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Když se někdo po létech zeptá, co 
se stalo v Bohumíně v roce 2008, jaká 
bude odpověď? Co se v tom roce přiho-
dilo, co by mohlo utkvět v paměti?

V prvé řadě nejvíce ovlivnila život 
ve městě opět stavba dálnice. Po 
dvou letech, kdy se dálnice od Ostra-
vy k Bohumínu blížila, se v roce 2008 
započal poslední úsek od Starého 
Bohumína přes Šunychl, Novou Ves až 
na státní hranici s Polskem. Obrovské 
přesuny materiálu na stavbu a před-
tím naopak tisíce kubíků ornice ze 
stavby, zvýšený dopravní ruch, náro-
ky na čistotu a bezpečnost, zachování 
dostupnosti městských částí po dobu 
výstavby, koordinace se stavbou přiva-
děče a nového skřečoňského mostu… 
to je jen strohý výčet úkolů spojený se 
stavbou. Tak ještě dva roky a bude to 
za námi. Nebo se hospodářská krize 
projeví i v prodloužení výstavby a tím 
zároveň strádání Bohumíňáků?

V roce 2008 probíhala také výstav-
ba Kauflandu a přilehlých komunikací, 
byly odstraněny i hrůzostrašné koleje, 
mnohaletý postrach řidičů, a naplno se 
projevil provoz první okružní křižo-
vatky pod železárenským nadjezdem.

Ale také město stavělo, i když objem 
investic nebyl tak velký, jako v přede-
šlém roce.

Naplno se po předchozím archeolo-
gickém průzkumu rozeběhla dostavba 
polyfunkčního domu na náměstí ve 
Starém Bohumíně. Byla odstraněna 
nebytová část bývalého hotelového 
domu a v rámci pokračujícího progra-
mu regenerace panelových sídlišť se 
zcela změnilo okolí dnešní Slunečni-
ce. Snad 130 nových parkovacích míst 
v této lokalitě na čas postačí. Také 
v Bohumínské městské nemocnici 
pokračovala modernizace. Po stravo-
vacím provozu a nových operačních 
sálech přišla na řadu rekonstrukce 
interny. A konečně otevřením fontány 
na náměstí T. G. Masaryka byla zcela 
dokončena dlouholetá rekonstrukce 
centra Nového Bohumína.

Přestože se ve městě ani nekop-
lo do země, byl rok 2008 rokem pří-
prav výstavby centrálního zásobová-
ní teplem z Elektrárny Dětmarovice. 
Byly prověřovány všechny trasy, aby 
při vlastní realizaci docházelo k co 
nejmenšímu zásahu do již opravených 
chodníků a komunikací a byla maxi-
málně chráněna zeleň.

Po letech si možná budeme moci 
také říct: Ano, tu akci jsme projekto-

vali a připravovali v roce 2008. Bude 
to třeba při napojování starého mos-
tu na náměstí ve Starém Bohumíně, 
nebo když budeme tamtéž opravovat 
Národní dům a uvádět jej do historické 
krásy.

Loňský rok byl také rokem, kdy 
se ve městě stále něco dělo! Na Tiku 
a v Oku jsme se stále přesvědčovali, 
že Bohumín žije. Ožila naše „K trojka“, 
ale ukázala se také obrovská aktivita 
občanských sdružení. Množství kul-
turních, sportovních a společenských 
akcí toho bylo důkazem. Vše je zazna-
menáno v kronice pro příští generace.

A něco se také ve městě stalo popr-
vé! Ve Skřečoni se objevil první svě-
telný přechod pro chodce. Poprvé také 
Pendolino vozí cestující z a do Bohumí-
na, přestože odtud vyjíždělo vždy, ale 
bez cestujících. To jen České dráhy po 
letech poprvé přišly k rozumu. A také 
naši bezdomovci na nádraží mají popr-
vé kde složit hlavu. I to patří k životu 
ve městě.

V závěru roku pak také poprvé po 
mnoha měsících poklesu opět vzrost-
la nezaměstnanost. I do Bohumína se 
tak zakousla počínající hospodářská 
krize. Dosud se našim velkým podni-
kům dařilo dobře a zejména díky nim 
a úspěšným podnikatelům jsme měli 
nejnižší nezaměstnanost v okrese. Tak 
jim i nám všem držme palce, ať krizi 
společně zvládneme.

Abychom si po letech mohli ten rok 
2008 připomenout jako rok, kdy kri-
ze začala, ale město Bohumín přesto 
zůstalo městem, v němž stojí zato žít, 
krizi jsme překonali a budoucnost je 
před námi.

 Petr Vícha, starosta města

I. ÚVODNÍ SLOVO
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Město Bohumín vstoupilo do nového 
roku 2008 s velkými nadějemi. Schengen-
ský prostor se otevřel několik dnů před 
koncem roku 2007 také Bohumínským, 
silniční spojení do Ostravy je od listopadu 
téhož roku zprovozněno v úseku po ost-
ravskou Rudnou ulici a další velké inves-
tice čekají na svou realizaci.

LEDEN
Vyrovnaný rozpočet města

Město začalo hospodařit se zdravým 
rozpočtem. Do své pokladny získalo vyš-
ší příjmy z daní a posílilo tím i výdaje.

První investice zahájena
Náměstí Svobody ve Starém Bohu-

míně ožilo po letech stavebním ruchem. 
První z plánovaných domů, které 
uzavřou prostranství z jeho jihozá-
padní strany, začali připravovat stav-
baři k realizaci. Předchozí archeologic-
ký průzkum, který objevil pár mincí 
a potvrdil historické zprávy o několika 
velkých požárech Bogunu, naštěstí příliš 
neodsunul termín zahájení stavby. Dům 
nabídne v přízemí služby a ve čtyřech 
podlažích nové byty. 

