Cyklocestou k historickému pohraničnému pevnostnému systému
Šance – Valy
Obec Čierne ako vedúci partner projektu spoločne so svojím hlavným cezhraničným
partnerom českou obcou Hrčava sa v roku 2019 zapojili do vyhlásenej výzvy a v júni podali
žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom Cyklocestou k historickému
pohraničnému pevnostnému systému Šance – Valy (číslo projektu: 304021X100). Žiadosť
bola posúdená Spoločným monitorovacím výborom programu Interreg V-A SK – CZ v júni
2020 a následne schválená v septembri 2020. Zmluva o nenávratný finančný príspevok bola
s vedúcim partnerom – obcou Čierne, podpísaná v januári 2021.
Tento projekt bol realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A
Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 a spolufinancovaný Európskou úniou
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Jeho celkové oprávnené výdavky za oboch
projektových partnerov predstavovali 997 648,78 eur, pričom z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja bolo hradených 848 001,45 eur. Zo štátneho rozpočtu bolo na tento
projekt vyčlenených 42 863,16 eur a z vlastných zdrojov oboch projektových partnerov
78 333,32 eur.
Celkové výdavky vedúceho partnera – obce Čierne, predstavovali 428 631,61 eur a výdavky
hlavného cezhraničného partnera – obce Hrčava, 569 017,17 eur. Výdavky pre obec Čierne
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavovali čiastku 364 336,87 eur, čo je 85 %
z celkových výdavkov vedúceho partnera. Výdavky zo štátneho rozpočtu boli vo výške
42 863,16 eur, čo je 10 % celkových výdavkov a obec Čierne prispela na tento projekt
z vlastných zdrojov výškou 21 431,58 eur, čo je 5 % celkových výdavkov.
Výdavky pre obec Hrčava z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavovali čiastku
483 664,59 eur, čo je 85 % z celkových výdavkov hlavného cezhraničného partnera. Výdavky
zo štátneho rozpočtu boli vo výške 28 450,85 eur, čo je 5 % celkových výdavkov a obec
Hrčava prispela na realizáciu a financovanie tohto projektu z vlastných zdrojov výškou
56 901,73 eur, čo je 10 % celkových výdavkov.
Obec Čierne začala realizovať projekt v novembri 2021 a práce ukončila v auguste 2022.
Zrealizovala úsek (cyklocestu) v dĺžke 0,6997 km. Obec Hrčava začala s rekonštrukciou
úseku v dĺžke 3,8 km v októbri 2021 a skončila v novembri 2021. Súčasťou tohto projektu
bolo aj vybudovanie náučného chodníka s informačnými tabuľami, vedúceho cez obe krajiny
partnerov.
Obec Čierne v rámci tohto projektu zrealizovala tri stavebné objekty:
SO 01: Náučný chodník z Trojmedzia k pevnostnému systému Valy s informačnými tabuľami
a drobnou architektúrou a dopravným značením.
SO 02: Cyklocesta k pevnostnému systému Šance – Valy.
SO 03: Odpočinková a odstavná plocha pri cyklotrase k pevnostnému systému Šance – Valy.
Aktivity projektu boli zamerané na podporu udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok
v kľúčových sieťových infraštruktúrach. Zámerom projektu bolo vybudovanie novej
cyklocesty medzi slovenskou obcou Čierne a českou obcou Hrčava, ktorá vedie
k historickému pevnostnému systému Šance – Valy s dôrazom na zlepšenie prepojenia
kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničného regiónu.

31. augusta 2022 obaja projektoví partneri slávnostne otvorili cyklocestu vedúcu
k historickému pohraničnému pevnostnému systému Šance – Valy. Slávnostného otvorenia sa
na spoločnej hranici oboch partnerov zúčastnili okrem starostu obce Čierne Pavla Gomolu
a starostu obce Hrčava Mareka Sikoru aj pozvaní hostia, zástupca Moravskoslezského kraja
Stanislav Folwarczny zástupcovia Žilinského samosprávneho kraja Peter Weber a Igor
Janckulík, zástupcovia firmy Metrostav DS, a. s., ktorá bola zhotoviteľom stavby na oboch
stranách, Mário Mesiarik a Lenka Sýkorová, starostka obce Svrčinovec Renáta Majchráková,
starosta obce Skalité Jozef Cech, zástupcovia Vydavateľstva Magma, ktoré bolo tvorcom
textov na informačných tabuliach, Mária Ščuryová a Ľubica Podoláková, zástupca starostu
obce Čierne Peter Najdek, poslanci obecného zastupiteľstva Peter Moják a Peter Putyra
a ďalší. Cestu najskôr požehnal vdp. Stanislav Vnuk a následne pozvaní hostia spoločne
prestrihli pásku, a tým bola cesta slávnostne otvorená. Na záver vystúpila Folklórna skupina
Ozvena.
Realizáciou tohto projektu sa spoločnými silami podarilo nadviazať už na skoršie realizované
cestné prepojenie s Poľskom a touto cyklocestou sa úspešne dosiahlo prepojiť Slovenskú
a Českú republiku, a tak vzniklo krásne prepojenie troch krajín.
Veríme, že toto prepojenie bude slúžiť všetkým občanom, turistom, návštevníkom pri
spoznávaní krás prírody, pohraničia, kultúry a historického dedičstva týchto krajín
a geografického miesta, ktoré ich spája - Trojmedzia.
Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek priaznivým spôsobom a podporou prispeli
k vybudovaniu tohto cestného prepojenia.

