
Tisková zpráva (24. 2. 2017)  

Život v pohraničí - společná setkávání 

Obec Drmoul realizuje projekt: „Život v pohraničí – společná setkávání“, na který se podařilo získat dotaci  

z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, CÍL EÚS 2014-2020, Dispoziční fond.    

Ve středu 22. 2. 2017 se konalo první společné setkání formou kulatého stolu. Jednání bylo velmi přínosné, neslo se 

v přátelské atmosféře a velmi nás potěšil zájem z řad německého partnera, obce Mähring. Všechny přítomné hosty 

přivítala paní starostka Mgr. Vladislava Chalupková, která se ujala i představení projektu, jeho aktivit, výstupů  

i nastaveného časového harmonogramu. Po těchto základních informacích předala slovo paní Růženě Knedlíkové.  

Ta je v obci dlouholetou aktivní obyvatelkou zabývající se shromažďováním materiálů o všech oblastech dění v obci. 

Vede tzv. společenskou kroniku, do níž zaznamenává všechny důležité události v obci a mimo tuto činnost již více jak 

20 let shromažďuje fotografie, výstřižky, kopie dokumentů získané z archívů, od soukromých sběratelů, rodáků  

i původních obyvatel. Paní Knedlíková ukázala a blíže všechny seznámila s materiály, ze kterých bude vytvářena trvalá 

výstava. Dále zodpověděla dotazy kladené přímo účastníky na konkrétní události či místa v obci a jejím okolí. Pan 

starosta obce Mähring, Josef Schmidtkonz, poděkoval za dosavadní spolupráci a uvedl, že se těší na další setkávání  

a společné akce. Ke slovu byly vyzvány i pracovnice historického parku v Bärnau, paní Becher a paní Pětioká, kterým se 

taktéž tento projekt líbí a vítají jakoukoli spolupráci v území. Více informovanosti o konkrétních akcích i další 

spolupráci nabídl i pan Horst Adler z Tirschenreuthu.    

Na duben připravujeme přednášku o historii obce od roku 1945. O termínu konání budeme včas informovat.  

Těšíme se na další setkání při realizaci projektu.  
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