Solidarita nám nechybí
Občané podpořili Tříkrálovou sbír-

ku, kterou každoročně ve městě organi-
zuje Charita Bohumín. Výtěžek ve výši 
100 tisíc korun byl určen na humani-
tární účely, včetně podpory místních 
lidí bez přístřeší.

ÚNOR
Reprezentační ples města

Prestižní akci navštívilo okolo šesti 
set hostů. Ani tak nebyli všichni zájem-
ci uspokojeni. Ples byl situován do tři-
cátých let minulého století a organizá-
toři ho naladili do retro stylu.

Senioři a univerzita 3. věku
Čtyřicet studentů starších padesá-

ti pěti let ukončilo první semestr studia 
Univerzity třetího věku. Hned nato se 
v knihovně začali přihlašovat další zájem-
ci o toto čtyřsemestrální studium. Výuku 
ve druhém dvouletém cyklu zajišťuje 
Vysoká škola podnikání v Ostravě.

Oheň zničil hájenku
Hájenka Mysliveckého sdružení 

Bohumín-Pudlov se změnila v hroma-
du ohořelých trosek. Jedno z hezkých 
míst u Vrbického jezera, kam stálo 
zato zajít procházkou, už asi nebude 
obnoveno.

Zápis budoucích prvňáčků
Skončily zápisy do prvních tříd. 

Pro školní rok 2008/2009 se do základ-
ních škol ve městě přihlásilo 239 dětí.

BŘEZEN
Bohumínská Dívka roku postoupila 
do finále

Do dalšího kola postoupila vítěz-
ka městské soutěže Dívka roku 2008 
Hana Dendisová, první vicemiss Bar-
bora Ostárková a druhá vicemiss Kris-
týna Skalková. V dubnu získala Hanka 
titul první vicemiss v oblastním kole 
a postoupila do finále.

Mobilní sběrný dvůr namísto 
kontejnerů

Namísto velkokapacitních kontejne-
rů zajíždí od začátku března do všech 
městských částí mobilní sběrný dvůr. 
Město si slibuje omezení černých 
skládek, komfortnější službu obča-
nům a úsporu za separaci odpadů. 
V centru města navíc stále funguje 
stacionární sběrný dvůr na Koperní-
kově ulici.

Czech POINT – nová služba pro 
občany

Na radnici nabízejí komplexní 
služby již tři Czech POINTY. (Czech 
POINT – Český Podací Ověřovací 
Informační Národní Terminál – místo, 
kde každý občan může získat infor-
mace o údajích, které o něm vede stát 
v centrálních registrech.) Občané zde 
získají na jednom místě výpis z rejs-
tříku trestů, z katastru nemovitostí 
nebo z obchodního či živnostenského 
rejstříku.

Tituly Osobnost roku 2007 uděleny
Širokou škálu ocenění nabíd-

lo v tomto ročníku Osobnosti roku 
město všem aktivním občanům. Roz-
dalo ceny kulturním, sportovním 
i zájmovým organizacím a jednotliv-
cům. Poprvé se objevili na pódiu také 
významní rodáci města. Staly se jimi 
varhanice Jiřina Chřibková, spisova-
telka Alena Nohová-Mrázová a hereč-
ka Tereza Bebarová.

Ocenění zaměstnanců ve školství
Svého Amose si domů odneslo osm 
pedagogických pracovníků, učitelek 
základních a středních škol ve městě. 
Ocenění hejtmana Moravskoslezského 
kraje získal ředitel Střední školy Bohu-
mín Tibor Smetana.

II. PŘEHLED HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ
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DUBEN
Slunečnice – první pojmenování 
bytového domu

S novým jménem svítí žlutou barvou 
do okolí bývalý hotelový dům, kterému 
občané v anketě dali hezké jméno Slu-
nečnice. Do ankety došlo 152 návrhů 
a autor vítězného jména získal volnou 
vstupenku do bazénu. Před budovou 
ještě stále stojí starý objekt s tržni-
cí, ale v průběhu roku prostranství 
před Slunečnicí vyšperkuje vodotrysk 
a odpočinková zóna. Vznikne zde také 
130 nových parkovacích míst.

Stavba posledního úseku D47 
zahájena

S velkou slávou a za účasti předsta-
vitelů kraje, stavebních firem i zástup-
ců města byl poklepán základní kámen 
posledního úseku dálnice D47, kte-
rým se Česká republika spojí u Věř-
ňovic s Polskem. Začíná stavba, která 
do budoucna trvale změní dopravní 
podmínky v Bohumíně. Stavby mostů, 
nadjezdů, podchodů, lávek, přivaděčů, 
přeložek silnic a kruhových objezdů na 
dva roky zkomplikují život ve městě.

KVĚTEN
Mramorový vodní prvek zdobí 
náměstí

Máme svůj „Petřín“, i Mácha by 
měl radost. Desítky líbajících se dvojic 
u nové fontány v centru města otevře-
ly prvního máje nejen fontánu samot-
nou, ale také novou tradici ve městě. 
Dvojice pohladí jednu ze čtyř tryska-
jících bronzových stvoření a polibkem 
potvrdí svou vzájemnou lásku na celý 
příští rok. Vodní prvek z bílého mra-
moru dodal náměstí onu třešničku na 
dort.

Rekordní počet běžců
Po dvanácté běželo více než pět set 

běžců známou trasu dokola náměstí při 
sportovní akci Běh ulicemi města. Běž-
ce od nejmenších prcků s rodiči až po 
sedmdesátileté seniory povzbuzovaly 
stovky diváků od startu až do cíle. Pro 
vítězství si doběhlo dvacet dva vítězů 
ve všech věkových kategoriích.

