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„Ve sdružení MAS Bohumínsko vidím obrovskou příležitost k řešení našich regionálních 
problémů s lidmi, kteří zde žijí, a kterým není lhostejné, jak se nám a našim dětem zde 
bude žít. Jako jeden z cílů MAS, na kterých se budu aktivně podílet, je i tlak na zlepšení 
životního prostředí v regionu, například snížením tranzitní nákladní dopravy vedoucí 
přes naše obce, které mimo produkci emisí a hluku výrazně zhoršují i bezpečnost 
obyvatel našich obcí,” sdělil  Pavel Lukaštík, podnikatel a člen sdružení MAS.

„Lidé v neziskovkách jsou často součástí místní komunity, jsou aktivní ve veřejném dění, 
mají zkušenosti. Proto je pohled neziskového sektoru pro obce důležitý, protože 
posláním NNO je zaměřovat se na podporu a rozvoj právě místní komunity. Účast v MAS 
Bohumínsko nám umožňuje aktivně se podílet na získávání aktuálních informací o 
potřebách obyvatel a zároveň v budoucnu získat nezbytné �nance na realizaci projektů, 
které tyto potřeby uspokojí.” Andrea Folterová, ředitelka Občanského sdružení AVE.

„Společenství, partnerství, podpora. V místě kde žijeme, pracujeme a vychováváme své 
děti, máme šanci společně zlepšit podmínky k životu nás všech. Zapojme se aktivně i my 
občané, je to také naše věc,” dodala Kamila Smigová, předsedkyně OS Maryška Bohumín.

Místní akční skupina Bohumínsko, zájmové sdružení právnických osob
IČO 00738557 • se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín
www.mas-bohuminsko.cz • e-mail: info@mas-bohuminsko.cz

Členové MAS Bohumínsko k 1.5. 2013

SAMOSPRÁVA
Město Bohumín, IČO 00297569
www.mesto-bohumin.cz
Obec Dětmarovice, IČO 00297445
www.detmarovice.cz
Obec Dolní Lutyně, IČO 00297461
www.dolnilutyne.org
Obec Doubrava, IČO 00562424
www.doubrava.cz
Obec Petrovice u Karviné, IČO 00297585
www.petroviceuk.cz
Město Petřvald, IČO 00297593
www.petrvald.info
Město Rychvald, IČO 00297615
www.rychvald.cz

NEZISKOVÉ ORGANIZACE
MARENDI o.s., IČO 27057615
www.marendi.cz
Občanské sdružení AVE, IČO 65468431
www.osave.cz
OS Maryška, IČO 70623180
www.maryska.cz
SDH Dolní Lutyně-Nerad, IČO 01180649
www.hasicinerad.wbs.cz
SDH Doubrava, IČO 65468074
www.sdhdoubrava.estranky.cz
SDH Rychvald, IČO 65468091
www.sdhrychvald.estranky.cz
SK Dětmarovice, IČO 48426008
www.sk-detmarovice.wz.cz
TJ Petřvald, IČO 45238952

PODNIKATELÉ
DRC s.r.o., IČO 28226895
Zahradní 943, Dolní Lutyně
www.novedomyostrava.cz
Gesomont s.r.o., IČO 61946664
Bohumínská 1875, Rychvald
www.gesomont.cz
MOJE PRÁDELNA s.r.o., IČO 28566653
Bezručova 300, Bohumín
www.mojepradelna.cz
Roman Volák, IČO 16612817
Dětmarovice 25
www.volak.net
VaC design s.r.o., IČO 25367315
Ostravská 555, Petřvald
www.studioreklamy.cz
ZE-FA s.r.o., IČO 48391166
Petrovice u Karviné 604

