
  
 

 

 

 

 

Tisková zpráva 

k projektu Život v pohraničí (7. 4. 2014) 

 
Projekt pod názvem „Život v pohraničí“, který realizuje obec Drmoul ve spolupráci 
s bavorskou obcí Mähring, pokračoval v neděli 6. dubna 2014 slavnostním otevřením 
výstavy v partnerské obci Mähring, v objektu Jugendheim. Tento projekt, který 
vznikl za spolupráce s Dobrovolným svazkem obcí Mariánskolázeňsko, chce 
porovnat život na obou stranách hranice pomocí dokumentace historie obcí Drmoul 
a Mähring, a je spolufinancován Dispozičním fondem Evropské unie.  

Dokumenty – bohatý obrazový i textový materiál byl sestaven do výstavy, která byla 
nejprve slavnostně otevřena na české straně v Obecním úřadu obce Drmoul. Zde  
se staly tyto dokumenty předmětem stálé výstavy, která zdobí prostory nově 
rekonstruované budovy. Výstava je instalována variabilně – obec bude tyto 
dokumenty používat pro účely prezentace obce při různých společenských 
událostech, při konání setkání obecních spolků.   

V měsíci dubnu tato výstava hostuje v partnerské obci Mähring – zde bude  
pro zájemce ke zhlédnutí týden, poté se přesune do místní části Griesbach a další 
týden do obce Großkonreuth.  

Slavnostního zahájení v Bavorsku se zúčastnili starostové obou obcí – paní Mgr. 
Vladislava Chalupková za obec Drmoul, pan 1. starosta obce Mähring Josef 
Schmidkonz a několik členů zastupitelstva obce Mähring. Dalšími vítanými hosty 
byla autorka výstavy o obci Drmoul, paní Růžena Knedlíková, občanky obce Drmoul 
a občané obce Mähring. 

Pan starosta Schmidkonz poděkoval za spolupráci s obcí Drmoul a vyslovil  
i poděkování za myšlenku uspořádat tuto výstavu. Podle jeho slov je komunikace 
tohoto druhu velmi přínosná pro občany obou stran hranice, především také  
pro mladou generaci, která si díky historii území, na kterém žije, může vytvořit 
kladný vztah k domovu i ke svým sousedům. Paní starostka Mgr. Chalupková 
poděkovala za možnost prezentace výstavy v zahraničí a popřála všem, aby se 
výstava líbila a pomohla k bližšímu poznání našich krásných regionů. Paní Růžena 
Knedlíková u jednotlivých panelů přiblížila hostům jednotlivá témata, která byla 
hostům tlumočena do německého jazyka.  

Díky realizaci tohoto projektu se podařilo vzájemně seznámit další občany, kteří 
projevili zájem o další aktivity mezi českými a bavorskými obcemi. 

   