Evropský šampionát ve vzpírání
Největší historický svátek bohumín-

ských vzpěračů nesl název Mistrovství 
Evropy master ve vzpírání Bohumín 
2008. Ve městě soupeřilo o medaile více 
než pět set sportovců z dvaceti sedmi 
zemí starého kontinentu. Pořádající 

sportovní klub o. s. Bonatrans Bohu-
mín na domácí půdě vybojoval po dvou 
medailích od každého kovu. Organizaci 
pochválil předseda mezinárodní asoci-
ace vzpěračů Bill Burton.

Nevzhledná budova mizí
Začátek konce objektu nebytové čás-

ti dosud stojící před Slunečnicí rozví-
řil prach v místě, kde za půl roku bude 
zeleň, lavičky a zurčící voda. Začala 
demolice posledního pozůstatku areálu 
dnes již neexistujícího hotelového domu. 
A to je snad naposled, kdy jsme tento 
výraz pro tuto lokalitu použili.

ČERVEN
Kostel Božského Srdce Páně nově

Kostel dostal v průběhu několika 
let nový kabát v podobě vyčištěného 
režného zdiva, nového stroje věžních 
hodin, střechy a oken. Na řadu hned 
poté přišly ještě dřevěné žaluzie a na 
podzim osvětlení této kulturní památ-
ky města.

Bezpečnější školní autobus
Ještě celý tento měsíc budou do ško-

ly ve Skřečoni jezdit děti z Nové Vsi 
zvláštním mikrobusem, který zajistí 
jejich bezpečí při cestě za vzděláním. 
Komunikace se stala po dobu jedné eta-
py výstavby dálnice příliš nebezpečnou. 
Město vyslyšelo žádost rodičů a školy 
a o mimořádnou dopravu se postaralo.

Radost a Impuls reprezentují
na soutěžích

Tanečnice a tanečníci souborů 
Radost a Impuls přivezli snad všech-
ny medaile, které se na mistrovství 
republiky v kategoriích sóla, dua 
a malé formace udělují. Třináct zla-
tých, šest stříbrných a dva bronzové 
kovy za show, modern a jazz dance 
je bilance jejich účinkování v nejvyšší 
republikové soutěži.

Již šedesát let žijí mezi námi
Děti z Řecka, které jsou dnes už 

pětašedesátiletými a staršími občany 
Bohumína, si letos připomněly šedesá-
té výročí odchodu ze své rodné vlas-
ti. Pro většinu z nich se stala druhým 
domovem Československá republika 
a z dětí se stali občané tohoto státu. 
Hlavní oslavy proběhly v Ostravě.

Setkání s občany stále táhne
Skalní účastníci z městských částí 

si nenechali ujít příležitost vypeskovat 
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i pochválit, postěžovat si i navrhnout 
řešení problémů na setkání s vedením 
radnice. Pro obě strany rozhodně dob-
rá příležitost k vzájemnému dialogu. 

Komunitní plánování přináší 
výsledky

Ve městě pracuje již téměř tři roky 
šest pracovních skupin komunitní-
ho plánování. Věnují se problemati-
ce menšin, krizovým situacím, lidem 
staršího věku, zdravotně postiženým, 
rodinám s dětmi a prevenci sociálně-
patologických jevů. Všichni posky-
tovatelé sociálních služeb ve městě 
připravují na letošní podzim maraton 
prezentačních akcí.

ČERVENEC
Atletika ve městě sklízí úspěchy

Svou „parádní“ sezónu si naplno 
užívali atleti Atletického klubu Bohu-
mín, kteří se derou na stupně vítězů 
celorepublikových soutěží i na meziná-
rodních utkáních. Mezi bodujícími byl 
Martin Perutka, Lukáš Halaj, Michal 
Stuchlík a další.

Další kulturní památka ve městě
Kostel Panny Marie Sedmibolestné 

ve Skřečoni byl zařazen mezi kultur-
ní památky. Jeho vysvěcení je dato-
váno 4. listopadu 1924. Kostel je stále 
využíván k bohoslužbám. Město spo-
lečně s farností uvažují o jeho nasvět-
lení.

Nemocnice jde do další 
modernizace

Nemocnice se pustila do rekon-
strukce interního oddělení. Součástí je 
i vybudování dalšího osobního výta-
hu. Generální opravu chystají ukončit 
do dvou měsíců, výtah předají stavaři 
v říjnu.

Třicet let objevů speleologů
Speleologická výprava bohumín-

ských jeskyňářů odjela objevovat dal-
ší neprobádané podzemní prostory na 
krymský Čatyr Dag. Jejich výzkum na 
Ukrajině trvá již třicet let.

Záblatští hasiči si připomněli 
založení sboru

Dobrovolní hasiči oslavili na pře-
lomu června a července 115. výročí 
založení hasičského sboru v Záblatí. 
Součástí oslav byly také soutěže, ukáz-
ka techniky a výstava historických 
dokumentů.

SRPEN
Náměstí T. G. Masaryka krásní

Drobná stavba před budovou rad-
nice, meteorologický sloupek z dva-
cátých let minulého století, se stala 
po rekonstrukci dalším zdobným prv-
kem náměstí.

Lidé se umí bavit
Létokruhy společně s akcí Rozmar-

né léto oživily opět Starý Bohumín 
nevšední podívanou. Přímo na náměs-
tí Svobody vyrostlo „koupaliště“, kte-
ré mělo připomenout 35 let od ukon-
čení jeho provozu. Návštěvníci přišli 
v plavkách, koupacích pláštích a úbo-
rech a všude bylo plno vody a veselí. 

První světelný přechod pro chodce
Na ulici 1. máje ve Skřečoni necha-

lo město nainstalovat první světelný 
přechod pro chodce. Je před základní 
školou a zabezpečí bezproblémové pře-
cházení dětí do školy i na cestě domů.

