Tisková zpráva č. 2 k projektu č. 092 „Kostel sv. Jana Křtitele – místo bez hranic“
5. května 2017

V dubnu 2017 se konala velikonoční setkání v rámci 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.
O velikonoční neděli 16. dubna 2017 se konal v kostele sv. Jana Křtitele ve Skalné koncert gotické
hudby. Soubor Musicum Vagantum představila gotickou a renesanční hudbu, která měla v kostele
sv. Jana Křtitele nádhernou kulisu. Dobové kostýmy a historické hudební nástroje krásnou atmosféru
ještě podtrhly.
Další událostí byla soutěž dětí základních a mateřských škol ze Skalné a Neusorgu ve výrobě
velikonočních dekorací. Děti pod vedením svých pedagogů vyrobily velmi hezké a nápadité výrobky,
které byly ohodnoceny porotou, složenou ze zástupců českých a bavorských projektových partnerů.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které se konalo 21. dubna 2017 ve Skalné, bylo doprovázeno
vystoupením českých i bavorských dětí, které si připravily velmi pěkné písně a tance. Drobné ceny
obdrželi jak vítězové, tak všichni zúčastnění. Po kulturním programu si děti prohlédly kostel ve
Skalné, hrad Vildštejn, a poté bylo postaráno i o jejich stravování v jídelně místní základní školy.
Partneři projektu a především děti strávili velmi příjemné dopoledne, které se neslo v duchu
přátelství a chuti do dalších společných akcí.
Víc informací o projektu, fotografie a videa naleznete na webové stránce:
http://farnost.wixsite.com/oprava
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