
. HUVPPQŮBFFLO
ZÁPIS KOMISE PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU č. 1/2019

i
Z 6. 2. 2019, na radnici ve Vrbně p. P.

Přítomní:

Lenka Bednaříková, předsedkyně

Členové:

Mgr. Alena Kiedroňová

Ludmila Knapková

lng. Leopold Kolář

Jaroslav Pospíšil é
Mia/Radek vráhiik -

3 W ˇ"

Dušan Zapalač

Program:

1. Představení členů komise a jejich představ O možnostech rozvoje CR
2. Tiskové materiály - co je k dispozici, co schází, dostupnost pro provozovatele zařízení
3. Participativní rozpočet - možnosti i pro komisi CR
4. Závěr

Ad 1.

Komise je nově 7členná, může to být ku prospěchu věci, ale možná i Zbytečné, čas ukáže.
Výhodou je Složení - v komisi jsou:

0 provozovatelka IC Impuls L. Bednaříková (letité Zkušenosti CR, Z kontaktu
s návštěvníky, Znalost jejich připomínek, připravovala několik tiskových materiálů i
propagačních materiálů, Spolupráce S Euroregionem Praděd aj.);

0 gra?k a designér D. Zapalač (připravoval předchozí tiskoviny, drží gra?ckou linku,
může připravovat dotisky apod.), zkušenosti Z pořádání srazů příznivců motorismu
aj-;

0 provozovatelka Autokempu Dolina L. Knápková, Současná členka ZMě, současně
pomáhá S provozem půjčovny kol, koloběžek a čtyřkola, kterou vlastní město; též
bohaté Zkušenosti S návštěvníky Vrbcnska a jejich potřebami;

0 letitý sportovec Z SK Vrbno Ing. Kolář, provozoval po dva roky traily na Vysoké
hoře, V zimě údržba běžeckých tras - skvělé Zkušenosti Z terénu, ale i tréninků,
představy O údržbě tras;

0 Zástupce obchodní sféry J. Pospíšil, Zkušenosti též Z komunální politiky, kontakt
S lidmi, Znalost potřeb; přeje si Zvýšit atraktivitu Vrbcnska pro turisty a Zlepšit
podmínky pro běžný život obyvatel;

0 Zakladatel Zpravodajské agentury STA - R. Vráblík, zkušenosti novinářské, ale též
práce na projektech, přeje si realizaci nových nápadů, propojení S podnikateli pro
Zvýšení atraktivity regionu pro turisty; pohled mladého člověka;
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0 pracovnice MÚ pro PR Mgr. Kiedroňová, dokumentace, kontakt
S veřejností, práce na

Zpravodaji, webu města, fotodokumentace, několikaletá spolupráce
S Euroregionern

`“

Praděd

Ad 2. ›

D. Zapalač navrhuje, aby komise připravila koncepci
podpory turismu, město má v tuto chvíli

vše zpracováno a lze znovu využít formou dotisků, nebo texty
do jednoduchých praktických

3

tiskovin. Vrbensko (a konkrétně Ski Aréna Vrbno) by ale potřebovalo promotéra, podobně

tomu, jakého platí areál Kopřivná v Malé
Morávce.

_

L. Knápková upozorňuje na nedostupnost některých tiskovin ERP, pokud nebude ochotna

uhradit členství 3 tis. Kč, nedostane se k nim; chybí také tiskoviny vydané městem, někdy si

tiskne jednoduché plánky S higliiighty Sama a dává je ubytovaným lidem. L. Bednaříková

dodává, že podle zásad veřejné podpory ERP posílá lidi k ubytovatelůrn, kteří formálně mají

přiznáno více hvězdiček (úroveň zařízení), přitom návštěvníci jsou hrubě nespokojeni

S kvalitou jídla, ale i dalších Služeb; tomu odpovídá bohužel i hotel Vidly.

D. Zapalač navrhuje oslovit projektovou
manažerku města, Zda by vyhledala vhodný dotační

titul právě na podporu CR na Vrbensku, na vydání brožur apod.

L. Knapková - chybí mapy S výsckem Vrbenska, také lidem chybí povědomí O širším okolí,

často nevědí, kam se vydávají a je-li to pro ně vhodné.

Ad 3.

Mgr. Kiedroňová informuje O participativním rozpočtu pro rok 2019, kam město vyhradilo

300 tisíc Kč, lze realizovat nápady lidí. O výběru nejlepšího projektu se bude hlasovat.

D. Zapalač navrhuje připravit a do participativního rozpočtu podat projekt na hru pro děti a

rodiny, aby tady místní i návštěvníci měli
co zažít. Nápad využít maskota města

Z heraldického znaku - lišku. První část hry umístit do městského lesoparku. K návrhu

projektu se členové komise sejdou 20. 2. 2019

Poznatky:

1. potřeba lépe komunikovat S provozovateli SKI ARÉNY VRBNO pro realizaci

dřívějších záměrů a technického vylepšení vleků (lanovka)

2. řešit dopravu příznivců trailů na Vysokou horu (Skvělá poloha a obtížnost tras je

zřejmá, chybí ale Služby dopravní), možnost oslovení PERAS i fungující taxislužby

3. lepší komunikace S lesáliy bez rozdílu, komu lesy patří, a to i včetně správců

městských lesů - technika ničí trasy pro pěší turisty, cykloturisty i pro běžecké

lyžování; mizí také turistická značení (S kůrovcovou těžbou); taková spoušť
se může

odrazit v návštěvnosti Vrbenska;
4. na webových stránkách MSK jsou nesprávné informace pro CR, MSK též vydal

tiskovinu s mapou ~ v ní je dost chybných nebo neúplných údajů (např. špatně

označené rozblednyl)
5. ačkoli dobře fungují stránky Bílé stopy.cZ (včetně GPS), MSK vymyslel portál, který

přenáší na Své stránky a Zbytečně tak vyhazuje peníze;
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6. orientační Systém města Vrbna p. P. je ve špatném stavu, nevyhovuje a je místy i

Í matoucí
7. je třeba nabídnout návštěvníkům aktivity, aby Za nimi nejezdili mimo město, pak Zde

nechají peníze (např. po 16. - 17. hod bývá problém najít ve městě fungující

restauraci, kavárnu s posezením, bývá problém dát si někde večeři. _ ., po 21. hod

prakticky nefunguje nikde nic)
8. komise CR V minulém období navrhovala Změnu místa konání slavností města,

členové jsou spokojeni se Změnou i způsobem přípravy slavností „Vrbno se baví

2019“
9. stále chybí cyklostezky a také chybí možnost koupání ve městě

10. není multifunkční využití chodníku v Ludvíkově a v místě chybí dřívější cukrárna,

jakýsi přirozený cíl pro pěší i cykloturisty
11. je potřeba aktualizovat webové stránky pro využití trailů, využít pro propagaci také FB

města

Termín příští schůzky: 20. 2. 2019 od 17 hod ~ MěÚ Vrbno p. P.

/či Í
Zaznamenalaz Mgr. Kiedroňová
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PREZENČNÍ LISTINA

Komise pro rozvoj cestovního ruchu č. 1/2019 dne 6. 2. 2019

`