ZÁŘÍ
Pudlovští náležitě oslavili výročí

Tomuto období dominovaly přípra-
vy a samotná oslava tří výročí Pudlo-
va. První zmínky o osadě před 580 lety, 
106. výročí kapličky sv. Izidora a nad-
cházející 80. výročí založení školy. 
Vydařené oslavy připravila základní 
škola společně s komisí pro městskou 
část.

V pětaosmdesáti stále mladá
Také knihovna slavila půlkula-

té 85. narozeniny. Celý týden probí-
haly různé narozeninové akce, které 
organizovala příspěvková organizace 
města K3.

100 let od založení školy
Základní škola na Bezručově ulici 

oslavila sto let od svého vzniku. Oslavy 
probíhaly několik dnů a zúčastnili se jich 
pamětníci, zaměstnanci i současní žáci.

Mobilní sběrna přijíždí za občany
První „kolečko“ mobilního sběrného 

dvoru putovalo po městských částech. 
Polovina stanovišť velkokapacitních 
kontejnerů byla zrušena.

Třetí kostelní zvon z občanské sbírky
Na věž kostela Narození Panny 

Marie ve Starém Bohumíně byl vytažen 
třetí nový zvon, na který se ve sbírce 
složili Starobohumínští. Město přispě-
lo částkou 80 tisíc korun.



6

ŘÍJEN
Tanečníci jsou nejlepší v Evropě

Taneční soubor Radost zazna-
menal historicky nejlepší výsledky, 
když na Mistrovství Evropy v show 
dance získali dvojnásobný titul mis-
tra v sólových disciplínách. O dva 
měsíce později fantastický úspěch 
zopakovali tanečníci i ve Světovém 
poháru v jazz dance a na Mistrov-
ství světa v show dance. Mistrem 
světa v sólovém tanci se stal Marco 
Běhal.

Krajské volby vyhrála ČSSD
V říjnových volbách do krajských 

zastupitelstev a do Senátu zvítězila 
ČSSD. Místostarostka Věra Palková 
se stala náměstkyní hejtmana (byla 
zvolena v listopadu).

Prezident na pár minut ve městě
Prezident Klaus se mihl naším 

městem, když na železniční stanici 
přestupoval z auta do vlaku a cesto-
val dále do Varšavy na setkání s pol-
ským prezidentem.

LISTOPAD
Šedesát let fotbalu ve Starém 
Bohumíně

Fotbalový klub Viktorie Bohumín 
oslavil 60. výročí svého založení. 
Na vzpomínkovou slavnost přišel 
také jeho bývalý člen a reprezen-
tační brankář Pavel Srníček.

Výměna stromů na náměstí TGM
Všech dvanáct stromů na náměstí 

T. G. Masaryka bylo vyměněno, když 
ty původní napadl vzácný škůdce kra-
sec lipový a stromy začaly usychat.

Boj proti hazardu město nevzdává
Ministerstvo financí povolilo bez 

vědomí radnice 87 videoterminálů 

na území města. Vedení města se opět 
pustilo do boje s hazardem.

Zásobování města teplem
z elektrárny v Dětmarovicích

Proběhly poslední přípravy před 
realizací nového systému dodávek 
tepla do města. Rozvody centrální-
ho zásobování se začnou budovat 
v roce 2009 a první teplo do domác-
ností by mělo dorazit v topné sezoně 
2010/2011.

Vánoční trhy plné návštěvníků
Více než šest tisíc koupěchtivých 

návštěvníků z Bohumína i širokého 
okolí přišlo na  vánoční trhy, které 
i přes nepřízeň počasí měly obrov-
skou návštěvnost.

PROSINEC
Střecha nad hlavami bezdomovců

Bezdomovci dostali předvánoční 
dárek, místo k přespání, denní míst-
nost k hygieně a očistě. Vzhledem 
k přicházejícím tuhým mrazům, kte-
ré postihly celou Evropu, je možné 
hovořit o záchraně jejich životů.

Spojení Pendolinem z Bohumína
Od 14. prosince vyjíždí z Bohu-

mín dva spoje Pendolina a dva spoje 
mohou cestující také využít při cestě 
z Prahy až do našeho města.

Další část města upravena
Před Slunečnicí byl dokončen este-

ticky vydařený prostor se130 parko-
vacími místy, v jehož středu je vodo-
trysk, zeleň a lavičky.

Nejnižší nezaměstnanost v okrese
Nezaměstnanost v Bohumíně kles-

la pod hranici 8 procent, což zname-
nalo nejnižší nezaměstnanost v Kar-
vinském okrese.
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Rada města Bohumína – 7 členů
starosta města Ing. Petr Vícha
 ČSSD
místostarostové Mgr. Věra Palková
 ČSSD

(od 8. 12. 2008 neuvolněná místosta-
rostka)

 Ing. Josef Plášil
 ČSSD
 Roman Honysz
 ČSSD

(od 8. 12. 2008 neuvolněný místosta-
rosta)

členové rady města
 MUDr. Vojtěch Balcárek
 ČSSD
 Vilém Bannert
 ČSSD
 Igor Bruzl
 ČSSD

(do 7. 12. 2008)
 MUDr. Svatopluk Němeček
 ČSSD

Zastupitelstvo města – 23 členů
MUDr. Vojtěch Balcárek ČSSD
Vilém Bannert ČSSD
RNDr. Marta Bočková ODS
Igor Bruzl ČSSD
Marcela Ciprichová ČSSD
Ing. Petr Dluhý * ČSSD
Ing. Kamil Drobek ODS
Mgr. Pavel Drobil ODS
Petra Dudová ČSSD
Roman Honysz ČSSD
Ing. Jiří Knot * ČSSD
Dušan Kroščen ČSSD
Mgr. David Maryška ODS
Ing. Alfréd Michalík ČSSD
Marie Neudertová * ČSSD
MUDr. Svatopluk Němeček ČSSD
Mgr. Věra Palková ČSSD
Ing. Josef Plášil ČSSD
Kamila Smigová ČSSD
Arnošt Suchý KSČM
Ing. Vladimír Šmíd ODS
Mgr. Zdeněk Veselý KSČM
Ing. Petr Vícha ČSSD

(Pozn.: * nestraník)

Předsedové výborů 
zastupitelstva města
Finanční výbor Ing. Petr Dluhý
Kontrolní výbor RNDr. Marta Bočková
Ve finančním a kontrolním výboru pra-
covalo 20 občanů zvolených ZM (mimo 
předsedů).

