min. 200 míst pro parkování
(možnost využití také ploch po Vrsanu)

‹ pódium umístit v místě dřívějšího skateparku, tedy v areálu TJ SOKOL, kde jsou navíc veřejná WC,
- prostor lesenické by byl vymezen vstupními branami, lidé by i v případě přeháňky šli po čistém chodníku,

cestě, ne v blátě, udržovat Zde pořádek by mělo být jednoduché; lze vyřešit i přechody přes trávníky;
- Jesenická by byla S hezkými stánky, malými restauracemi S posezením V zahrádkách, třeba i ukázkami

přípravy objednaných jídel (po vzoru např. gastrofestu MSK v Karlově Studánce; pí Kamenská je
přesvědčena, že při správné formě oslovení místních hotelů, restaurací, rybárny, uzenářství, pekárny Holaj i

Karlovice, cukrárny aj. se podaří získat místní prodejce a také udržet Sortiment a kvalitu nabízených
produktů; je to i forma podpory města místním podnikatelům;

- členové komise mají připraven návrh detailů slavnosti, např. po vzoru podobných akcí v evropských
městech;

- není problém vést silniční dopravu včetně autobusové po objížd'ce přes Mnichov a Železnou, je krátkodobá
záležitost;

- město ušetří na pronájmu areálu;
- Z dobře postaveného projektu by mohly být hrazeny aspoň Z větší části náklady na pořízení pódia, stánků

atd. (využitelné v dalších letech), program i náklady na odměny organizačního týmu;
~ členové komise jsou připraveni představit své návrhy, podílet se na přípravě nové koncepce, zorganizovat

setkání S podnikateli a být součástí organizačního týmu;
- výhodou slavnosti soustředěné dojednoho dne je rychlá obnova provozu, možnost pro TS Vrbno vyčistit

prostranství, chodníky a vozovku vjednom dni;

Ad 5.

- Moravskoslezský kraj podpořil obnovu (víkendového) provozu Iokálky na regionální jednokolejné
železniční trati Z Bruntálu do Malé Morávky; to obohatí nabídku pro letní turistickou sezónu; první vlak
vyjede 30. června 2018, v Malé Morávce bude na vlaky navazovat historická autobusová linka ve směru
Karlov p. P. a Karlova Studánka; návazná autobusová doprava je v ceně jízdenky lokálky

~ Ing. Bačík informoval předsedkyní komise L. Bednaříkovou, že Se návštěvníci města velmi často ptají, kde je
pošta, informační centrum a veřejná WC; informace postoupena přes J. Grygovou městu, zabývala se jí
také rada města, mají se připravit a osadit informační cedule

- komise navrhuje připravit pro potřeby ubytovatelů ve městě jednoduché, levné mapky /tzv. bodomapy/
nazvané Pěšky, na kole, autem, které by snadno zorientovaly návštěvníky, kde se co ve městě a okolí
nachází, kudy se tam dostanou; pro letošní sezónu už se to nestihne, navrhujeme, aby odbor vnitřních věcí
zařadil do záměrů pro rok 2019

Doporučení radě města:

- vyjádřit se k Zásadní změně koncepce slavnosti „Vrbno se baví"

Doporučení odboru VV:

- zařadit do záměrů pro rok 2019 výrobu levných „bodomap" s názvem „Pěšky, na kole, autem“
- Zařadit do záměrů vyhovující orientační systém ve městě
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Zap ia: Mgr. Alena K droňová, Ve Vrbně p. P. 25. 6. 2018


