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Zájmové skupiny a partneři 

Seznam zájmových skupin 

Dne 13. 11. 2014 se uskutečnilo  na Manském Dvoře jednání Pléna, na němž byly 

schváleny zájmové  skupiny, jejichž vymezení bylo navrženo v souladu se současným 

stavem pracovní verze strategie. Zájmové skupiny jsou zaměřeny na určitou 

problematiku strategie. Plénem byly schváleny tyto zájmové skupiny: 

 Místní samospráva, svazky obcí – zaměření na rozvoj obcí, kvality občanské 
vybavenosti a zvýšení kvality života občanů 

 Konkurenceschopný venkov – zaměření na rozvoj podnikatelské činnosti 
zemědělské i nezemědělské mimo cestovní ruch 

 Životní prostředí – zaměření na rozvoj ochrany přírody a krajiny, péče o krajinu, 
ochranu půd, ovzduší a vod 

 Cestovní ruch – zaměření na rozvoj cestovního ruchu a souvisejících služeb 
(ubytování a stravování), včetně rozvoje infrastruktury cestovního ruchu 

 Volnočasové aktivity – zaměření na rozvoj spolkové činnosti, sportovních 
aktivit, zájmových kroužků apod. 

 Sociální oblast, vzdělávání – zaměření na rozvoj sociálních služeb a 
souvisejících činností, rozvoj vzdělávání 
 

 

Seznam partnerů  

Každý partner definuje příslušnost k zájmové skupině podle své převažující činnosti a 

může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině. 

Název subjektu Zájmová skupina 

Sdružení Ašsko 

Místní samospráva, svazky obcí 

Svazek obcí Kamenné Vrchy 

Mikroregion Chebsko 

Obec Vojtanov 

Obec Tuřany 

Obec Valy 

Město Lázně Kynžvart 

Město Františkovy Lázně 

Zemědělské družstvo „ROZVOJ“ se sídlem 

v Trstěnicích 

Konkurenceschopný venkov 

TECLAN CZ s.r.o. 

Antonín Podvalský 

Krajská hospodářská komora 

Karlovarského kraje 

Zvěřina BERBERA s.r.o. 
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Název subjektu Zájmová skupina 

Ing. Petr Potůček 

Životní prostředí Zahradní a parková spol. s r.o. 

Zemědělský dvůr BERBERA s.r.o. 

Městské muzeum a galerie Mariánské 

Lázně, příspěvková organizace 

Cestovní ruch 
Ing. Marek Babuška CSc. 

Lázně Františkovy Lázně a.s. 

Destinační a informační agentura – 

Františkovy Lázně, z. ú. 

Jezdecký klub Krásná, z.s. 

Volnočasové aktivity 

Juvena Křižovatka, z. s. 

Tělovýchovná jednota Sokol Lázně 

Kynžvart, z. s. 

z.s. CENTRUM PRO VOLNÝ ČAS 

FC Jiskra Hazlov z.s. 

Tělocvičná jednota Sokol Mariánské Lázně 

Rybářská společnost Libá 

TJ Hranice z.s. 

TJ SOKOL DOLNÍ ŽANDOV 

Náboženská obec Církve československé 

husitské v Mariánských Lázních 

Sociální oblast, vzdělávání 
Joker z. s. 

Svaz tělesně postižených v České republice 

z.s. místní organizace Drmoul 

KOTEC o. p. s. 

 