Předsedové komisí rady města
Komise pro výchovu a vzdělávání
 Mgr. Zdeněk Veselý
Komise kultury Kamila Smigová 
Komise sportu Igor Bruzl
Komise bytová Roman Honysz

(od 8. 12. 2008 Vilém Bannert)
Komise majetková Roman Honysz
(od 8. 12. 2008 JUDr. Stanislav Musil)

Komise sociální Marie Neudertová
Komise pro občanské záležitosti
 Vilém Bannert
Komise životního prostředí
 Ing. Petr Dluhý
Komise pro územní rozvoj
 Ing. Jiří Knot
Komise bezpečnostní Arnošt Suchý
Komise pro rozvoj městských částí
 MUDr. Vojtěch Balcárek

V komisích a výborech pracovalo 
v roce 2008 celkem  (mimo předsedů) 
96 občanů.
(Někteří občané jsou zařazení ve více 
komisích rady.)

Předsedové komisí pro městské 
části
Starý Bohumín Vítězslav Malchar
Skřečoň František Walter
Záblatí Dagmar Knýblová
Pudlov Marie Kozlová
Vrbice Ing. Blanka Ryšavá
Šunychl RNDr. Marta Bočková

Celkem je v komisích pro městské části, 
kromě předsedů, zapojených 28 obča-
nů (někteří z nich jsou i členy komisí 
rady).

Městský úřad Bohumín
tajemnice Ing. Dagmar Fialová

Vedoucí odborů městského 
úřadu
odbor majetkový Ing. Eva Drdová
odbor sociální Marcela Gabryšová
odbor živnostenský Ing. Eva Giecková
odbor životního prostředí a služeb
 Ing. Pavel Klimovič
odbor organizační Ing. Lumír Macura
odbor finanční Jana Masná 
odbor právní JUDr. Šárka Palermová
odbor investiční Ing. Jitka Ptošková
odbor stavební Ing. Libor Radiňák
odbor školství, kultury a sportu
 Mgr. Pavla Skokanová
odbor dopravy Bc. Pavel Vavrečka

Městská policie
ředitel Ing. Karel Vach

III. PŘEDSTAVITELÉ MĚSTA
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Ředitelé příspěvkových 
organizací města
K3 Bohumín Bc. Karel Balcar
Centrum sociálních služeb Bohumín
 Bc. Anna Oršulíková
Dům dětí a mládeže
 Halina Arendášová

Základní školy
Bezručova ulice
 PaedDr. Darina Ježíšková
ulice Čs. armády
 Mgr. Jiřina Fismolová
třída Dr. E. Beneše
 Mgr. Barbora Bolcarovičová
Bohumín-Skřečoň
 Mgr. Marie Valuštíková
Masarykova ZŠ, ulice Seifertova
 Mgr. Dagmar Šostoková
T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov
 PaedDr. Jarmila Horová

Mateřské školy města
Nerudova ulice
 Bc. Miroslava Absolonová

Soukromé mateřské školy
SMŠ Bambino Iva Birgusová
SMŠ na ulici Tovární Eva Šulová
SMŠ ve Skřečoni Magda Kučerová

Ředitelé společností města
BM servis, a. s.
 Ing. Stanislav Vetchý 
BOSPOR, spol. s r. o.
 Ing. Jan Rozsypal
Bohumínská městská nemocnice, a. s.
 MUDr. Vojtěch Balcárek

Další školská zařízení
Diagnostický ústav
 PhDr. Bedřich Kostlán
Gymnázium Františka Živného
 PaedDr. Miroslav Bialoň
Střední škola Bohumín
 Ing. Tibor Smetana
Základní umělecká škola
 PaedDr. Miluše Tomášková PhD

Termíny zasedání rady města
v roce 2008

14. ledna
  4. února
10. března
  7. dubna
  5. května
  2. června
14. července
11. srpna
  1. září
13. října
  3. listopadu
  1. a 8. prosince

Termíny zasedání zastupitelstva 
města v roce 2008

11. února
14. dubna
  9. června
  8. září
  3. listopadu
  8. prosince
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IV. OSOBNOSTI MĚSTA ROKU 2008

4. března 2008
OCENĚNÍ DOBROVOLNÝCH 
DÁRCŮ KRVE ZA ROK 2007
Nositelé stříbrné plakety
MUDr. Janského
(20 bezplatných odběrů krve)
Karel Beneš
Marcela Buglová
Tomáš Cásek
Vítězslav Dominik
Jiří Gorný
Radka Haklová
Jan Hamrák
Petra Hamrusová
Jan Jaworek
Martin Kubla
Patrik Michel
Petr Michnáč
Tomáš Otawa
Václav Papadimitriu
Miroslav Piechowicz
Petr Puk
Marek Skala
Dušan Viciaň
Ladislav Vrábel
Marián Zajac
Vojtěch Ziembinski

