
Textová sdělení z obcí mimo Bohumín

OB POD SPO VS Obec Hlavní téma Textové sdělení po pravopisných korekturách a bez kontaktů

1

1 ekologie

1 ekologie

1 podnikání

1 komunita

1 doprava Dopravní obslužnost pro starší občany, taxíky.

1 ovzduší Čistota ovzduší zde a v sousedním Polsku.

1 ovzduší Nejdůležitější je nyní zejména čistota ovzduší!!!

1 doprava

1 ovzduší Podtrhl bych čistotu ovzduší.

Příloha č. 3

Pracovní 
skupina

Dětmarovic
e

Společn
ost

bezpečno
st

Udělat něco s kriminalitou!!! Tj hlavně krádeže na 
movitém majetku, člověk má strach vytáhnout paty z 
domu!! Byl bych pro domobranu před vykradači domů!! 
není normální aby každý víkend byl někdo vykraden!!

Dětmarovic
e

Životní 
prostředí

Zdokonalování práce s odpady, třídění a zpracování na 
místě.

Dětmarovic
e

Životní 
prostředí

Vysadit další stromy v okolí Věřňovic, Dětmarovické 
elektrárny a dálnic (i plánovaných).

Dolní 
Lutyně

Hospodá
řství

Dotace na energie v době překročení limitu 
praš.aerosolu, nejen občanům, ale i firmám. Ostatní 
priority jsou bezpředmětné, když mladí odcházejí. 

Dolní 
Lutyně

Společn
ost

Ačkoliv bude patrně důraz kladen na tvrdé (investiční) 
projekty, neopomíjet i měkké projekty (vzdělávání, 
přednášky, politická a finanční gramotnost, tolerance) - 
organizace kurzů o lokální historii, jež pomohou 
překonat stereotypy (historie obcí, holocaust, česko-
polské vztahy, menšiny, zmizelí sousedé, školství 
apod.), a o místních tradicích - podpora dobrovolnictví, 
občanské angažovanosti, vytváření lidského kapitálu a 
důvěry mezi spoluobčany - inspirování se konceptem 
particitivní demokracie, deliberativní demokracie - pokud 
se objeví problém, tak jej nabídnout občanům k 
prodiskutování, přizvání odborníků, debaty - 
prosazování spoluzodpovědnosti za veřejný prostor 
(např. ceny za čin roku, pozitivní obraz ohlašování 
negativních činů spoluobčanů, tak aby nebyly vnímány 
jako donášení či žalování) - podchycení vziku ESÚS 
Tritia a participace na jeho činnosti (předkládání návrhů, 
projektů apod.) - navázání spolupráce se 
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Morawskie 
Wrota”(http://www.morawskie-wrota.pl) - ačkoliv je to 
primárně cílené na venkovský prostor, začleněné obce 
svůj venkovský ráz ztrácejí, stávají se mnohdy 
noclehárnami pracujících v Ostravě, Karviné. S tím se 
těžko dá něco dělat, možnosti zaměstnání MAS 
nepřinese, ale určitě dokáže přispět ke zvýšení kvality 
života.

Dolní 
Lutyně

Životní 
prostředí

Dolní 
Lutyně

Životní 
prostředí

Dolní 
Lutyně

Životní 
prostředí

Dolní 
Lutyně

Životní 
prostředí

Mikrobus Rychvald-Skřečoň-Rychvald, Skkřečoň-LIDL 
Bohumín

Dolní 
Lutyně

Životní 
prostředí



1 doprava

1 ekologie

1 Doubrava doprava

1 Doubrava doprava Dopravní obslužnost pro starší občany slevou na taxíky.

1 Doubrava komunita

1 Petrovice doprava

1 Petřvald komunita

1 Petřvald komunita

1 Petřvald komunita

1 Petřvald ovzduší

1 doprava

1 doprava

1 komunita

1 komunita

Dolní 
Lutyně-
Nerad

Životní 
prostředí

Nejvyšší prioritu by měl mít obchvat obcí D.Lutyně, 
Dětmarovice na trase Bohumín-Karviná, protože 
kamionová doprava enormně narůstá a situace se stává 
do budoucna neúnosnou. Přejít silnici č.67 je pro 
chodce velkým problémem neboť vystihnout moment, 
kdy se přeruší nekonečná kolona aut je téměř 
nemožné!!! Děkuji

