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1. výzva
V Hradci Králové dne 27. 11. 2019
Připomínky z projektového hlediska

Vesnice byla založena r. 1255 jako součást klášterního panství. Křinice dokládají
selskou osidlovací strukturu ve formě uzavřených dvorů. Tzn., že ke dvoru náleží
pozemky a táhnou se v širokém pruhu od hospodářských budov směrem k hranicím
obecního katastru. Na polnosti a louky navazovaly lesy. Zděné statky broumovského
typu z konce 18. století a 1. pol. 19. stol. tvoří Křinice od r. 1995 vesnickou
památkovou rezervaci, která je v Královéhradeckém kraji jediná celá vesnice v délce
téměř 6 km. V katastru obce Křinice je historická Křížová cesta severozápadně od
horní vsi a byla obnovena v r. 2000. Křížová cesta byla založena v 2. pol. 19. století.
Tvoří ji 14 pískovcových kapliček, které nechal postavit křinický sedlák Josef Volke.
Výjevy jednotlivých zastavení byly pravděpodobně vyleptány do silných černých
skleněných desek a umístěny v mělkých kamenných výklencích. Cesta končí u kaple s
původním zasvěcením Panně Marii Hvězdy Jitřní (Morgenstern) postavené r. 1786
nákladem křinických sedláků Johanna Zochera (majitele Schlegelhofu) a Antona Alta,
majitele statku č. 127. Kaple byla později zasvěcena sv. Hubertovi. Vedle kaple
stávala dřevěná, došky krytá chaloupka, ve které žil ve 2. pol. 19. století jako
poustevník Ignaz Pohl. Ten se staral nejen o kapli, ale i o pocestné, kterým ze studně
vedle chaloupky poskytoval vodu a nočním chodcům dával rozsvícené louče. Kaple
byla obnovena obyvateli Křinic v 80. a 90. letech 20. století za přispění německého
rodáka pana Ericha Ansorgeho a zasvěcena sv. Hubertovi. Na úpravách a rekonstrukci
zastavení pracoval sochař a kameník Petr Honzátko.
Křinická naučná stezka „Proč chodit daleko“
Projděte se nádhernou malebnou vesničkou Křinice a poznejte její tajemství, život a
pověsti. Pomocí 19 zastavení tak spojíte poznávání s příjemnou procházkou. V r. 1677
byla tato obec jednou z největších v celém regionu. Kdysi tu fungovalo i šest hospod
najednou. Pro svou výjimečnou historickou, památkovou a urbanistickou hodnotu se
Křinice v r. 1995 staly státem chráněnou památkovou rezervací.

Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí o cykloturistice a pěší turistice, který
nabízí možnost turistiky v česko-polském příhraničí. Dojde k provázání vzájemných
propagačních aktivit u všech partnerů. Jsou vytvořené nové turistické značení s
mobiliářem, které pomůžou ke zlepšení propagace této trasy vedoucích zdejším
pohraničním územím. Je pořízen nový mobiliář na odpočinkovém místě od Broumova
po Jiráskově cestě až na Broumovské stěny.
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