Nositelé zlaté plakety
MUDr. Janského
(40 bezplatných odběrů krve)
Roman Blažek
Jindřich Bugla
Otto Hlozák
Zdeněk Jóskowiak
Karol Brečka
Tomáš Ključik
Olga Kotalová
Milan Lidík
Roman Lukosz
Jiří Prokeš
Michal Rákos
Mária Šmídová
Lukáš Wojnar
Lukáš Zdařil

Nositelé zlatého kříže III. třídy 
(80 bezplatných odběrů krve)
Igor Cmiel
Miloš Čermák
Karin Čorbová
Jan Plasgura
Ondřej Šalbut
René Tomčík

Nositelé zlatého kříže II. třídy 
(120 bezplatných odběrů krve)
Roman Porwolik

23. května 2008
NEJLEPŠÍ MATURANTI 
GYMNÁZIA FRANTIŠKA ŽIVNÉHO
Kateřina Górnioková
Michal Blaško
Hana Kouřilová
Aneta Masná
Aneta Měřínská
David Nadažy
Pavel Sikora
Václav Stoszek
Petra Želinská

17. června 2008
NEJLEPŠÍ ŽÁCI 9. TŘÍD 
ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH 
ŠKOL
Základní škola Skřečoň
Adam Bártů
Marco Běhal
Lenka Plačková
Hana Wzientková

Masarykova základní škola 
na Seifertově ulici
Barbora Červenková
Martin Kempný
Šimon Kondra
Markéta Liberdová
Veronika Prokšová
Dalibor Staš

Základní škola T. G. Masaryka 
Pudlov
Boris Turko

Základní škola na ulici Čs. armády
Jana Gyüreová
Petr Kráčmar
Zuzana Krupová
Karolína Krůtová
Aneta Stöckerová
Jakub Zufalý

Základní škola na třídě Dr. E. Beneše
Tomáš Janoszewski
Jana Kubicová
Daniel Parma
Aneta Tranová

Gymnázium Františka Živného
Tereza Suchánková
Martina Šaterová

Střední škola Bohumín
Kateřina Carbolová – obor výchovná 
a humanitární činnost
Lukáš Hájek – obor mechanik elektronik
Petra Halagačková – technické lyceum
Kristýna Jakešová – obor technicko-
hospodářské a správní činnosti
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Jiří Světlík – obor provoz a ekonomika 
dopravy
Radim Šelong – obor obchodník
Andrea Ševčíková – obor podnikání 
v oboru
Lukáš Valový – obor kuchař

2. prosince 2008
TALENT ROKU 2008
Talentovaní žáci a studenti roku 2008

Základní škola Skřečoň
Veronika Balaďová
Marco Běhal
Jakub Danihel
Josef Durczok
Tomáš Kubart
Jan Musil
Bára Nodžáková
Lenka Plačková
Aneta Pompová
Tereza Sikorová
Nela Ševčíková

Masarykova základní škola
Adam Barbulák
Barbora Červenková
Martin Hanák
Kateřina Hanáková
Martin Kempný
Robin Krajczy
Kristýna Kvapilová
Ondřej Kysel
Vladěna Liberdová
David Luljak
Václav Suchánek
Šimon Vícha

Základní škola na ulici Čs. armády
Sabina Bílková
Hana Gasiorová
Lukáš Halaj
Ondřej Kratochvíl
Michal Stuchlík

Střední škola Bohumín
Daniel Brodek

Gymnázium Františka Živného
Michal Bajcar
Barbora Bezděková
Michal Blaško
Adam Čermák
Eva Gospošová
Karolína Kulová
Radomír Kůs
Petr Ligocký
Barbora Mólová
Matěj Pastucha
Radek Petruška
Kamil Polko

Michael Roj
Simona Stodůlková
Martina Štafová
Jan Valuštík
Zora Vašulínová

Ocenění pedagogové, připravující 
talentované žáky
Základní škola Skřečoň
Mgr. Jarmila Czerchová
Marie Samelová
Mgr. Barbora Sovová
Mgr. Marie Valuštíková

Masarykova základní škola
Mgr. Adrian Kuder
Mgr. Jarmila Nosková
Mgr. Marcela Suchánková
Mgr. Robert Vlk

Základní škola na ulici Čs. armády
PaedDr. Karel Hasník
Mgr. Zdeňka Petrušková
Mgr. Jana Planková

Střední škola Bohumín
Bronislava Viceníková

Gymnázium Františka Živného
Mgr. Hana Šrámková
Mgr. Jana Čopíková
Mgr. Ludmila Hrbáčová
Mgr. Magda Konetzná
RNDr. Jarmila Kunzová
Mgr. Jana Pastuchová
Mgr. Marcela Piperková

1. dubna 2008
BOHUMÍNSKÝ AMOS 2008
Ocenění pracovníci ve školství

Základní škola na ulici Čs. armády
Kristína Bortlíková
Libuše Roselová

Masarykova základní škola
Věra Sedláková
Stanislava Šedivá

Základní škola Skřečoň
Lenka Málková

Základní škola na ulici Bezručově
Dana Bezděková

Základní škola T. G. Masaryka Pudlov
Marta Boczková

Základní škola na třídě 
Dr. E. Beneše
Stanislava Krpcová
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Informovanost veřejnosti ve městě 
považuje radnice za svůj stěžejní úkol. 
Přenos informací se děje v několika 
rovinách. Prostřednictvím městských 
novin Oko, Televizního informační-
ho kanálu, regionálních i celostátních 
médií, internetových stránek města, 
vývěsních skříněk ve všech městských 
částech a elektronickou službou E-info, 
která využívá e-maily a SMS do mobil-
ních telefonů. Oblíbená jsou i setkání 
zástupců radnice s občany.

