
Tisková zpráva (30. 6. 2016) 

Setkání starostů obcí dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko a IKOM Stiftland 

Setkání se uskutečnilo ve středu 29. 6. 2016 od 14:00 hodin. Většinu starostů či místostarosty německých obcí 

sdružených do IKOM Stiftland (Tirschenreuth, Mitterteich, Waldsassen, Bärnau, Plößberg, Konnersreuth, Mähring, 

Neualbenreuth, Leonberg und Pechbrunn) a také zástupce německého Úřadu pro územní rozvoj jsme přivítali 

v kancelářích svazku, odtud jsme se společně vydali do Třech Seker, kde nás paní starostka Dagmar Strnadová 

provedla centrální částí obce a ukázala nám kostel Čtrnácti sv. pomocníků v nouzi, dále muzeum Bouda a přilehlá 

prostranství. Další zastávkou byla Panská rozhledna, bývalé vojenské cvičiště Cech sv. Víta, zaniklá vesnice Cech  

sv. Víta a náves v Drmoulu, kde jsme shlédli krásně opravenou vodní nádrž a okolní prostranství, základní školu  

i víceúčelové hřiště. Paní starostka Mgr. Vladislava Chalupková pozvala své kolegy i do prostorů kulturního domu, 

který je dominantou celé obce. V budově jsme navštívili obecní knihovnu, zasedací místnost i kanceláře obecního 

úřadu. S velkou chutí jsme prošli i veřejné prostranství kolem kulturního domu a nahlédli také do ekozahrady 

místní mateřské školky. Kolem 17:00 hodiny jsme vyrazili do Valů, kde nás uvítal pan starosta Quido Vlk  

a následovala prohlídka klubovny se zázemím a také přilehlých herních prvků, nového víceúčelového hřiště i nově 

obnovené komunikace.  

Společné setkání jsme zakončili posezením v příjemném přístřešku u klubovny sousedící s potokem, kde ještě 

přítomní shlédli připravenou výstavu úspěšně zrealizovaných projektů všech obcí svazku  

i svazku samotného za posledních několik let a občerstvili se českými špekáčky a koláčky.  

Velmi nás potěšil zájem účastníků o činnost Svazku a jeho obcí. Především je ale důležité, že na obou stranách – 

české i bavorské – existuje vůle ke spolupráci, která v budoucnosti přinese užitek obcím a jejich obyvatelům.  

Již existuje několik plánů a možností, takže spolupráce, která mezi některými obcemi existuje, bude rozšířena  

a prohloubena. 

Do budoucna plánujeme další setkání, při kterém našim sousedům představíme další obce Mariánskolázeňska.  

 

manažeři Mariánskolázeňska  

 

                       



                       

                       

                           

 