Dolní 
Lutyně/Boh
umín/Rych
vald

Životní 
prostředí

Ochrana životního prostředí Rozšiřování zeleně Obnova 
alejí kolem cest a silnic Vytvoření biocenter a 
biokoridorů Tvoření nových a ochrana stávajících 
interakčních prvků Vyčlenění území pro divokou přírodu 
bez zásahu člověka Více izolační zeleně ovšem s 
přihlédnutím na místní původnost rostlin. Vytváření 
lesoparků pro rekreaci Vyčlenění většího prostoru kolem 
meandrů řeky Odry a Olše a území dále proti proudu 
řek pro volné rozšíření přírody. Více původní zeleně 
uvnitř měst a zelený věnec obklopující každé město 
Likvidace zbytečných parkovišť a obnova zeleně 
Parkoviště nahradit nadzemními či podzemními 
parkovišti. Tašky na separovaný odpad do každé 
domácnosti

Životní 
prostředí

Dopravní obslužnost, spojení obce s městy Orlová, 
Karviná.

Životní 
prostředí

Společn
ost

Aktuálně vyřešení lékařské péče ve zdravotním 
středisku obce Doubrava, nedostačující ordinační 
hodiny, není zástup lékaře v místě - pacienti musí 
dojíždět do Rychvaldu - špatný dojezd, velmi častá 
absence lékařky. 

Životní 
prostředí

Nedevastovat města zbytečnými cyklostezkami 
(Bohumím u Lídlu) Snižovat byrokratickou zátěž 
občanů. 

Společn
ost

Chtělo by to větší informovanost pro občany ohledně 
probíhajících projektů, jejich čerpání a popřípadě i 
pomoc.

Společn
ost

Vytvořit tradici, např. Jarmark předvánoční, letní, 
novoroční koncerty tak, aby občané měli možnost 
zapojit se do dění v obci. Podporovat kluby, 
obč.sdružení apod.

Společn
ost

Chtělo by to větší informovanost pro občany ohledně 
probíhajících projektů, jejich čerpání a popřípadě i 
pomoc.

Životní 
prostředí

Zamezení smogu z vytápění uhlím. Zamezit krádežím i 
kamerovým systémem. Eliminovat výskyt pochybných 
individuí v našem krásném městě. 

Petřvald 
Podlesí

Životní 
prostředí Na Podlesí chybí chodníky, hřiště pro děti.

Petřvald 
Podlesí

Životní 
prostředí

Chodník podél celé ul Šumbarské v Petřvaldě Na 
Podlesí, prodloužení autobusové linky č. 9 aspoň k 
vodárně.

Petřvald 
Podlesí, 
Pustky

Společn
ost Školní hřiště u UŠ Závodní 822. Chodníky na Podlesí. 

Petřvald 
Půstky

Společn
ost

Spravovat historické památky, které musí být pro naši 
novou generaci chloubou.



1 ekologie

1 komunita
20 0 4 2 26

Uvnitř MAS 
Bohumínsk
o

Životní 
prostředí

Ochrana životního prostředí Rozšiřování zeleně Obnova 
alejí kolem cest a silnic Vytvoření biocenter a 
biokoridorů Tvoření nových a ochrana stávajících 
interakčních prvků Vyčlenění území pro divokou přírodu 
bez zásahu člověka Více izolační zeleně ovšem s 
přihlédnutím na místní původnost rostlin. Vytváření 
lesoparků pro rekreaci Vyčlenění většího prostoru kolem 
meandrů řeky Odry a Olše a území dále proti proudu 
řek pro volné rozšíření přírody. Více původní zeleně 
uvnitř měst a zelený věnec obklopující každé město 
Likvidace zbytečných parkovišť a obnova zeleně 
Parkoviště nahradit nadzemními či podzemními 
parkovišti. Tašky na separovaný odpad do každé 
domácnosti

Uvnitř MAS 
Bohumínsk
o

Společn
ost

Priority: 1.O, 2.C, 3.L, 4.J, 5.I, 6.H .... omezení 
hlučnosti, zejména v nočních hodinách, výraznější 
postupy proti vandalismu.


