
 

 

 

 

Tisková zpráva č. 3 k projektu č. 092 „Kostel sv. Jana Křtitele – místo bez hranic“ 

9. srpna 2017 

 

Realizace projektu č. 092 „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, úspěšně pokračuje. 

Obsahem projektu je velmi zajímavý soubor kulturních představení a setkání, která mají za cíl sblížit 

obyvatele českého a bavorského příhraničí, v případě tohoto projektu obyvatel a také institucí města 

Skalná a Neusorg, avšak vítáni jsou všichni hosté jak z české, tak bavorské strany hranice. 

Po zahájení projektu dne 19. 3. 2017 a po velikonočních akcích v dubnu 2017 (gotická velkonoční 

hudba, velikonoční soutěž pro děti, o nichž jsme informovali v předchozích tiskových zprávách) se 

konaly další kulturní akce. 

Velkým setkáním byla Pouť ke sv. Janu Křtiteli, která se konala 24. června 2017. Po mši svaté 

provázené farářem Piotrem Libnerem byl připravený bohatý kulturní program. Nechyběla pěvecká 

vystoupení, pohádka pro děti, lidové tance. Zajímavá byla výstava pod názvem „Místa času“, která 

představila dětské kresby - jak děti vidí, vnímají a ztvární pohled na své město. Samozřejmě 

nechyběly stánky s upomínkovými předměty a občerstvením. Pouti se zúčastnili hosté z města 

Neusorg, své zdravice přednesli starosta Neusorgu pan Peter König a starostka Skalné paní Rita 

Skalová. 

V rámci koncertů vážné hudby cyklu Chursächsischer Sommer se v kostele konal první koncert  

15. července – „Malá noční hudba“ v podání smyčcového kvinteta Chursächsische Philharmonie  

z Bad Elsteru, další koncert se bude konat 12. srpna, a sice symfonický koncert Chursächsische 

Philharmonie „Sen noci svatojánské“, je připravený opět velmi pěkný program. 

Kromě kulturních akcí a setkávání probíhá příprava opravy kostela sv. Jana Křtitele – výběrové řízení 

na opravu střechy a fasády kostela. 

 

Víc informací o projektu, fotografie a videa naleznete na webové stránce: 

http://www.farnostskalna.cz/ 

 

Za vedoucího partnera projektu, římskokatolickou farnost Skalná 

P. ThMgr. Piotr Libner 
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