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komise pro rozvoj cestovního ruchu

5/2019

- Z 23. 10. 2019 V přístavbě radnice

Přítomní:
Lenka Bednaříková ~ předsedkyně komise
členové komise Ing. Leopold Kolář, Jaroslav Pospíšil a Mgr. Alena Kiedroňová

Omluveni:
Ludmila Knapková, Dušan Zapalač, Radek Vráblík
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Program:
I. Informace
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.

ukonceni činnosti IC Impuls ve měste
2. Hodnoceni itn~iSúo1<ć sezóny ićto 2019
3. Informace před novou zimní sezónou
4. Informace o schůzce komise strategického rozvoje města (Regio)
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1.

L. Bednaříková informovala O ukončení chodu IC Impuls ke konci 9/2019 a dohodě o předání
stánku IC vrbenské radnici při dodržení smluvních podmínek. Do Znovuotevření
informačního centra bude Služby turistům poskytovat IC v Karlově Studánce. Město má snahu
zprovoznit chod IC co nejdříve, chod zabezpečí SKaV, který zajistí personální obsazení.
V objektu IC zůstávají kamna, vybuduje se zde malé sociální Zázemí pro obsluhu.

Ad 2.
0
0

0

0

0

0

návštěvnost Vrbna a mikroregionu byla v létě vysoká,
město je výchozím bodem pro cykloturisty a pěší turisty využívající oblíbené trasy,
do CR je zapotřebí vkládat více prostředků. vylepšit informační Systém, nabízet
návštěvníkům jednoduché přehledné a aktuální tiskoviny,
v létě opakovaná kritika turistů, kteří se vydali po trase na Vyhlídku Praděd a
vnímali to jako ztrátu času, nahoře není nic vidět přes přerostle' náletové stromy;
nový fenomén pro Sportovní kluby ~ Biskupské lesy žádají za souhlas s pořádáním
akcí na pozemcích 10 % ze staitovného na závodech orientačního běhu;
na trailech na Vysoké hoře Stále dochází S těžbou stromů k ničení tras zavalením,
nebo při stahování, projevilo se to V klopených zatáčkách (poničeny po průjezdu
lakatoŠe); Ing. Hochman ohlásí těžbu, Ing. Kolář trasu ošetří a narazí přitom na další
Strom označený k těžbě, je to nekonečná práce (oranžové značení ~ kácení ihned,
zelené značení těžba cca za měsíc); podle stop je vidět, že příznivci trailů využívají,
leč s omezením, V létě byla nejhorší Situace S těžbou na černém trailu; Ing. Kolář
informoval starostu i Ing. l\/íüllerovouç
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narušovánaje také louka Za tenisem ve vlastnictví p. Richtera, při sekání, vyjíždí
bylo by dobré, kdyby aspoň občas projel kvůli přístupu;
koleje až k

se
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před startem Zimní sezóny je třeba revidovat Značení tras pro běžkaře (mnohde
S těžbou kůrovcových stromů zmizely), kdo nemá v ruce aktuální mapu, je v terénu
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komise osloví Klub čs. turistů S Žádostí o kontrolu Značení,
k běžeckým trasám “~ udržovány každoročně S dotací MSK a města;
výborný portál pro sledování, kde jsou trasy upraveny, je
podle
Koláře
oddíl
určitou
částku
za
aktualizaci,
okamžitá;
skvěle,
platí
taje
Ing.
funguje
portál vytvořený MSK se příliš neosvědčil. bylo možno tam vstupovat a zadávat
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informace, ale bylo komplikované a nadbytečné při fungování portálu Bílých stop:
i pro Vrbensko je po kůrovcové těžbě Ztráta části značení bílých Stop, lng. Kolář by
doporučoval instalovat tyče (podobně jako šipky na trailech, jednoduché Šipky
vpravo, vlevo, rovně) nebo na stromech (aspoň Z křižovatky směr na Anenské
myslivny a do lesa S napojením na žlutou trasu);
koncem října se vrátí po servisu skútr
před zimou ale nej sou nabídky pro běžkaře lepší

Ad 4.
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na jednání komise strategického rozvoje města předsedkyně komise vznesla návrh,
aby město zapracovalo do svých záměrů vybudování jednoduché vyhlídkové věže
na Vysoké hoře, odkudje úchvatný výhled včetně pohledu na Slezskou Haťtu; mohla

by fungovat Spolu S upravenou Vyhlídkou Praděd
těchto míst jsou různé pohledy do krajiny'

a

vyhlídkou na Zámecké hoře;

Z

Doporučení radním:

l. Zajistit

lepší komunikaci města S lesáky pro koordinaci funkce značených tras pro pěší.
cykloturisty i běžkaře (po celou dobu kůrovcové kalamity a práce v lesích)
2. připravit revizi informačního systému a informačních tabulí na stezkách, v jakém jsou
stavu a v případě potřeby renovovat
3. na exponovaných místech nahradit kůly S pytli na odpadky jednoduchými
odpadkovými koši
4. instalovat na křižovatkách běžeckých tras tyče S šipkami nebo Značení na stromech
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Zapsala: Mgr. A.
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