
Vážení  občané, podnikatelé, členové neziskových organizací,

MAS Bohumínsko, které  vzniklo v roce 2012 na území Bohumína, Dětmarovic, Doubravy, Dolní Lutyně, 
Petrovic u Karviné, Petřvaldu a Rychvaldu, zahájilo práce na společném dokumentu, který by měl stanovit 
priority a cíle v celém území  a následně je pomohl uskutečnit. 

Zapojte se i Vy a vyjádřete se, na jaké cíle by se měl zaměřit rozvoj Bohumínska v letech  2014-2020.

Zaškrtněte, prosím, maximálně 10 svých priorit (čtverečků) z 16 možných:
 Podpora činnosti klubů, spolků, sdružení v oblasti sportu, kultury, volného času pro děti, mládež i dospělé, 

zvyků a tradic

 Podpora činnosti škol a školek, výchova a celoživotní vzdělávání pro děti i dospělé občany, rozvoj talentu

 Podpora starších spoluobčanů, pomoc seniorům, sociální péče potřebným, pomoc mladým rodinám s dětmi, 
boj proti drogám a jiným nežádoucím jevům

 Vytváření pracovních míst v obci, pomoc při zahájení a rozvoji podnikání, podpora při nákupu strojů a zařízení 
pro podnikání

 Podpora úspor energií a materiálů, využívání místních zdrojů – vody, paliv a materiálů, nejlépe obnovitelných

 Podpora kvalifikace zaměstnanců, pomoc při hledání zaměstnání, rekvalifikace, kurzy pro rozvoj schopností a 
dovedností

 Investice do vybavenosti obcí (školy, kulturní a sportovní zařízení, sociální a zdravotní zařízení)

 Investice do sítí (místní komunikace, vodovody, kanalizace, čističky, nakládání s odpady, elektřina, vytápění)

 Opravy historických památek a staveb – kostely, kapličky a jiné cenné staré budovy

 Ochrana zeleně v obcích, přírody a krajiny, volně žijících zvířat a živočichů, dostupnost přírody a její pestrost

 Odpovědné hospodaření v lesích a na zemědělské půdě, ochrana potoků, řek a rybníků před znečištěním

 Čistota ovzduší v obcích, zamezení smogu z vytápění uhlím, ochrana před hlukem – především z dopravy

 Podpora zlepšování veřejné správy v obcích, vzdělávání i informovanost volených zástupců

 Zapojování občanů do správy veřejných záležitostí, společné plánování volených orgánů a občanů

 Bezpečnost v obcích – snižování rizik v dopravě, ochrana před úrazy, požáry a jinými přírodními katastrofami, 
boj s kriminalitou

 Spolupráce obcí navzájem v rámci mikroregionů, Místní akční skupiny Opavsko i se sousedy v jiných 
regionech i v zahraničí (např. na Slovensku a v Polsku)

Doplňte jiné priority, popište: ........................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 občan  podnikatel    spolek     veřejná správa

Vypište název  města, obce či její části: ................................................................................

Dotazník prosím odevzdejte na kterémkoliv městském či obecním úřadě nebo zašlete elektronicky na 
e-mail: masbohuminsko@mubo.cz 

Za  programový výbor MAS Bohumínsko   

jeho předseda Ing.  Lumír Macura a místopředseda Mgr. Pavel Buzek


