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Tisková zpráva (30. 10. 2017)  

 

Život v pohraničí - společná setkávání 

 

Obec Drmoul realizuje od poloviny roku 2016 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.    

Cílem projektu je setkávání obyvatel z obou stran hranice, jejich seznamování  

a prohlubování vzájemných vztahů a neformálních kontaktů. Jedním z výstupů projekt je digitalizace a laminace 

dokumentů z historie obce Drmoul z doby od roku 1945, z nichž bude možné sestavovat variabilní výstavy 

k různým tématům života obce. Podklady dlouhé roky shromažďuje a připravuje paní Růžena Knedlíková, která 

se podílela na finálním výběru informací, určených k digitalizaci a laminaci.  

V únoru 2017 se uskutečnil kulatý stůl, na jehož jednání partneři projektu projednávali průběh realizace. 

V dubnu 2017 se konala přednáška o historii obcí Drmoul a Mähring. Hosty přednášky byli představitelé obou 

obcí a jejich spolků. 

Dne 27. 10. 2017 se uskutečnilo slavnostní otevření výstavy v budově Obecního úřadu Drmoul. Laminované 

dokumenty byly instalovány v prostorách budovy obecního úřadu pomocí závěsného systému, který obec 

Drmoul pořídila v jednom z předešlých projektů, také ve spolupráci s obcí Mähring. Slavnostního zahájení se 

zúčastnili zastupitelé a občané partnerských obcí. Součástí otevření výstavy bylo vystoupení žáčků a žáků 

mateřské a základní školy Drmoul, kteří pod vedením paní učitelky Mgr. Z. Hurtové zazpívali několik písní. 

Dalším hostem byla 12-letá nadějná zpěvačka Anna Gálisová, která zazpívala operní písně (Franz Schubert, 

Antonín Dvořák). 

Starostka obce Mgr. Vl. Chalupková vyjádřila potěšení nad možností realizace tohoto projektu a výstavy 

dokladující bohatý život obce a poděkovala paní Růženě Knedlíkové za dlouholetou soustavnou práci. Starosta 

obce Mähring pan Josef Schmidkonz poděkoval za možnost spolupráce s obcí Drmoul. Protože součástí výstavy 

dokumentů obce Drmoul byly i panely, představující život v obci Mähring po roce 1945, konstatoval, že život na 

obou stranách hranice byl v mnoha ohledech velmi podobný, přesto, že obce rozdělovala po dlouhá léta 

uzavřená hranice, a že možnosti vzájemné komunikace obyvatel obou států si velmi váží. 

Poslední aktivita projektu – představení výstavy v muzeu obce Mähring se koná dne 24. listopadu 2017 za 

účasti českých i bavorských hostů.    

 

manažeři dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko 
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