
  
 

                                             
 

 

Tisková zpráva (18. 10. 2017)  

Doteky společné historie – návštěva Miniaturparku Boheminium 

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 neděli 8. října proběhla návštěva Miniaturparku Boheminium v Mariánských Lázních, v areálu Krakonoš. 

Prohlídka byla naplánována v rámci projektu, aby si účastníci a hosté projektu měli možnost prohlédnout 

modely významných budov České republiky. Tyto modely jsou zhotovené stejným způsobem, jakým vzniká 

model židovské synagogy a přilehlých budov projektu Doteky společné historie. Občané obce Drmoul a Mähring 

spolupracují na workshopech, při kterých model synagogy vzniká – první workshop, který se konal v centru 

obce na prostranství, kde bude model synagogy stát, měl za úkol představit práci modelářů a zároveň byla 

krátce představena židovská obec, která měla v obci Drmoul v minulosti významné místo. Úkolem druhého 

workshopu, který proběhne v sobotu 11. 11. 2017 v kulturním domě obce Drmoul, bude další výtvarná práce na 

modelech a současně bude účastníkům představena historie židovské obce na výstavních panelech. 

Návštěvy Miniaturparku se zúčastnili obyvatelé partnerské obce Mähring, kterým se areál velmi líbil a dal podle 

jejich vyjádření dal podnět k návštěvě dalším obyvatelům z příhraničních bavorských obcí. Příjemné bylo 

zakončení návštěvy malým společným posezením u kávy a čaje. Partnerské obce projektu zastupovali jejich 

představitelé – za obec Drmoul starostka Mgr. Vladislava Chalupková a za obec Mähring 2. místostarosta Franz 

Schöner. 

  

                         

 

Více o projektu naleznete zde: http://www.marianskolazensko.org/products/doteky-spolecne-historie/ 
 
manažeři dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko 
 
 

Projekt: „Doteky společné historie“, číslo projektu: DF/EÚS/EGR/0026, je spolufinancován  
z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020,  

Dispoziční fond 
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