TISKOVÁ ZPRÁVA
21. DRMOULSKÉ SLAVNOSTI
ZE DNE 7. ZÁŘÍ 2019
Název projektu: Oslavy třiceti let spolupráce a svobody
Číslo projektu: DF/EÚS/EGR/0105
Dotační program: Program přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát
Bavorsko 2014-2020, Dispoziční fond
Termín realizace: 2019 - 2020
Rozpočtové náklady projektu: 186 949 Kč
Nezpůsobilé výdaje projektu: 33 514 Kč
Způsobilé výdaje projektu: 153 426 Kč
Z toho předpokládaná výše dotace: 75 % (140 212 Kč)
V sobotu 7. září 2019 se v naší obci konaly již 21. oslavy. Jako každý rok probíhal veškerý
program za budovou obecního úřadu a tím i před budovou hasičské zbrojnice.
Během dopoledne se uskutečnila přednáška archeologické nálezy při budování obchvatu obce
– přednášející byli ZTP o.p.s. Mgr. Martina Bradová a Mgr. Radek Široký, Ph.D. Dále byla
v sále kulturního domu otevřena výstava k 100 letům vývoje obce Drmoul a výstava s návrhy
studie tělocvičny ZŠ. Tento dopolední program byl financován z projektu „Oslavy třiceti let
spolupráce a svobody“, číslo projektu DF/EÚS/EGR/0105.
O zahájení odpoledního programu se postaral Dechový orchestr mladých a mažoretek před
budovou hasičské zbrojnice. Po slavnostním proslovu pana starosty pokračoval další program,
tentokrát v podání „Zpěváčků z drmoulské školy“, dětského sboru z místní základní školy.
Program byl přizpůsoben všem věkovým skupinám. Na své si přišli jak malé a větší děti, tak
dospělí i senioři. Pro malé děti byly připravené pohádky pod taktovkou DIVADLA Kapsa
Andělská Hora. Větší děti si vyzkoušely mobilní lanový park, aquazorbing a bungee running.
Odvážnější děti mohly usednout na dřevěný kolotoč ručně poháněný. Malí i velcí se mohli
projet na koních. Kdo se chtěl alespoň na chvíli nechat „zmalovat“, mohl navštívit slečnu
Kristýnu a paní Radku u malování na obličej. Převážně pro dospělé se na přední scéně našich
slavností konala různá hudební vystoupení – Dixieland ZUŠ Mariánské Lázně a Chodovarka.
Úderem dvacáté hodiny se program přesunul do sálu na večerní tancovačku s FOX bandem.
Pozvání na naši akci přijal i Domov Pramen v Mnichově, který si postavil stánek s vlastními
výrobky a za sebe mohu říci, že bylo opravdu z čeho vybírat. Každý výrobek byl originál.
Dále se nám ve svém stánku představila paní Monika ze sousední vesnice, která představila
svou šikovnost v podobě pletených košíků. Domů si pak odvezla nejednu objednávku. Za
obec jsme připravili stánek s dřevěnými korálky a kdokoliv z návštěvníků si tak mohl
navléknout vlastní náramek.
Také se nám během odpoledne přestavily složky IZS. Jejich prezentace spočívala v ukázce
vybavení jednotlivých vozů. V sanitním voze si lidé vyzkoušeli první pomoc – dýchání z úst

do úst, policejní vůz se přestavil s potřebnou technikou do „terénu“ a hasičský záchranný sbor
z Mariánských Lázní vozil děti na čtyřkolce. V podvečer se návštěvníkům představili mladí
hasiči z místního sboru dobrovolných hasičů – nejmenší hasiči ukázali pravidelnou rozcvičku
a starší hasiči převedli ukázku požárního útoku, se kterou ve stejný den soutěžili v Teplé a
získali 2. místo.
Během celého odpoledne bylo pro návštěvníky slavností připravené bohaté občerstvení.
Sladké pohoštění zajistila paní Kateřina, maminka jednoho z našich mladých hasičů. Vybrané
finance z tohoto stánku půjdou na nákup potřebného vybavení pro hasiče. Touto cestou vám
ještě jednou mladí hasiči děkují za podporu. O ostatní občerstvení se postarala Hospůdka na
hřišti a Sbor dobrovolných hasičů Drmoul.
Moderování celého odpoledne se ujala paní Markéta Gersdorfová, které bych ještě jednou
ráda poděkovala za pomoc. I v roce 2020 se na vás všechny těšíme při 22. Drmoulských
slavnostech – sobota 5. září 2020 bude jistě plná zábavy.
Více zde: https://www.obecdrmoul.cz/obecni-urad/projekty-obce/oslavy-triceti-let-svobody-aspoluprace/

