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ZÁPIS KOMISE PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU č. 4/2019

Í Z 13. 5. 2019 V Autokempu Dolina V Ludvíkově

Přítomní:

L. Bednaříková (předsedkyně)

Mgr. A. Kiedroňová

L. Knápková

Ing. L. Kolář I

D. Zapalač ,

Omluveiiz z

R. vxáhiik (xnimo xnčsio) 7 V `

Program:
1. Prezentace projektu „Lišky“
2. Příprava před letní sezónou - další revize tiskovin l

3. Různé

Ad 1.

Projekt „Pohádková cesta Za liškou“ byl podán včas, podal Dušan Zapalač, v den veřejné
prezentace už byly při hlasování podány desítky hlasů; všechny projekty jsou Zajímavé;
hlasuje se do 26. května. L. Bednaříková poděkovala Za práci na projektu D. Zapalačovi, ujal
se přípravy příkladně, věnoval projektu dostatek času.

D. Zapalač - projekty musí mít „hlavu a patu“, tento je životaschopný pro rozvoj CR ve městě
a okolí, město by mohlo vzít projekt Za svůj při plánování akcí na rok 2020; připravil jsem
novou mapu lesoparku S doplněním prvků pohádkové trasy, první reakce projektové
manažerky M. Návojové je ale odmítavá, to tady prý nechceme

AD 2.

Ing. Kolář - nejsou aktuální informace na webu k bikeparku Vrbno p. P., odkaz je starý,
potřebujeme dát i na FB stránky města; aktuální stav: modrý a červený trail jsou průjezdné,
černý se čistí, někde jsou vývraty a pařezy, byl jsem to ve čtvitek rovnat S krumpáčem; Z
„Raketovky“ ke hřbitovu je Sjízdné, čistí se Střední část; horní cesta na Malou Hvězdu, Zda se
musí V zimě prohmovat, když nahoře není krmelec, ptal jsem se na to Ing. Komárka, bylo by
krásné to udržovat pro běžkaře

L. Knápková - chybí nám pořádná mapa, v níž by si turisté našli to Své, měla by být mapa na
léto a mapa na Zimu; stačí přejet přes kopec a turismus je tam všude viditelný, nabídka pro
návštěvníky je široká (Velké Losiny, Malá Morávka s Kopřivnou aj.)

Opět k tiskovinám:



L. Bednaříková udělala Společně S pracovnicí radnice Jitkou Grygovou inventuru tiskovin

uložených na radnici, nyní je dobrý přehled, potřeba dávat ven k dispozici lidem,
návštěvníkům, není k ničemu, když je uloženo někde v krabicích a informace Stárnou.

Tipy na výlet - skutečně připravit dotisk, ale v jiném formátu, jaký dnes užívá město pro své

brožurky (Vítejte ve Vrbně), podle D. Zapalače to není problém, jen je třeba vyměnit fota; L.

Knápková žádá, aby město pomohlo podnikatelů poskytnutím turistických brožurek pro
návštěvníky, je to v zájmu rozvoje CR

Vítejte ve Vrbně -je Super materiál, chybí obě verze, jak pro děti, tak pro rodiny S dětmi,

navrhujeme dotisk

Malé skládačky ~ navrhujeme dotisk - Zajímavosti V okolí, Zříceniny
Potřeba jednoduché turistické mapy pro informační centra, kde by se prodávaly za

Q

přijatelnou cenu do 10 Kč a pro podnikatele v resortu CR; L. Knápková potvrzuje, že jako
provozovatelka autokempu ráda poskytne zdarma Svým ubytovaným hostům

Náklad tiskovin - podle D. Zapalače od 3 tisíc kusů a více, je pak levnější a může jít
k využití pro cestovní ruch

Upomínkové předměty:
0 Magnety ›- Stále je zájem, záleží ale na podobě, designu i ceně
0 Štítky na hole ~ stále Zájem turistů
0 Upomínkové předměty --hrnečky, zvonečky - chybí
0 Na trhu se objevil nový produkt- čepice S tiskem „regionu“, už je podoba i pro

Jeseníky (vyrábí ?rma Rituall)

Ad 3.

L. Bednaříková informuje o ukončení své činnosti v IC Impuls ke konci září Z osobních
důvodů, po 25 letech; pokračovat bude jen IC v Karlově Studánce. Výpověď S městem je
podána k 30. Září, informovala O rozhodnutí vedení města, aby mohlo. včas situaci řešit. IC do

města určitě patří a byli bychoni rádi, kdyby pod novým vedením centrum pracovalo ještě
lépe. Město Zřejmě bude chtít využít náš Stánek u pošty, je v dobrém místě, nabídneme
k využití právě městu, a to Za odhadní cenu.

Ing. Kolář Znovu upozorňuje na špatnou informovanost o trailech, ty jsou mezi vyznavači kol
velebeny jako Skvělé, problém Stále S dopravou nahoru, ale také informovanosti o přístupu na

traily ze všech stran

Další Schůzka komise ‹- v červnu 2019

Doporučení:
1. Připravit dotisky tiskovin (viz výše)
2. Poskytnout tiskoviny podnikatelům v resortu CR (Zdarma), musí být na viditelném

místě pro návštěvníky
3. Pokusit se vyřešit dopravu do bikeparku Vrbno na Vysokou horu
4. Zlepšit informovanost o bikeparku a dalších atraktivitách na webových stránkách
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Zapsalaz Mgr. A. Kiedroňová


