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Název projektu:  

KOSTELY, SPOLEČNÁ DUCHOVNÍ HISTORIE REGIONU

Žadatel: 

1 CZ NNO – Naše město

Německý partner

Projekt v přeshraniční  česko- saské přeshraniční spolupráci „Hallo Nachbarn“, 
dříve Cíl 3

Doba trvání projektu: 3 roky

Cíl projektu: 

Prohloubení spolupráce v oblasti cestovního ruchu a místního rozvoje příhraničního 
regionu, společná oprava a následně propagace hmotného kulturního dědictví 
příhraničního regionu, zejména kostelů, prezentace společné duchovní historie, 
kultury a tradic.

Vytvoření a propagace přeshraniční stezky kostelů  jako produktu cestovního ruchu.
Společná propagace tohoto produktu. Oživení často poničených kostelů stálými 
kulturními a duchovními akcemi pro veřejnost.

Předpokládané zapojení partnerů: 3 kostely církev  CZ

2 kostely církev  DE



Obce 

Občanské 
sdružení Jakub

Arbor spolek 
pro duchovní kulturu

Obsah projektu:

• hlavní celky projektu

• Oprava kostelů a místních komunikací k nim (infrastruktura, 
parkoviště, cyklostezka) 

Církev a Obce

• Vytvoření   stezky kostelů 

• informační tabule (CZ/DE)

• letáky (CZ/DE)

• mapy (CZ/DE)

• mediállní kampaň (CZ/DE)

• semináře pro místní cestovní agentury a školy (CZ/DE)

• maskot stezky

• prodejní marketingové předměty

• jednotná grafická značka

• Kulturní akce v kostelech

• bohoslužby (CZ/DE)

• koncerty (CZ/DE)

• prohlídky (CZ/DE)

• tematické prohlídky a workshopy (CZ/DE)

• hudební festivaly (CZ/DE)

• Vzdělávací produkty pro rodiny s dětmi a školy

Každý kostel nebo kulturní bod stezky  bude mít  minimálně 3 
zdělávací produkty pro rodiny s dětmi a pro školy navázané na 
rámcové vzdělávací plány pro 1.st.ZŠ, 2.st. ZŠ  a MŠ o duchovní 
kultuře a společné historii kostela a regionu, na konkrétní téma. 
Programy pomohou dětem i veřejnosti poznávat kulturní, duchovní a 
architektonické hodnoty. Vytvoření pomůcek programu a odzkoušení 



programů, které budou nabídnuty školám a školkám o víkendu 
nabízeny i rodinám s dětmi.

Projekt bude navazovat na VIA SACRA:

Cestování bez hranic. „Via Sacra“ je turistická stezka po starém kulturním regionu. Vede po jedinečných 
sakrálních stavebních dílech a uměleckých pokladech rozmístěných v Trojzemí Německa, Polska a České 
republiky. „Svatá cesta“ prochází Horní Lužicí, Dolním Slezskem a severními Čechami využívajíc staré 
obchodní a poutní stezky. Po rozšíření Evropské unie na východ lze nyní znovu objevovat region, který byl 
po dlouhou dobu zapomenut.

Po celá staletí. Prostřednictvím „Via Sacra“ dochází k oživení tisícileté historie středoevropské kultury a 
zbožnosti. Sakrální architektura a umění, legendy, události a osobnosti evropské úrovně svědčí o staletí 
dlouhém soužití Němců, Lužických Srbů, Poláků a Čechů na území po obou stranách řeky Nisy. 

K rozjímání. „Via Sacra“ tvoří se svými zastávkami protipól ke všednímu dni hnanému stresem, hektickým 
životním stylem a obavami. Kdo se poddá zvláštnímu vyzařování sakrálních památek, může v těchto 
kulturněhistoricky významných místech ticha a důstojnosti nalézt klid a vnitřní mír, ať už křesťan nebo 
kdokoli jiný. 


