
 

 

 

 
 

 

 

Název projektu:              Společně Moravou a Slezskem - na kole, p ěšky, vlakem 
Název žadatele:  Město Vítkov 
Název partnera:  Miasto Kalety 
Schválená dotace z ERDF:  26 814 EUR 
Termín realizace:                   5/2012 - 11/2012 
 

Partnerství města Vítkova s polským městem Kalety trvá již 20 let. Během této doby spolu 
partneři zrealizovali mnoho projektů. Projekt s názvem „Společně Moravou a Slezskem - na kole, 
pěšky, vlakem“ byl zaměřen na společné poznávání Moravy a Slezska. V rámci tohoto projektu 
se uskutečnilo pět aktivit, které byly doplněny o následné zhodnocení projektu při výstavách 
ve Vítkově i v Kaletách. Aktivity byly rozděleny dle charakteru pro dospělé, rodiny s dětmi 
či širokou veřejnost.  
 
Dne 2.6.2012 se uskutečnila aktivita s názvem Vláčkem Nízkým Jeseníkem , která byla určena 
pro všechny věkové skupiny. Vláček jel pro trase: Suchdol nad Odrou – Odry – Jakubčovice – 
Heřmánky – Klokočov – Vítkov – Budišov nad Budišovkou a zpět. Vlakovou soupravu doprovázeli 
průvodčí a vlakvedoucí v dobových uniformách, kteří jízdu zpestřili také zajímavými historkami 
ze života na dráze. V zastávkách si měli účastníci programu možnost prohlédnout vlakové 
soupravy a pohovořit s doprovodem vlaku a strojvůdcem. Kromě toho měli účastníci v zastávkách 
možnost prohlídky daného místa či účasti v jiném připraveném doprovodném programu. 
 
Další realizovanou aktivitou byla akce Vykro čme si na prázdniny (28. 6. – 1. 7. 2012). Tato 
aktivita byla určena pro rodiče s dětmi do 10 let a byla zaměřena na poznávání Nízkého 
Jeseníku, především pak oblasti Vítkovska. Pro děti byl v rámci aktivity připraven také zábavný 
program a úkoly, které musely všechny děti absolvovat. Děti obdržely startovací čísla a kartičku 
pro zapisování výsledků. Na jednotlivých stanovištích byly připraveny úkoly (např. házení míčků 
na pyramidu z konzerv, běh na čas apod.). Při vyhodnocení soutěží získaly děti diplom, 
průvodce projektem a lékárničku. Dospělí účastníci dostali průvodce projektem a lékárničku. 
     

 

      
 

Děti při aktivitě Vykročme si na prázdniny 
Foto: archiv KU 

 



 

 

 

 
 

 

 

Aktivita nazvaná Tam, kde řeky pramení se konala ve dnech 26. – 29. července 2012. Jednalo 
se o turistickou aktivitu, v rámci níž se účastníci seznámili s místy pramenů tři významných řek – 
Moravy, Moravice a Odry. Do této aktivity projektu se zapojily všechny věkové skupiny dospělé 
populace, včetně seniorů.  
 
V termínu 23. – 26. srpna 2012 proběhla další turisticky zaměřená aktivita – Jesenické 
tisícovky . Účastníci měli možnost poznat významné jesenické vrcholy. V úvodu aktivity 
seznámil člen horské služby účastníky s podmínkami bezpečného pohybu na horách. Během 
aktivity zdolali turisté vrchol Pradědu (1 492 m n.m.), Keprníku (1 423 m n.m.) a Šeráku (1 351 m 
n.m.), dále pak vrchol hory Vozka (1 377 m n.m.) a hory Kamzík (1 190 m n.m.).  
 
Jak napovídá název, další aktivita Cyklotoulání byla zaměřena na cyklistiku a cykloturistiku. 
Konala se ve dnech 20. – 23. září 2012. Cílem aktivity bylo představení zajímavých cyklistických 
tras v oblasti Nízkého Jeseníku a Opavska. Během jízdy byly využívány nejen značené 
cyklotrasy, ale také méně známé lesní a polní cesty a místní komunikace.   
 
Na závěr projektu byly uspořádány výstavy  o různorodém letním poznávání okolí Vítkovska 
a Nízkého Jeseníku. Celkem bylo vystaveno 101 barevných fotografií pořízených při aktivitách 
projektu. Prostřednictvím výstav byl projekt přiblížen širší veřejnosti. Vernisáž výstavy ve Vítkově 
se uskutečnila 10. října 2012 a výstava trvala do 2. listopadu. Výstava zahájená 5. listopadu 2012 
v Kaletách trvala do 30. listopadu 2012.  
 
 
       


