Obec Křinice zrealizovala mikroprojekt
„Po stopách sv. Jakuba v česko-polském
příhraničí“
REGISTRAČNÍ ČÍSLO:
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001399
Z operačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osa 11.2. – Rozvoj
potenciálu a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti zrealizovala obce Křinice první
projekt uvedeného typu. Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím
Euroregionu Glacensis.
Celkové způsobilé výdaje: 11.615,72 EUR
Dotace EFRR: 9.873,36 EUR (85 %)
Příspěvek příjemce podpory: 1.742,36 EUR (15 %)
Hlavním cílem mikroprojektu bylo zvýšit povědomí o nově vytvořeném turistickém produktu,
který nabízí možnost nového způsobu turistiky v česko-polském příhraničí. Došlo k provázání
vzájemných propagačních aktivit u všech partnerů včetně hlavního organizátora Svato jakubských tras spolek Utreia, který byl v tomto projektu hlavním poradcem a spolu
pracovníkem. Byly vytvořeny jednotné mediální výstupy, které pomůžou ke zlepšení
propagace těchto tras vedoucích zdejším pohraničním územím. Mikroprojektrojekt přispěje k
návratu k tradicím poutních cest a obnovení tradic křesťanských hodnot.

Dalším cílem mikroprojektu je zlepšení vybavenosti turistické infrastruktury. Došlo k pořízení
nového mobiliáře na odpočinkovém místě v Křinicích u Jelenova posedu. Dále k rozmístění 3
ks informačních tabulí, k vydání skládaček a map a na závěr proběhl v Kulturním domě v
Křinicích informační závěrečný seminář týkající se problematiky Svatojakubských poutí. Paní
předsedkyně spolku Ultreia Olga Jankovcová vysvětlila význam poutních tras.
Významným cílem projektu je propagace těchto tras, které jsou zapsány v seznamu kulturního
dědictví UNESCO.

Svatojakubské cesty vedou napříč Evropou do španělského poutního města Santiago de
Compostela. Trasy, které procházejí Českou republikou jsou napojeny na Evropskou síť
Svatojakubských cest. Patří k nim i Východočeská trasa dlouhá 265 kilometrů.
Po překročení česko-polské hranice vede magickou krajinou CHKO Broumovsko, budovanou
po staletí benediktiny z kláštera v Broumově. Lemují ji pískovcová skalní města, přes Křinice

a na Hvězdě překračuje Broumovské stěny, pak míří do Police nad Metují a dále na Hronov.
V dnešní době je slovo pouť často spojováno s představou množství lidí pohybujících se v
hluku pouťových atrakcí. Pouť však vždy byla a doposud je především cesta k určitému cíli,
často spjata s náboženským významným místem. Poutníci ji konali na znamení potkání, s
touhou po očistě a obnově duchovního života. Pojetí pouti záleží na poutníkovi samotném, je
zkrátka cestou do neznáma, většinou pěšky, někdy také na kole nebo koni. Umožňuje
poznávat mnohem bezprostředněji krajiny jiných zemí i regionální kulturu lidí, s nimiž se na
cestě setkává.
Více informací najdete na www.ultreia.cz
Realizace mikroprojektu byla ukončena 31.5.2019
Libuše Rosová, starostka obce Křinice