Co je MAS Bohumínsko
Místní akční skupina (MAS) je sdružení založené na principech místního partnerství za účelem 
podpory a rozvoje venkovského regionu. MAS Bohumínsko pokrývá oblast v severovýchodní 
části Moravskoslezského kraje, ve které žije zhruba 52 tisíc obyvatel. Sdružení založilo 7 navzájem 
sousedících měst a obcí - Bohumín, Dolní Lutyně, Dětmarovice, Petrovice u Karviné, Doubrava, 
Petřvald, Rychvald. První čtyři jmenované spojuje také sousedství s Polskem. Jde o společenství 
občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí),
které spolupracují na rozvoji svého území a při získávání finanční podpory z Evropské unie
a z národních programů pro svůj region. Záměrem MAS je podílet se na realizaci programu 
obnovy a všestranného rozvoje venkova s cílem zlepšit kvalitu života.
V tradičním centralizovaném modelu správy obyvatelé odlehlých regionů obvykle pasivně 
vyčkávají na rozhodnutí a vlivy přicházející z národních nebo regionálních center. Program 
LEADER se snaží obrátit tento model vzhůru nohama - lidé z venkovských oblastí jsou chápáni
a uznáváni jako nejlepší odborníci na své vlastní okolí a budoucnost.  
Metoda se snaží do projektů integrovat inovace, podporuje, co je v dané oblasti nejnutnější,
staví rozvoj na tom, co je nejlepší. Podporuje různá odvětví a snaží se rozvíjet spolupráci v území.
Členství v MAS je otevřeno všem podnikatelům a organizacím v rámci svého území vymezeného 
katastry členských obcí. Na období 2014 až 2020 bude vypracován strategický plán, který bude 
analýzou a přehledem potřeb území. K vytvoření strategického plánu budou přizváni všichni, 
kdo budou mít zájem se zapojit. Následně budou vyhlašovány výzvy pro sběr žádostí o dotaci 
do jednotlivých oblastí podpory a transparentním způsobem vybírány projekty k realizaci. 

2013 • Fotografie: archivy měst a obcí, Jiří Spáčil, Jiří Šuhaj, Pavel Čempěl, Jiří Rozsypal, Nikol Liberdová
Text: Česlav Valošek, Andrea Folterová, Lumír Macura • Sazba: VaC design Petřvald • Tisk: Printo Ostrava



Bohumín

Je největším a nejlidnatějším městem 
sdružení MAS Bohumínsko. Leží na 
soutoku řek Odry a Olše, které tvoří 

přirozenou hranici s Polskem. Na rozloze 
3109 ha žije zhruba 22 tis. obyvatel.

Nejvyšší bod města je na Záblatském 
kopci, který se nachází ve výšce 248 m 

n.m. Naopak na soutoku Odry s Olší, kde 
řeka Odra opouští náš kraj, je s výškou 

189 metrů n.m. vůbec nejnižší bod 
Moravskoslezského kraje.

Místem už ve 12. století procházely 
křižovatky významných obchodních
cest a statut dopravního a železničního 
uzlu městu zůstal dodnes.
Současné město vzniklo v r. 1973 
sloučením Nového a Starého Bohumína 
a sousedních obcí Skřečoň, Záblatí, 
Vrbice, Pudlov a Šunychl a je prů- 
myslovým mikroregionálním centrem 
(železárny a drátovny, výroba železnič-
ních dvojkolí, výroba izolačních hmot, 
chemický závod a mnohé další).

Přírodní památka meandry řeky Odry 
rozkládající se na ploše 126 ha předsta-
vuje ojedinělý přírodní fenomén, kdy si 
řeka uprostřed průmyslové aglomerace 
zachovala přirozenou říční dynamiku. 
Území má výjimečnou krajinářskou 
hodnotu s výskytem velké řady vzácných
a ohrožených rostlinných i živočišných 
druhů. Pro turisty vede kolem meandrů 
naučná stezka, vodáci mohou splavit 
řeku na půjčených lodích.

Nachází se zde architektonicky 
zajímavé centrum postavené
v novogotickém slohu. Historická 
nádražní budova v Novém Bohumíně
z r. 1860 patří po rekonstrukci
v roce 2003 k nejhezčím historickým 
budovám tohoto typu v celém Česku. 
Připomíná bohatou tradici košicko- 
-bohumínské železniční trati, ze které 
odbočuje trať také na důležitý 
železniční hraniční přechod do Polska 
v Petrovicích u Karviné.

„Je úžasné, když se dají dohromady obce s tak rozdílným historickým 
zaměřením. Obce hornické, zemědělské, rybníkářské, obec s 
elektrárnou i město průmyslové. A všechny pojí společný cíl. Dokázat, 
že umí spolupracovat navzájem, spolupracovat s živnostníky i 
občanskými sdruženími ve prospěch svého rozvoje, zaměstnanosti 
občanů i využití volného času. Věřím, že to společně dokážeme,”
uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.

