
  
 

                                             
 

Tisková zpráva (26. 9. 2017)  

Doteky společné historie – 1. workshop 

Obec Drmoul realizuje projekt: „Doteky společné historie“, na který získala ve spolupráci s bavorskou obcí 

Mähring dotaci z Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-

2020, Dispoziční fond.    

Cílem projektu je setkávání českých a bavorských komunit a poznávání společné historie. Setkávání partnerů 

projektu a hlavně obyvatel partnerských obcí probíhá díky mnohým komunitním akcím.  

V sobotu 23. září 2017 se konal první pracovní workshop, který byl určený pro seznámení s připravovanými 

modely bývalé židovské synagogy v Drmoulu a přilehlých budov. Byl připraven v centru obce na prostranství 

vedle kaple sv. Josefa, přibližně tam, kde budou modely po dokončení umístěny natrvalo. Účastníci workshopu 

si mohli podrobně prohlédnout rozpracované modely, byli zapojeni do vyměření půdorysů původních 

skutečných budov. Pro konkrétní představu byly modely položeny na místo, kde budou umístěny definitivně. 

Během setkání se hosté dozvěděli mnoho zajímavých informací od paní R. Knedlíkové, která se historií obce 

Drmoul zabývá již mnoho let, od pana R. Míky, který má na starosti výrobu modelů – informace o židovské 

kultuře, ale i informace z oboru modelářství. Programu celého dne byla přítomna starostka obce Mgr. 

Vladislava Chalupková, která celý projekt zastřešuje.   

Projekt bude pokračovat dalšími společnými akcemi – můžete se zúčastnit prohlídky Miniaturparku 

Boheminium v areálu Krakonoš v Mariánských Lázních (v měsíci říjnu, přesný termín naleznete na stránkách 

obce Drmoul). 

Druhý „modelářský“ workshop se bude konat 11. listopadu 2017 v kulturním domě obce Drmoul. Tentokrát 

bude na programu více výtvarné práce pro děti – budou moci vystřihovat a postavit papírové modely, malovat, 

navrhovat barevné provedení. Je připraven program i pro dospělé.   

 

            

 

Těšíme se na setkání s vámi při další realizaci projektu.  
Více o projektu naleznete zde: http://www.marianskolazensko.org/products/doteky-spolecne-historie/ 
 
manažeři dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko 
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