
  
 

   

                   
 
 

Tisková zpráva (28. 4. 2017) 

k projektu 

„Seznámení s fungováním veřejné správy v CZ v BY“  

 
 
 
 
 

Mariánskolázeňsko realizuje projekt: „Seznámení s fungováním veřejné správy v CZ a 
BY“ z dotačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát 
Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020, Dispoziční fond. 
 
V úterý 25. 4. 2017 se v Městském muzeu Mariánské Lázně konalo setkání bavorských a 
českých účastníků sdružení obcí Mariánskolázeňska a Ikom Stiftland.  
Po krátkém přivítání předsedkyně výkonné rady paní Dagmar Strnadové se ujal slova 
místostarosta města Mariánské Lázně Ing. Arch. Vojtěch Franta. Součástí sdružení obcí 
Mariánskolázeňsko jsou nově i Mariánské Lázně, které se v březnu 2017 staly jedenáctou 
obcí. Bavorské sdružení obcí Ikom Stiftland sdružuje deset obcí. Toto sdružení tvoří 
rovnocenného partnera pro Mariánskolázeňsko. Vzniká tak ideální vazba, díky které je 
možno realizovat projekty, které si kladou za cíl všestranný rozvoj obou regionů, realizaci 
společných projektů a posílení již existujících dobrých „sousedských“ vztahů, jak mezi 
obcemi, tak mezi občany těchto regionů. 
Cílem tohoto projektu bylo seznámit české i bavorské účastníky s fungováním veřejné 
správy v Česku a Bavorsku. 
Základní strukturu ve veřejné správě v Česku představil v německém jazyce Ing. Jan 
Kerner, který 10 let působil jako starosta města Louny. Přednášku o veřejné správě 
v Bavorsku přednesl Roland Grillmeier, úřadující starosta města Mitterteich. Po skončení 
obou přednášek došlo k oboustranné diskuzi a k výměně informací a zkušeností  
ve veřejné správě na obou stranách hranic. 
Cyklus přednášek zakončil ředitel Městského muzea Mariánské Lázně Ing. Jaromír Bartoš, 
který odprezentoval „něco málo“ z historie města Mariánské Lázně a okolí. Velmi 
zajímavá a poučná přednáška obohacená o fotografie, které zachycují památky měst, jejich 
kulturní vývoj až do dnešní doby. 
 
Na závěr setkání si účastníci akce v muzeu prohlédli expozici J. W. Goetha a 
doprovodnou výstavu - panely historických fotek a pohlednic členských obcí 
Mariánskolázeňska.   
 
 
 



  
 

   

                   
 
 

Každý účastník si po skončení setkání odnesl certifikát o absolvování odborné přednášky 
a reklamní předmět - dvojjazyčnou publikaci, Kronika Mariánských Lázní 1786-1855. 

 

 

 

 
 

 

 

Přednáška se koná v rámci projektu: Seznámení s veřejnou správou v CZ a BY, číslo 
projektu: DF/EÚS/EGR/0017, který je spolufinancován  

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

Dispoziční fond 
 

 


