
  
 

                                             

 

 

Tisková zpráva (28. 5. 2018)   

Projekt Doteky společné historie – slvanostní odhalení modelu synagogy 

 

V neděli 27. května 2018 odpoledne se sešlo mnoho zájemců o historii v centru obce Drmoul, kde byl slavnostně 

odhalován model bývalé židovské synagogy a přilehlých budov. Tato akce se konala v rámci projektu „Doteky 

společné historie“, který je realizován ve spolupráci s obcí Mähring. Projekt je realizován za finační podpory 

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

fond. 

Během tohoto projektu byli občané obcí Drmoul a Mähring a i občané z dalších členských obcí Dobrovolného 

svazku obcí Mariánskolázeňsko seznámeni díky několika představením a akcím s historií židovské komunity. 

Projekt probíhá již více než 1 rok a během této doby se již uskutečnila společná návštěva muzea v Mähringu, 

spojená s návštěvou památníku Flossenbürg, prohlídka Miniaturparku Boheminium v Mariánských Lázních a dále 

3 workshopy, během kterých vznikal model synagogy. Workshopy byly doprovázeny prezentací historického 

průzkumu a souvislostí. 

Slavnostního odhalení modelu se zúčastnili kromě velkého množství obyvatel samozřejmě zástupci obcí Drmoul 

– paní starostka Mgr. Vl. Chalupková, zástupce obce Mähring – 3. místostarosta pan Franz Schöner, pan Radek 

Míka, jehož firma model synagogy vyrobila, paní Růžena Knedlíková, občanka obce Drmoul, která se intenzivně 

zabývá historií obce a mj. také židovskou tématikou, a manažeři Svazku Mariánskolázeňsko.    

Model synagogy a přilehlých budov je nyní uložený v budově Obecního úřadu Drmoul a po výrobě stabilního 

podstavce bude trvale instalován v centru obce v místě, kde synagoga dříve stávala. 

Poslední aktivitou projektu bude přednáška na zajímavé téma – Židovský kalendář, svátky, tradice. Tato 

přednáška se koná v úterý 5. června 2018 od 17 hodin v 1. patře Obecního úřadu Drmoul. Přednášejícím bude 

odborník na židovskou tématiku, pan Ing. Václav Fred Chvátal, PhDr., vedoucí oddělení výkumu Muzea Tachov. 

Přednáška bude spojena s prezentací. Srdečně Vás zveme. 

  

  

 

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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