Tisková zpráva (13. 11. 2017)
Doteky společné historie – 2. workshop
Pokračuje realizace společného projektu obcí Drmoul a Mähring pod názvem „Doteky společné historie“, na
který byla získána finanční podpora z Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný
stát Bavorsko 2014-2020, Dispoziční fond.
Projekt probíhá již od jara roku 2017. Je v něm zařazeno vícero aktivit, zahrnujících setkávání občanů
partnerských obcí za účelem poznávání společné historie. Již proběhla společná návštěva muzea v Mähringu,
spojená s návštěvou památníku Flossenbürg, návštěva Miniaturparku Boheminium v Mariánských Lázních.
Mezi aktivity projektu patří také vyhotovení modelu bývalé židovské synagogy obce Drmoul. Za tímto účelem
byl vybrán dodavatel, který pořádá pro obec Drmoul a Mähring workshopy, při nichž se lidé seznamují jak
s výrobou modelu, tak také s historií jak židovské synagogy v Drmoulu v souvislosti s dějinami tohoto území.
První workshop se konal v září tohoto roku a díky příznivému počasí byl realizován na veřejném prostranství
obce Drmoul, přibližně v místech, kde bude na jaře roku 2018 instalován hotový model synagogy s přilehlými
budovami. Na tomto workshopu bylo pro představu účastníků (a v jejich spolupráci) vytyčeno místo, kde
stávala původní synagoga ve skutečné velikosti a byly představeny modely budov v rozpracované podobě.
Na druhém workshopu, který se konal 11. listopadu v sále kulturního domu obce Drmoul, byl účastníkům
představen model židovské synagogy v barvě. Pozvány byly také děti, které měly možnost postavit si
a namalovat podle skutečného modelu vlastní papírovou malou synagogu. Velmi poutavé vyprávění pana
Radka Míky (společnost MPlan) o historii a zajímavých detailech synagogy upoutalo všechny dospělé účastníky.
Návštěvníkům z partnerské obce byly informace překládány do německého jazyka. Mezi hosty byl také zástupce
radnice obce Mähring – druhý místostarosta pan Franz Schöner, za českou stranu zastupovala obec Drmoul
paní starostka Vl. Chalupková.
Na začátku roku 2018 – v sobotu 13. ledna se koná třetí workshop, při kterém budou představeny modely
přilehlých budov synagogy, umístěné na vymodelovaném terénu. Můžete se těšit na další zajímavé informace
k židovské tématice a na zábavu pro děti.
Na březen chystáme odbornou přednášku a vystavení modelu synagogy v „Gelebtes Museum“ v Mähringu.
Slavnostní odhalení synagogy se bude konat v druhé polovině května 2018, o termínech Vás budeme včas
informovat.

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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