Bohumínské městské noviny 
OKO

Již osmnáctý rok vychází v Bohu-
míně čtrnáctideník OKO. Každých čtr-
náct dní je k dispozici na celém úze-
mí města na 53 prodejních místech. 
Přináší občanům informace o nejno-
vějších událostech ve městě a zpravo-
dajství z radnice. Městské noviny Oko 
nemají za úkol jen zprostředkovávat 
tok informací z radnice k občanům. 
Jsou zrcadlem společenského, kultur-
ního, sportovního i politického života 
všech Bohumíňáků. Dávají prostor pří-
spěvkům dopisovatelů z řad čtenářů, 
občanských organizací, politických 
stran zastoupených v zastupitelstvu 
města i z velkých bohumínských pod-
niků. Jsou zprostředkovatelem inzerce 
a reklamy firmám i jednotlivcům.

Důležitými prvky, které dělají novi-
ny čtivé a zajímavé, jsou fotografie. Na 
čtyřech barevných stranách poskytuje 
redakce prostor zejména obrazovému 
zpravodajství. Ale i na ostatních šest-
nácti stranách se čtenář může najít 
zachycen při účasti na některé z akcí, 
které proběhly v uplynulých čtrnác-
ti dnech. Noviny vycházejí každé dva 
týdny vždy ve čtvrtek.

Osmnáct vydaných ročníků bohu-
mínských městských novin Oko je 
svázáno v redakci a mnoho lidí se do 
nich z nejrůznějších důvodů vrací. To 
je důkaz toho, že se Oko stalo součás-
tí města a trvalým zdrojem informa-
cí a zajímavostí. Městské noviny Oko 
mají na webových stránkách města 
také svou digitální podobu.

V roce 2008 vyšlo 23 čísel městských 
novin. Běžná čísla měla dvacet stran, 
rozšířená čísla v červenci a v prosinci 
24 stran. Náklad Oka se v průběhu roku 
pohyboval mezi 2 800 a 2 900 výtisky. 
Celkem bylo vydáno 66 100 kusů. Prů-
měrná remitenda se pohybovala okolo 
6,5 procenta, což odpovídá 4 298 kusům 
neprodaných novin.

Celkový počet uveřejněných článků 
v městských novinách dosáhl v roce 
2008 čísla 1 193 příspěvků. Autorsky 
se redakce Oka podílela na tomto počtu 
462 vlastními texty, jednotlivé odbory 
městského úřadu přispěly 224 články. 
V osmnáctém ročníku Oka bylo publi-
kováno 594 fotografií, 294 vzpomínek 
a 64 jubileí. Placená plošná inzerce 
byla zveřejněna 294krát a vyšlo cel-
kem 494 řádkových inzerátů.

Televizní informační kanál
TIK Bohumín

Televizní informační kanál má 
výhodu možnosti okamžitého zásahu 
do textové části, takzvaného videotex-
tu, který je aktualizován denně a divák 
v něm najde mnoho pozvánek, upozor-
nění a drobných aktuálních informací. 
Těžištěm vysílání je zhruba čtyřice-
timinutové obrazové zpravodajství, 
aktualizované jednou týdně. Nevýhoda 
je zatím v distribuci signálu, protože 
kabelová televize, jejíž jeden kanál 
využívá právě TIK, je rozvedena pouze 
v centru města a městské části Záblatí. 
I přesto pět a půl tisíce přípojek dává 
možnost informovat více než tři pětiny 
obyvatel města. Dalším způsobem sle-
dování vysílání TIKu je internet, kde 
zpravodajství možno sledovat on-line.

TIK navíc připravuje mimo zpra-
vodajství také zábavné pořady, přímé 
přenosy z jednání zastupitelstva nebo 
z významných akcí. Oblíbenými se sta-
ly pořady Kulatý stůl, ve kterém v ži-
vém vysílání diskutují nad daným pro-
blémem odpovědní zástupci městských 
firem, úřadů a mnozí další. Divák má 
možnost interaktivně ovlivňovat prů-
běh diskuze svými telefonickými dota-
zy přímo do vysílání. Jeho znělka se na 
obrazovce objevila čtyřikrát. Diskuto-
valo se nad aktuálními tématy – školní 
vzdělávací programy, budování kana-
lizace města, bezpečnost v dopravě 
a volby do zastupitelstva Moravsko-
slezského kraje. Následně je na progra-
mu dvakrát repríza Kulatého stolu.

Týdně aktualizované zprávy 
z Bohumína televize vysílala sedmkrát 
denně s premiérou vždy v sobotu ráno. 
Zpravodajství Televizního informační-
ho kanálu Bohumín v roce 2008 nabíd-
lo 716 reportáží. Televize připravila 
52 zpravodajských bloků, které dohro-
mady zaplnily 1 734,5 premiérových 
minut vysílání. Dalších téměř 30 hodin 
vysílání pak obstaraly především dis-
kusní pořady v přímém přenosu.

V. VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ
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Nejrozsáhlejší zpravodajství tele-
vize nabídla v červnu, kdy ve vydá-
ní pořadu číslo 26 odvysílala celkem 
dvacet příspěvků. Ještě o tři reportáže 
více pak televize připravila v prosinci, 
kdy diváci viděli celkem 23 příspěvků. 
Nakonec je ale televize rozdělila do 
předvánočního a vánočního bloku.

V programové nabídce bohumínské 
televize se v průběhu roku vedle zpráv 
objevilo v přímém přenosu šest vysí-
laných diskusních pořadů. Již zmíně-
ný Kulatý stůl a dvakrát se diskutova-
lo v pořadu Ptejte se na téma setkání 
vedení města s občany.

