
  
 

   
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

Investice do vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung  

Investition in Ihre Zukunft 

 

Zápis z kulatého stolu  
 

Název projektu:  Život v pohraničí 

 

Kulatý stůl:  Poznávejme život v pohraničí  

 

Datum konání:  19. 11. 2013 od 13:00 hodin  

Místo konání:  Obecní úřad Drmoul, 1. patro 

Seznam účastníků:  viz. - prezenční listina (tvoří přílohu zápisu)  

 

Program: 

1. Uvítání účastníků (starostka obce Drmoul Ing. Vladislava Chalupková) 
2. Stručné představení cílů projektu (Mariánskolázeňsko, J. Peteříková) 
3. Projednání společného výběru vhodných dokumentů pro sestavení trvalé výstavy, 

projednání detailů realizace projektu – laminace dokumentů, příprava zahájení výstavy 
na českém i německém území  

4. Diskuse 
5. Závěr 

 
 

 
ad 1.  

Mgr. Vladislava Chalupková, starostka obce Drmoul a zástupce Mariánskolázeňska přivítali 

přítomné účastníky a poděkovali jim za jejich zájem.  

 

ad 2.  

Jaroslava Peteříková  (Mariánskolázeňsko) představila cíle projektu a seznámila přítomné 

s jednotlivými aktivitami projektu.   

 

ad 3.  

Byl dohodnutý společný výběr dokumentů pro sestavení výstavy a pro laminaci – 

dokumenty budou vybrány tak, aby znázorňovaly průřez dějinami obcí Drmoul a Mähring 

od počátku jejich historie, stěžejní dobou bude doba od roku 1945. Výběr dokumentů se 

bude týkat života spolků, škol, významných událostí, i obyčejného života. Paní R. 

Knedlíková bude osobou zodpovědnou za výběr dokumentů na české straně ve spolupráci 

s obcí Drmoul. Na německé straně bude kontaktní osobou paní  R. Schöner. 
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ad. 4 

Diskuse 

Starosta obce Mähring Josef Schmidkonz pozdravil všechny zúčastněné a poděkoval za 

projekt směřující ke spolupráci obcí na české i bavorské straně hranice. Společně s paní R. 

Schöner a paní R. Kraus projednají místo otevření výstavy o historii našich obcí a současně 

místo instalace výstavy v obci Mähring. Dále potvrdili, že disponují taktéž poměrně velkým 

množstvím dokumentů o historii obce Mähring vhodných pro tuto výstavu. Obec Mähring 

disponuje budovou bývalé radnice, ve které má v plánu zařídit jednu místnost pro společná 

setkávání a kontakty s příhraničními obcemi z České republiky a velmi ráda by tuto výstavu 

instalovala po dokončení stavebních úprav v této nové lokalitě.   

 

 

 

ad 5.  

J. Peteříková shrnula výstupy kulatého stolu: 

1) v průběhu měsíců listopad až prosinec budou vybrány dokumenty, které budou 

roztříděny pro sestavení výstavy a připraveny pro zpracování 

2) v průběhu měsíců leden až únor budou dokumenty zpracovány – digitalizace a 

laminace, současně bude zakoupen závěsný systém 

3) v březnu proběhne zahájení a instalace výstavy v obci Drmoul 

4) v dubnu proběhne zahájení a instalace výstavy v obci Mähring 

 

Všem účastníkům bylo poděkováno za účast a za zájem na spolupráci.  

 

 

 

Zapsal: Jaroslava Peteříková 

  Michaela Jankovská 


