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Dne 19. března 2017 proběhlo slavnostní zahájení projektu č. 92 „Kostel sv. Jana Křtitele – místo bez 

hranic“, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v programu 

Přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 204-2020. 

Tento projekt realizuje Římskokatolická farnost Skalná spolu s partnery: Pfarrei Patrona Bavariae 

Neusorg (Bavorsko), Město Skalná a obec Neusorg (Bavorsko). 

Cílem projektu je zvýšení atraktivity kulturního dědictví na obou stranách hranice, rozvinutí 

vzájemných vztahů českého a bavorského pohraničí. Stávající spolupráce a kontakty budou rozšířeny 

především na úrovni spolupráce a setkávání obyvatel. Během projektu, jehož realizace je plánována 

do konce září roku 2019, se bude konat velké množství kulturních a společenských akcí, díky nimž 

dojde k rozšíření kontaktů, přiblížení vzájemných vztahů, zvýšení identity obyvatel s místem, kde žijí a 

k poznání kultury a života obyvatel partnerských států – České republiky a Svobodného státu 

Bavorska. 

Během dvou a půl roku realizace se budou konat koncerty v kostele sv. Jana Křtitele ve Skalné 

s velikonoční i vánoční tématikou, koncerty v kostele Panny Marie v Neusorgu, děti z mateřské i 

základní školy ve Skalné budou soutěžit s dětmi obce Neusorg ve výtvarných soutěžích. Jsou 

připraveny zájezdy pro seniory, dětský camp a mnoho dalšího. Všechny akce pro veřejnost 

proběhnou ve spolupráci všech partnerů projektu. 

Obnova kulturních památek – kostela sv. Jana Křtitele ve Skalné a  kostela Panny Marie v Neusorgu 

připraví během projektu půdu pro další udržitelný rozvoj kontaktů, zvýší atraktivitu dotačního území, 

což prospěje jak obyvatelstvu, tak návštěvníkům a turistům obou regionů. 

Zahajovací koncert v kostele sv. Jana Křtitele ve Skalné byl důstojným zahájením projektu. Po 

úvodních projevech partnerů projektu si diváci vyposlechli vystoupení Kostelního chóru Neusorg, 

nádherné písně v podání mladé zpěvačky Hany Bělohoubkové, vystoupení houslového virtuosa 

Marka Pavelce a na závěr vystoupení ženského pěveckého sboru Luběnky. 

Otevření projektu pokračovalo na hradě Vidštejn komentovanou prohlídkou výstavy k projektu č. 92 

a dále prohlídkou hasičského muzea na hradě Vildštejn s průvodcem. Celý program probíhal v českém 

a německém jazyce. Závěrečné posezení bylo ve znamení přátelství a těšení na vzájemnou 

spolupráci.  

 

Za vedoucího partnera projektu, římskokatolickou farnost Skalná 

P. ThMgr. Piotr Libner 

  