„Hlavním úkolem našeho zájmového sdružení je nyní zahájení prací
na tvorbě  Integrované strategie území MAS Bohumínsko 2014-2020.
Jedná se o programový dokument, který bude vznikat komunitním 
způsobem, zdola nahoru, se zapojením široké veřejnosti. Ukončili jsme již 
sběr dotazníků, kde jsme se ptali, na jaké cíle by se měl zaměřit rozvoj 
Bohumínska v dalších letech,”
sdělil předseda programového výboru Lumír Macura.

město na soutoku řek, křižovatka silnic a železnic

Sportovní centrum Bospor nabízí 
aquacentrum, krytý plavecký bazén
25m s průplavem k venkovnímu bazénu
a tobogán 40 m. Je zde také letní kino, 
Hobbypark, zimní stadion nebo 
adventure golf s 18 jamkami.

Hraniční přechod v Bohumíně,
po propojení dálnice D1 na české straně
s dálnicí A1 na polské straně, zřejmě 
převezme prvenství coby největší 
silniční přechod do Polska.



„Jsem nesmírně rád, že se obce na Bohumínsku dokázaly domluvit
a založily tuto skupinu. Dolní Lutyně očekává především přiblížení projektů 
více k lidem a jejich potřebám. Nápadů máme hodně, ale mne osobně 
nejvíce těší, že peníze z EU se v příštím plánovacím období mohou více 
rozdělovat přímo v regionech a nikoliv v Praze nebo Bruselu. Každý region 
je svým způsobem speci�cký a má jiné požadavky vycházející z historické-
ho vývoje a toho chceme využít,“ řekl starosta Dolní Lutyně Pavel Buzek.

Oblast meandrující řeky Olše v okolí 
Věřňovic je dnes zvláště chráněné území 
přirozeného porostu lužního lesa s 
výskytem chráněných rostlin a živočichů. 
Území je součástí Evropsky významné 
lokality Natura 2000 Niva Olše - Věřňovice 
a Ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra -
- Poolší na ochranu bukáčka malého, 
ledňáčka říčního, motáka pochopa
a slavíka modráčka. V posledních letech
se zde pravidelně vyskytuje orel mořský.

Na ploše 1704 ha v těsném sousedství 
průmyslového města Ostravy žije zhruba 

7200 obyvatel. Jeho historie sahá až do 
roku 1305. V minulosti zde bylo vybudo- 

váno více než 20 rybníků. Největším
z nich je rybník Skučák o výměře 25 ha, 
který byl r.1969 vyhlášen státní přírodní 

rezervací. Je zde mnoho chráněných druhů 
rostlin a vodního ptactva. Lokalita je sou- 
částí chráněné ptačí oblasti Natura 2000.

Většina zdejších rybníků je chovných.

Nejstarší dochovanou stavbou je 
renesanční zámek postavený v letech 
1575-77 Bernardem Barským z Baště. 
Postaven byl částečně z kamene
z rozbořeného Benediktinského kláštera 
v Orlové. Na památkově chráněném 
zámku bylo v roce 2009 započato se 
záchrannými pracemi.  Mezi další 
dominanty města patří římsko-katolický 
kostel sv. Anny z r. 1596 a kostel církve 
Československé husitské z r. 1925.

Město RychvaldObec Dolní Lutyně

„V projektu MAS vidíme šanci pro další rozvoj nejen samotného 
Rychvaldu, ale celého tohoto mikroregionu. Vždyť kromě společného 
území zde existují i společné problémy, tak proč nespojit vzájemné síly 
na jejich řešení a mít na to i společnou strategii.  Představujeme si 
koordinovaný postup při posílení bezpečnosti nebo koordinaci dopravy, 
efektivnější využití přírodních krás a rovněž i další kroky v oblasti 
ekologie,“ řekla starostka Rychvaldu Šárka Kapková.

