V Drmoulu proběhlo v sobotu 27. 7. 2019 při příležitosti svátku sv. Anny setkání původních
německy hovořících obyvatel s občany Drmoulu a s vedením obce.
Původní obyvatelé projevili v loňském roce přání, setkat se s místními obyvateli. Na základě tohoto
přání se vedení obce pokusilo více zpropagovat tuto tradiční akci a zároveň získat finanční příspěvek
od sdružení obcí Euregia Egrensis. To se podařilo a pod hlavičkou projektu „Oslavy třicet let
spolupráce a svobody“.
Návštěvníci z německé strany se sešli v sobotu 27. července v 09.00 hodin u Kaple sv. Josefa, kde je
přivítal starosta obce Ing. Švajgl. Poté proběhla prohlídka kaple a vzpomínková část, ve které se mimo
jiné vzpomínalo na dějinné události, které ovlivnily celou Evropu. Původní obyvatele vedl pan Rudolf
Stich, který i přes vysoký věk stále organizuje setkání původně německy mluvících obyvatel Drmoulu.
S panem Stichem přijelo více jak pětadvacet původních obyvatel v doprovodu s rodinami a dětmi.
Program dále pokračoval v 11.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zde byla zástupci obce
připravena prezentace o historii a současnosti obce včetně představení místních spolků. Během
drobného občerstvení i o přestávkách probíhala diskuze mezi místními a původními občany.
Závěrem programu promluvil pan Rudolf Stich, který panu starostovi předal velmi cenný dar. Cenný
na vzpomínky a počet let, který byl uchováván. Zarámovaný červený prapor z let 1926 – 1938
s nápisem ČSR, který sloužil jako jeden ze symbolů veteránů I. světové války v Drmoulu. I po
restaurování je nádherně vyšit stříbrným drátkem.
Jak uvedl sám pan Stich – tento dar má sloužit jako poděkování původních obyvatel za vstřícnost a
srdečnost, kterou pociťují ze strany současného vedení obce. I díky finanční podpoře projektu bylo
zajištěno tlumočení, drobné občerstvení a každý účastník dostal na památku drobné upomínkové
předměty obce a pamětní list.
„Musím říci, že jsem moc rád, že obyvatelé Drmoulu přišli pozdravit původní obyvatele a
v zastupitelském sále jsme museli přidávat židle. Stále se mi potvrzuje, že největší bariérou je pouze
jazyk a věřím, že se na setkání podařilo navázat i dalšími osobními vztahy.“ Dodal starosta obce.
Děkujeme tímto také všem obyvatelům Drmoulu za účast a věříme, že se v příštím roce opět setkáme
min. v tak hojném počtu jako tomu bylo letos.

