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Zápis komise gro rozvoj cestovního ruchu č. 3/2019

Z Il. 3. na radnici ve Vrbně p. P.

Přítomní:

L. Bednaříková (předsedkyně)

Mgr. A. Kiedroňová

Ing. Kolář

J. Pospíšil

D. Zapalac

Omluven: L I/:ˇ ‹~J-;/\/
R. Vráblík (mimo město)

Program:
1. Inventář turistických brožur a dalších materiálů
2. Návrh nových tiskovin
3. Pohádková cesta Za liškou. .. - postup
4. Různé

Ad 1.

Tipy na výlety - brožurka už chybí, zůstaly některé Výtisky v angličtině, bylo by dobré vydat
i v polštině; brožurka je velmi Zdařilá, textově vyhovuje, potřeba obměny fotogra?í
Cyklotrasy - mapy - už docházejí, navrhujeme dotisk
Vítejte ve Vrbně - velmi Zdařilá brožurka ve dvou formách - pro rodiny a pro děti - v obou
variantách už chybí, navrhujeme dotisk V Současné podobě

Půjčte si mě - brožurka pro půjčovnu kol a koloběžek ~ Zatím je jí dost, netřeba dotisku,
Ě údaje jsou aktuální; brožurka se vydává lidem, kteří využijí služeb půjčovny

Další tiskoviny staršího data:

Lesopark - aktualizovat, V případě začlenění „pohádkové lišky“ by se mohlo později
Zelené údolí pod horou Praděd - byla účelová brožurka k výstavě v Senátu, bez dotisku
Průvodce S Violou - materiály Euroregionu Praděd, počty výtisků vycházejí Z příspěvků
měst a obcí, i V IC se vydávají jen Zaujatým turistům, ne „sběratelům“
Vrbno a jeho okolí - Zestárlo, je Z r. 2003

Zříceniny - Zatím dost výtisků

Zajímavosti
Pro děti a rodiče - už nevydávat
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Vyhlídka Praděd - turist. okruh, Zatím nevydávat

Trhací blok s mapou města - mělo se prodávat, nebyl zájem, leda zdarma

Pohlednice léto + zima ~ Zatím dostatek

Ad 2. j

Ing. Kolář - chybí tiskovina S trasami S návraty přes Orlík, ještě někde dohledá, bylo pro kola

i pro běžky; bylo by dobré vydat tiskovinu „Na kole kolem Vrbna“ S cyklomapou a

popisem, S využitím lesních asfaltek, skutečných značených tras a doporučených - navrhnout
3-4 trasy S různou obtížnosti, projednat S lesáky

D. Zapalač - nejen pro cyklisty, ale i pro běžkaře a také pro motoristy, kam se dostanou,

odkud mohou pokračovat dál „P0 Svých“, na kole, běžkách. ..

J. Pospíšil - zpracovat také digitální verzi pro stránky města, možnost Stažení aplikace do

mobilů z

Ing. Kolář - jsou místa dobře Zasriěžená a málo využívaná, Stačilo by, kdyby lesáci na vršku

prolnnuli a lidé by se na trasy nahoře mohli vyvézt vlekem; možnost využití tras Z Malé

Hvězdy nahoru na Vysokou horu, lze upravit rolbou; stálým problémem je ničení tras při
těžbě a Stahování dřeva, není úklid; nečiní tak Biskupské lesy, ty se starají např. o dostupnost
na Drakov, ale problém S Lesy ČR i TS Vrbno spravujícími městské lesy, potíž domluvit se;
zkusí to osobně probrat i Ing. Hochmanem

Resumé k tiskovinám:

0 Tiskovinu pro cyklisty a běžkaře - rozšířit, změnit formát do l/3, jako u Vítejte ve

Vrbně aj.
ˇ

0 Vítejte ve Vrbně - dotisk `o”bou
0 Pracovat na jednoduché brožuře pro gastro
0 Pokračovat na podkladech pro tiskovinu o sakrálních památkách (na té pracují J.

Musilová a L. Bednaříková)
0 lniciovat schůzku S projektovou manažerkou města a vedením města o potřebách turistů,

rozvoji CR a jeho podpoře městem, možnosti využití dotací
0 Tiskoviny by měly mít rychlý obrat, Zbytečně neskladovat na radnici, ale dávat

k dispozici provozovatelům hotelů, jiným ubytovatelům, restauracím aj.

Ad 3.

Projekt zpracován a podán (podal Dušan Zapalač), projekt nemusí uspět, ale může být
vodítkem pro zastupitele, jak podpořit CR ve městě a okolí, zpracování pohádky o lišce -
komise požádá O zpracování R. Vráblíka, který se sám nabídl, osa příběhu podle D. Zapalače;

Ad 4.

0 Ing. Kolář - není zřejmé, kdo má letos Spravovat traily na Vysoké hoře, v místě je binec

po těžbě dřeva, nutnost Stále ííistit, upravovat, Smlouva bývá na 4 - IO/rok
0 U kluziště chybí obsluha, když Zaprší, stojí na ploše voda, bylo by lepší instalovat kluziště

dříve, už kolem adventu a Vánoc; je fajn příležitost, lidé ale využívají málo
0 Příští Schůzka V dubnu, svolá předsedkyně

Zapsala:
MŤI /
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PREZENČNÍ LISTINA

Komise pro rozvoj cestovního ruchu č. 3/2019 dne 20. 2. 2019_


