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ZÁPIS KOMISE PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU Č. 212019

Z 13. 2. 2019, na radnici ve Vrbně p. P.

Přítomní:

L. Bednaříková (předsedkyně)

Mgr. A. Kiedroňová

D. Zapalač É W?Ž/ V --›

2.

Program:

Příprava projektu Pohádková cesta za liškou, aneb Proč je liška vrbenskou liškou

0 V rámci projektu podáme návrh 1. etapy
0 Smyslem je nabídnout rodinám S dětmi (příchozím i místním) formu pohádkové cesty

S objevováním jak přírody Vrbna, tak bohatství; v dalších etapách pak historií města,

zástavby, Zajímavé osobnosti, které tu žily, podnikaly, rozvíjely aktivity V oblasti kultury,

školství aj.
0 Pro navazující část oslovíme Spolek Přátel Vrbenska, který léta sbíral historické fotografie,

artefakty aj. (S žádostí o spolupráci osloví K. Michaluse předsedkyně komise)

0 Třetí část projektu -vybudování přítažlivého místa - rozhledny, využije se stávající trasa na

vyhlídku, ale je potřeba oslovit lesáky, aby v místě Skáceli náletové stromy a vyhlídku

„otevřeli", vybudování rozhledny je Součástí strategického rozvoje města pro další léta

0 První část - Pohádková cesta S liškou... Zmapujeme lesopark, jeho prvky, které by se Začlenily

do projektu, využijeme Současné informační tabule, kde by byl text pohádky a trasa pro

objevování
0 Do lesoparku bychom Začlenili nové, nenáročné pniky: např. bludiště Z přírodních materiálů

(proutí, dříví apod.), také zříceninu hradu - nástin, stačíjedna Stěna např. při altánku v horní

části lesoparku (kámen), dále dalekohled (Z kmene stromu) a také liščí noru (přírodní

materiály, možnost dětí vlézt si dovnitř) aj.
0 Napsání pohádky - nabízí se R. Vráblík (viz jeho návrh prvků pro pohádkovou trasu a nástin

pohádkového příběhu od D. Zapalače
0 Celý projekt počítá S využitím postavy lišky Z heraldického znaku města, ta by se mohla pro

návštěvníky stát průvodcem městem, ale byla by i určitou „atraktivitou", mohla by inspirovat

podnikatele k označení produktů, jména restaurace, kavárničky... aj.; mohla by být také

využita v orientačním Systému města

Příští schůzka komise: Sobota 23. února v 15 hod dole na cestě u lesoparku
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Zaznamenalaz Mgr. Alena Kiedroňová
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