Procházkou po Velkých Kunčicích – II. etapa stezky zdravím hraběnky
Thun-Hohensteinové

Název projektu / Tituł projektu: Procházkou po Velkých Kunčicích – II. etapa stezky zdraví
hraběnky Thun-Hohensteinové/Spacerkiem po Kończycach Wielkich - II etap ścieżki zdrowia
hrabiny Thun-Hohenstein
Registrační číslo projektu (evidenční číslo): CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001426
Partneři projektu: obecHażlach (vedoucí partner projektu), statutární město Karviná (partner
s finančním příspěvkem)
Celkové náklady projektu:41 979,-- EUR
(z toho: 4 700,-- EUR – statutární město Karviná, 37 279 EUR – Hażlach)
Výše dotace – příspěvek ERDF: 33 995,-- EUR
(z toho: 3 995,-- EUR – statutární město Karviná, 30 000 EUR – Hażlach)
Výše dotace – příspěvek ze státního rozpočtu: 1 764,71 EUR - Hażlach
Doba realizace:06/2018–09/2019
Dotační titul:
Projekt „Procházkou po Velkých Kunčicích – II. etapa stezky zdraví hraběnky
Thun - Hohensteinové",registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001426,
je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
- Programu Interreg V-A Česká republika – Polskov rámci Fondu mikroprojektů
Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.
Projekt „Spacerkiem po Kończycach Wielkich - II etap ścieżki zdrowia hrabiny
Thun - Hohenstein“,Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001426,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polskaw ramach Funduszu
Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.“
Projekt získal dotaci
Projekt "Procházkou po Velkých Kunčicích – II. etapa stezky zdraví hraběnky ThunHohenstinové" získal dotaci z Fondu mikroprojektů Programu Interreg V-A Česká republika–
Polsko. Jedná se o projekt typu A, kdy dotaci obdrží oba partneři projektu, statutární město
Karviná jako partner projektu a město Hażlach jako vedoucí partner projektu.
Jedná se o společný česko-polský projekt města Hażlacha statutárního města Karviné. Cílem
projektu je zvýšení návštěvnosti polsko-českého pohraničí prostřednictvím propagace Velkých
Kunčic a Karviné a také zvýšení turistické atraktivnosti díky zlepšení dostupnosti turistických

atraktivit ve Velkých Kunčicích - tj. k dřevěnému římskokatolickému kostelu sv. Archanděla
Michaela pocházejícího z roku 1777, paláce z přelomu 17. a 18. stol. s parkem v anglickém
stylu, kaple Boží prozřetelnosti z 2. pol. 18. stol. a starších okázalých dubů letních mimo jiné
zahrnující více než 750 let starý dub letní "Mieszko" (nejstarší dub na Slezsku) a přibližně 450letý dub "Przemko".
V rámci projektu proběhne rozšíření stezky hraběnky Thun-Hohenstein a to díky vybudování
trasy pro pěší podél ulice Kościelna a Dębina na úseku okolo 172m, což turistům, návštěvníkům
a obyvatelům umožní bezpečný přechod od parkoviště u kostela a samotného kostela k
současné stezce hraběnky a dále do paláce, parku a k okázalým dubům a hotelové a
gastronomické základny, která se nachází v budovách bývalého statku hraběnky. Ke zvýšení
návštěvnosti území je naplánovaná široce pojatá informačně-propagační kampaň pro
zviditelnění atraktivit. Díky těmto aktivitám se turisté (především obyvatelé Slezského
vojvodství a Moravskoslezského kraje) dovědí, že v Karviné a Velkých Kunčicích je také
možné zajímavě trávit čas, a že na polsko-českém pohraničí jsou i jiné zajímavosti než pouze
typicky turistické horské obce a lokality. Dodatečná příležitost k přilákání turistů a návštěvníků
do Velkých Kunčic a Karviné budou volnočasové akce: Česko-polský orientační běh ve stopách
historie s kvízem týkajícím se obou partnerských měst. Česko-polský cyklistický závod po
stopách hraběnky Thun-Hohenstein, jehož trasa povede z Karviné do Kunčic a zpět.
Nákup cyklistického vybavení pro realizaci aktivity česko-polský cyklistický závod po
stopách hraběnky Thun-Hohenstein.
Dne 11. 01. 2019 jsme vyhlásili veřejnou zakázku na dodávku cyklistického vybavení. Oslovili
jsme pět potenciálních dodavatelů a ze zaslaných nabídek jsme vybrali nabídku s nejnižší
cenou.
Ve Velkých Kunčicích proběhl POLSKO-ČESKÝ RODINNÝ BĚH PO STOPÁCH
HISTORIE
Dne 06. 07. 2019 proběhla v rámci realizace česko-polského projektu „Procházkou po
Velkých Kunčicích – II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun - Hohensteinové“ akce Polskočeský rodinný orientační běh po stopách historie. Účastnici běhu se od 09:00 mohli
registrovat. Start byl od 10:00 – 11:00 na místním sportovním hřišti. Na běžce čekalo pět
zastávek a na konci si vylosovali 5 otázek na témata, se kterými se mohli seznámit na
zastávkách. Starosta obce Hażlach a zástupci statutárního města Karviná ocenili nejúspěšnější
hodnotnými sportovními cenami.
Cyklistická projížďka po stopách hraběnky Thun-Hohenstein
Dne 21. 09. 2019 se v 09:30 vydalo cca 70 cyklistů na projížďku po stopách hraběnky ThunHohenstein. Pro účastníky bylo připraveno 10,5 km trasy z Karviné do Velkých Kunčic. Na
bezpečnost pelotonu ve městě dohlížela městská policie a Český červený kříž. V cíli na
účastníky čekalo občerstvení a byly rozdány propagační a motivační předměty pořízené
v rámci projektu.

