
  
 

                                
 

Tisková zpráva (4. 7. 2017)  

Doteky společné historie 

Obec Drmoul realizuje projekt: „Doteky společné historie“, na který se podařilo získat dotaci  

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

fond.    

Projekt realizuje obec Drmoul ve spolupráci s bavorskou obcí Mähring. Je to již několikátý projekt, který tyto 

obce spolu uskutečňují, jejich spolupráce trvá již několik let.  

Obsahem projektu je historický průzkum, vyhledávání podkladů a konzultace k židovské tématice, návštěva 

muzea v Mähringu s expozicí o českém příhraničí, návštěva Miniaturparku v Mariánských Lázních, 3 workshopy, 

při nichž bude vznikat model bývalé židovské synagogy v Drmoulu, přednáška o historii židovské obce, 

slavnostní závěrečné setkání při ukončení projektu. 

Cílem projektu je setkávání českých a bavorských komunit a poznávání společné historie, posílení spolupráce. 

Setkávání bude zaměřeno jak na děti, tak dospělé. Pracovní workshopy, při nichž bude vznikat model bývalé 

židovské synagogy, budou vedeny odborníkem, společnými silami se bude vyrábět maketa synagogy (z 

materiálu, který obec získá sponzorským způsobem = nezpůsobilý výdaj) a souvisejících budov. Návštěvu 

muzea, přednášku i prohlídku Miniaturparku zaštítí odborník.  

První akcí pro veřejnost byl zájezd do muzea v Mähringu spojený s návštěvou památníku - koncentračního 

tábora Flossenbürg, který se konal v úterý 27. 6. 2017. Muzeem v Mähringu provedl návštěvníky pan Franz 

Schöner, vedoucí muzea, který je seznámil jak s historií obce Mähring, tak s expozicemi, které představují české 

pohraničí – obec Slatina, Bezdružice a další. Starosta obce Mähring, pan Josef Schmidkonz, návštěvníky srdečně 

uvítal a zúčastnil se celodenního programu. 

Návštěva památníku koncentračního tábora Flossenbürg v SRN seznámila hosty s historií tábora, který nebyl 

vyhlazovací, ale pracovní, nicméně zde přišlo o život velké množství osob, nejen židovského původu. Po roce 

1945 byla velká část bývalého koncentračního tábora cíleně využívána, zničena nebo zastavěna. Od roku 1946 

se zde nachází jeden z nejstarších památníků koncentračního tábora v Evropě. Výstava v budově bývalé 

prádelny mapuje vznik a historii koncentračního tábora a jeho poboček. Výstava představuje také individuální 

osudy vězňů z různých skupin. V kinosálu se každou půlhodinu promítá film „My jsme přežili … ostatní zůstali“, 

v něm bývalí vězni vyprávějí o svém prožitém utrpení. Více na http://www.gedenkstaette-

flossenbuerg.de/cs/uvodni-stranka/ 

Realizace projektu pokračuje přípravou workshopů a setkání, při nichž bude společně s hosty z bavorské strany 

sestaven model bývalé židovské synagogy, první workshop se bude konat v září 2017 v obci Drmoul. 

Těšíme se na setkání při realizaci projektu.  
Více o projektu naleznete zde: http://www.marianskolazensko.org/products/doteky-spolecne-historie/ 
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