Největším rybníkem na katastru města 
býval Nový stav s výměrou 60 ha, ale
v důsledku poddolování a částečného 
zasypání hlušinou z bývalého dolu
v Heřmanicích, se jeho celková plocha 
zmenšila. Nyní se zde provozuje 
sportovní rybaření pro veřejnost.
Rychvaldské rybí slavnosti, které jsou 
založeny na dlouholeté tradici chovu 
ryb, pořádá každoročně společně
město s Rybářstvím Rychvald.

zemědělská oblast
Obec s téměř 5000 obyvateli měla v 

minulosti zemědělský charakter, v letech 
1718 a pak 1755-56 zde proběhly selské 
vzpoury. Severní část obce leží v údolní 

nivě řeky Olše a je tvořena souvislými 
plochami nejúrodnější zemědělské půdy 
v mikroregionu, pozemky jsou protkány 

hustou sítí odvodňovacích kanálů.
Raritou je i polygonální srubová stodola
z roku 1805, která má obdélný půdorys,
je vybudována z nepřitesaných kmenů.

rybníkářský kraj



Křížová cesta u kostela Sv. Jindřicha
je tvořena 14 výklenkovými kapličkami 
z roku 1843. Kapličky dotváří vstup do 
areálu kostela.
Kulturní a vzdělávací akce pořádá 
Středisko kulturních služeb města, jehož 
součástí je také knihovna. Každoročně 
se v Kulturním domě koná reprezentač-
ní ples města a řada dalších hudebních 
a tanečních programů.

Město Petřvald
tradice v hornictví

Obec Doubrava
rekultivací k novému životu

Na ploše 1263 ha žije cca 7200 obyvatel. 
Rozvoj obce byl ovlivněn těžbou uhlí,

jež bylo ve městě objeveno v roce 1833. 
Těžba uhlí probíhala v několika dolech

a po 165 letech byla ukončena v r. 1998.
Ve městě stojí za návštěvu Technické 

muzeum se stálou expozicí historie 
tramvajové dopravy na Karvinsku 

„Kouzelný svět tramvají" a  expozice 
„Tradice hornictví na Karvinsku“.

Obec patří k nejstarším obcím MAS 
Bohumínsko s dochovanou písemnou 

zmínkou z. r. 1229. Byla vždy spjata
s hornictvím. Nejstarší uhelný důl v 

mikroregionu, Důl Doubrava, byl uzavřen 
v r. 2007. Mezi architektonické památky 

patří Národní dům, Římskokatolický 
kostel sv. Hedviky a kostel Čs. církve 

husitské, který je svým architektonickým 
zpracováním ojedinělý. Jediná z malých 

obcí v regionu se může pochlubit 
zrekonstruovaným koupalištěm.

Mezi zajímavé kulturní akce v obci patří 
Doubravské slavnosti, Dětské radovánky 
či Vánoční jarmark s rozsvícením stromu.
Dinopark Doubrava - zábavní park
s ozvučenými statickými i pohyblivými 
modely prehistorických zvířat v životních 
velikostech. Součástí parku je 3D kino
a naučná stezka. Jedná se o ojedinělou 
rekultivační akci v rámci zlepšení 
životního prostředí v krajině postižené 
hornickou činností.

Víceúčelový sportovní areál nabízí
venkovní dětské hřiště, atraktivní scate 
park pro mládež, funny hřiště
s mantinely na volejbal, košíkovou, 
vybíjenou a nohejbal. Dále jsou zde 
čtyři antukové tenisové kurty a další 
kurt v kryté hale s umělou trávou.
Své zázemí pro sportování zde najdou 
všechny věkové kategorie našich 
občanů i návštěvníků města.

„Od skupiny si slibujeme poradenství a pomoc při zajišťování �nančních 
prostředků z tuzemských i zahraničních zdrojů. Společenství bude mít 
přínos i pro jiné subjekty, například podnikatele, církev nebo občanská 
sdružení, kteří budou moci žádat o �nance na své projekty. Podle našeho 
strategického plánu se zaměříme na vznik dětských hřišť v různých 
lokalitách Petřvaldu, revitalizaci školních zahrad a dvorů i údržbu 
historických objektů,“ prozradila starostka Petřvaldu Jarmila Skálová.

„Každý region je nějakým způsobem speci�cký a naše obec obzvlášť. 
Hornická činnost poznamenala jak životní prostředí, tak samotný život v 
obci (úbytek obyvatel), proto vítáme vznik sdružení MAS, kde očekáváme 
přiblížení projektů blíže veřejnosti a jejím potřebám. Společné řešení 
problémů a účelné zapojení �nancí EU, bude mít jistě přínos pro obce, 
podnikatele i společenská sdružení. Věřím v úspěch tohoto sdružení,“
řekla Květuše Szyroká, starostka obce Doubravy.



