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JEDNANÍ KOMISE PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU č. 1/2020

konaného 14. 1. 2020 v KIV Vrbno

Přítomní:

Lenka Bednaříková (předsedkyně), Ing. Leopold Kolář, Ludmila Knápková, Mgr. Alena
Kiedroňová, Dušan Zapalač (členové)

Hosté: lng. Pavla Müllerová, ředitelka KIV Vrbno, Kateřina Hanáková, pracovnice KIV
Vrbno (pro IC)

Program:

1. Zimní Sezóna 2019-2020, situace kolem Ski Arény, dopad
2. Změny v organizaci cestovního ruchu
3. Návrh změny V komisi CR (předsedkyně)
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Tvorba
tiskovin pro turisty 5 /Ĺ5. Ruzne /M /331;K/

Ad 1.

0 Zimní sezónu poznamenalo nepříznivé počasí, chybí přírodní sníh, teploty kolísají; návštěvníci
musí Za sněhem nahoru

0 Veřejnost vyčitá městu, že nevyšlo vstříc provozovateli Ski Arény při zajištění vody pro
Zasněžování; na FB stránkách se ale paradoxně objevily také názory, že se Vrbenští aspoň v noci
vyspí, když se nelyžuje;

0 Komise se Seznamuje se stanoviskem provozovatele vodovodu a kanalizací - k návrhu smlouvy,
kterou Zatím Kareta Bruntál neakceptovala;

0 Komise doporučuje další jednání smluvních stran za účasti zástupců města - existence Ski Arény
je pro Vrbno důležitá, sjezdovka je na nádhemém kopci, pí Knápková upozorňuje na dopad na

další podnikatele (hrozí uzavření dalších restaurací ve městě i v obcích, to avizuje také Grizzly
Ludvíkov, kde chtějí zachovat jen služby pro ubytované) a doporučuje větší podporu radnice

rozvoji podnikání; je kontraproduktivní, když turisty posíláme Z města jinam; lepší je dopřát
návštěvníkům plnou šíři služeb ve Vrbně;

Ad 2.

0 Ing. Müllerová informuje O změnách v organizaci cestovního ruchu, který od 1. ledna přešel pod
Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, p. o. (dříve Středisko kultury a vzdělávání)

0 Postupuje rekonstrukce altánku u pošty pro městské informační centrum, které tam léta fungovalo
pod řízením L. Bednaříkové - výhled otevření MIC je na jaře; Ing. Müllerová chce MIC
s certifikací; chod IC zajistí 2 pracovnice, jedna bude Současně pracovat na projektech;

0 KIV bude garantem také pro vydávání tiskovin apod.
0 Letos KIV připraví velkou fotografickou soutěž ke 410 letům města - průřez čtyřmi ročními

obdobími, soutěž motivuje občany a dává příležitost rozšířit fotobanku i pro nové tiskoviny
neotřelýmí kvalitními fotogra?emí autorů;



Ad 3.

0 L. Bednaříková navrhuje, aby se předsedou komise stal někdo jiný, za sebe by navrhovala např. D.
Zapalače, který před rokem pracoval na projektu Cesty za liškou v rámci tzv. participativního
rozpočtu města; v komisi chce ale dále pracovat;

0 Členové komise a lng. Müllerová návrh nesdílí, L. Bednaříková má letité Zkušenosti Z denního
kontaktu S turisty, spoluprací S Euroregionem Praděd apod., přejí si, aby zůstala a komisi dále
vedla; L. Bednaříková tedy souhlasí a komisi dále povede

Ad 4.

0 Komise Znovu probrala existující tiskoviny, které se dají stále využít, nabízet turistům; navrhuje
dotisky jednoduchých Skládacích tematických tiskovin;

0 Navrhuje výrobu trhacích map S vyznačenými body - místy, kam turisty směrovat; mapa může být
Zjednodušená, hlavně přehledná;

0 Chybí i kvalitní mapa pro prodej v IC pro náročnější turisty (lng. Müllerová navrhuje zařadit do
projektu, Získat pro nové tiskoviny vhodné ?nancování); pí Knápková vloni zajistila kvalitni mapy
pro návštěvníky autokempu, prodávaly se za 120 Kč a turisté cenu akceptovali;

0 Podstatou je dobrá čitelnost map, Z dobrého podkladu, podle D. Zapalače ale není nutné vymýšlet,
co jinde už je vymyšleno a dobře funguje; přijde S návrhem a KIV vytipuje atraktivity regionu;

0 Není třeba připravovat mapu letní a mapu zimní, stačí jedna S trasami jak pro pěší turistiku, tak
pro cykloturistiku i běžecké lyžování;

0 Podle L. Bednaříkové byly výbomé mapy ERP, které měly na Zadní straně stručné popisky míst,
byl o to Zájem;

0 Chybí cykloprůvodce S trasami, včetně tras pro elektrokola;

Ad 5.

0 Na intemetových stránkách města nejsou informace pro běžkaře, Stačilo by uvést, kde je najdou -
na www.bilestopy.cZ

0 Je čas zamyslet se už nad přípravou vánočních akcí, vloni byly 2 (jarmark a Vánoční království) a
na Silvestra pak výšlap k Mirkovu pramení, podle L. Bednaříkové ale chybí koordinace a možnost,

aby stánky na vybraném místě zůstaly i několik dnů do Vánoc, S horkými nápoji, jmelím apod.,
aby to prospělo atmosféře ve městě; jinde to tak funguje, např. v Šumperku jsou stánky ještě 23.

12., atmosféra je nádhemá, lidé si užívají advent;
0 pí Knápková se ptá, zda se RM Zabývá podněty Z komisí; ano, Zabývá

Doporučení pro RM:

1. Jednat S TS Vrbno a Karetou Bruntál u jednoho stolu o optimálním řešení pro Zasněžování

sjezdovky, S vědomím dopadu na turistický průmysl ve městě i mikroregionu.
2. Podporovat rozvoj CR ve městě i mikroregionu - pro udržitelný rozvoj území, po vzoru jiných

měst a obcí v Jeseníkách
3. Podpořit vydání tiskovin dle návrhu komise CR a KIV Vrbno, dostupných v ubytovacích

zařízeních, informačních centrech i na radnici
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Zapsala: Mgr. Alena edronova