Petrovice u KarvinéObec Dětmarovice
výroba elektřiny a tepla

Petrovice, Dolní Marklovice, Závada
a Prstná byly v roce 1952 sloučeny a žije 

zde přibližně 5300 obyvatel. K rozmachu 
obce přispěl mimo jiné vznik chemické-

ho podniku hraběte J. Larische-Mönicha 
v druhé pol. 19. století, kde se vyráběla 

soda, kyselina sírová, skalice, umělá 
hnojiva a další výrobky. K rozvoji obce 
přispěla i Severní Ferdinandova dráha.

V současnosti zde prochází mezinárodní 
železniční koridor do Polska.

Obec se rozkládá na 1376 ha a má 4100 
obyvatel. Severní část území obce je 

průmyslová, kde se kromě řady �rem 
nachází největší tepelná elektrárna na 

Moravě postavená v 70. letech, která 
spaluje černé uhlí a má výkon 800 MW. 

EDĚ dodává teplo především do Orlové,
ale také do Bohumína.

V Koukolné a v dalších částech obce
na Glembovci, Zálesí a Olmovci je 

typická roztroušená, tzv. slezská zástavba.

Aktivní jsou také samotní obyvatelé.
Za zmínku stojí pochod "Dětmarovické 
groble" s třicetiletou tradicí, či masopust.
K největším akcím v Dětmarovicích patří 
Medové dny, kam každoročně zajíždějí
i lidé z širokého okolí. Kromě produktů
z medu je zde každoročně i velká 
výstavní expozice zdejších zahrádkářů.

Přes obec vede cyklotrasa
Chotěbuz - Krzyżanowice - Racibórz 
podél řeky Olše i Odry.

Nejstarší a zároveň nejvýznamnější 
pamětihodností je dřevěný kostelík 
Nanebevstoupení Páně v Dolních 
Marklovicích z roku 1739. Byl postaven 
na místě původního dřevěného kostela 
zasvěceného sv. Mikuláši. První zmínka 
o tomto kostele je z roku 1360.
Patří k nejhezčím a nejlépe zachovalým 
dřevěným sakrálním stavbám v celém 
Horním Slezsku.

„Ve vytvoření MAS Bohumínsko vidím příležitost, jak společnými silami 
obcí, podnikatelských subjektů a neziskového sektoru zlepšit nejen 
podmínky pro život našich občanů, ale také  atraktivitu našeho regionu. 
Potýkáme se s celou řadou společných problémů. Budeme-li je řešit právě 
společně, jsme schopni je řešit daleko lépe a efektivněji, než pouze s 
nasazením vlastních sil. Jsem přesvědčen, že se nám naše společné dílo 
podaří,” doplnil  Marian Lebiedzik, starosta Petrovic u Karviné.

„Těším se na to, že se podaří rychleji hnout s těžkými problémy, například
s kvalitou životního prostředí, s bezpečností života v obcích pro spořádané 
obyvatelstvo, s problematikou v sociální a komunitní oblasti, se zaměstna-
ností obyvatelstva v regionu, apod. Doufám, že ze spolupráce obcí vzejdou 
postupy vedoucí k dalšímu zrychlení rozvoje obce Dětmarovice směrem, 
který bude pro velkou většinu obyvatelstva obce jednoznačným přínosem.” 
Starosta Dětmarovic Ladislav Rosman

obec s motokrosovou tradicí

Obec je známá svou motokrosovou tratí 
tzv. Petrovickou kotlinou, kde se konají 
pravidelně jedny z nejprestižnějších
motokrosových závodů
Mezinárodní mistrovství Česka
a v minulosti i závod Mistrovství Evropy. 
Zdejší Automotoklub vychoval několik 
mistrů republiky, ale také řadu 
reprezentantů, kteří sklízeli úspěchy
doma i na světových tratích.

Empirový zámeček v Prstné z konce
18. století, který později vlastnil hrabě 

Jindřich Larisch-Mönnich, prochází
v současnosti rozsáhlou rekonstrukcí.

Po jeho znovuotevření zde bude 
restaurace se zážitkovou kuchyní a hotel.

V obci byl před více než sto lety 
postaven 87 m dlouhý dvojviadukt, který 

drží 40 železobetonových sloupů.