V přímém přenosu televize odvy-
sílala rovněž zasedání zastupitelstva 
města. V roce 2008 proběhla šestkrát, 
jejich celková délka dosáhla 20 hodin. 
V květnu se na obrazovce objevil také 
tříhodinový přímý přenos z Běhu uli-
cemi města Bohumína. Po zpravodaj-
ství zařadila televize 37krát infoblok 
městského úřadu pojmenovaný Rad-
niční okénko. V něm se občané dozvědí 
například aktuální informace o změ-
nách dopravního značení v Bohumíně, 
o lhůtách k výměně starých dokladů 
nebo o provozní době sběrného dvora 
či termínech zasedání zastupitelstva 
města. Součástí vysílání byly také 
střihové pořady a dokumenty, ať již 
z vlastní tvorby nebo z produkce spřá-
telených studií a televizních stanic.

Televizní informační kanál Bohumín 
připravuje zpravodajství a další pořady 
pro zhruba 12,5 tisíc diváků v Novém 
Bohumíně a části Záblatí. Televize 
vysílá 24 hodin denně, mezičasy mezi 
pořady vyplňuje denně aktualizova-
ným videotexovým zpravodajstvím.

Videotext se na obrazovce Televizního 
informačního kanálu Bohumín objevuje 
od vzniku televize v srpnu roku 1999. 
Obsah stránek mohou spoluvytvářet také 
samotní občané. Pokud pořádají kulturní, 
sportovní nebo společenskou nekomerč-
ní akci, televize informaci o jejím konání 
zdarma zveřejní. Informační videotexto-
vé stránky bohumínská televize denně 
aktualizuje. V roce 2007 jich odvysílala 
bezmála 1 700, v roce 2008 1 772. Nejví-
ce jich v roce 2008 uvedla v květnu, kdy 
jejich počet dosáhl čísla 180.

Televizní informační kanál Bohumín 
vznikl v srpnu 1999, vysílá prostřed-
nictvím rozvodů kabelové televize. 
Rozsáhlý videoarchiv pořadů diváci na-
jdou na internetových stránkách měs-
ta Bohumína www.mesto-bohumin.cz 
a www.tvportaly.cz.

Internetové stránky města
Webové stránky provozuje město 

na adrese www.mesto-bohumin.cz již 
od roku 1997. V roce 2008 obsahovaly 
přes 740 záznamů o firmách, službách, 
podnikání ve městě, přes 430 videí 
a více než 12 000 zveřejněných novi-
nových článků. Návštěvníci stránek si 
zde mohou otevřít městské noviny Oko 
ve formátu PDF, prohlížet si aktuální 
vysílání městské televize nebo foto-
archiv. Týdně navštíví stránky města 
přes 7 000 uživatelů, což je ve srovnání 
s rokem 2007 nárůst o zhruba 20 pro-
cent. V roce 2008 se podařilo zprovoz-
nit vysílání zpravodajství videoarchivu 
ve větší kvalitě (1 Mbps), přibyly nové 
virtuální prohlídky atraktivních míst 
v Bohumíně i webová kamera, která 
snímá dění na centrálním náměstí T. G. 
Masaryka. Návštěvníci stránek mohli 
zhlédnout také výstavbu dálnice z pta-
čí perspektivy ve videích.

Elektronická služba E-info
Elektronická služba E-info, kterou 

provozuje město Bohumín od března 
roku 2002, se v roce 2008 stala v sou-
těži Zlatý erb třetí nejlepší službou 
v České republice. Překročila hranici 
milionu odeslaných SMS zpráv. V polo-
vině roku 2009 by měla dosáhnout tří 
milionů rozeslaných e-mailů.

Registrovaní zájemci dostávají 
aktuální informace z Bohumína buď 
přímo do svého mobilního telefonu, 
nebo do e-mailové poštovní schránky. 
Ojedinělé je na E-infu také to, že služba 
nestojí nic ani město, ani jeho občany. 
Příjem a rozesílání zpráv je totiž zce-
la zdarma. Při průměrné ceně za SMS 
tak město ušetřilo zhruba jeden až dva 
miliony korun.

Služba E-info nabídla v roce 2008 
už 42 kategorií a využívalo ji 1 230 lidí. 
Ze statistik vyplývá, že na mobilní 
telefon odebírá zprávy 400 lidí. Věkový 
průměr uživatelů E-info je 38 let. Nej-
více lidí – 176, kteří E-info využívají, 
jsou ve věku od 30 do 35 let, dalších 
149 uživatelů služby má mezi 25 až 
30 lety. Nejmladších odběratelů E-info 
do 25 let je 48 a nejstarších nad 65 let 
je 21.

Službu město stále vyvíjí a přidává 
nové kategorie na přání občanů. V roce 
2008 přibyly například kategorie 
Aktuální teplota v Bohumíně či Připo-
mínání vývozu komunálního odpadu 
v městských částech. Každý zájem-
ce, který si prostřednictvím interne-



13

tu službu zaregistruje, má možnost 
vybrat si z nabízených kategorií, které 
jsou pro něj zajímavé. Kdykoliv je pak 
může změnit, přidat nové nebo zase 
zrušit.

Bohumínští občané se mohou 
dozvědět například o aktuálním dění 
ve městě, o přerušení dodávky elek-
trického proudu, vody či plynu, kva-
litě ovzduší, o uzávěrkách silnic nebo 
o licitacích bytů či nebytových prostor 
města. E-info však nabízí i program 
kina, informace o počasí či svátcích, 
kulturních a sportovních akcích.

Město v hromadných 
sdělovacích prostředcích

O Bohumínu bylo v roce 2008 ve 
sledovaném denním tisku (například 
Blesk, Hospodářské noviny, Karvinský 
deník a jeho mutace, Lidové noviny, 
Mladá fronta Dnes, Právo, Šíp, polský 
deník Glos Ľudu, týdeník Karvinsko, 
týdeník Veřejná správa a měsíčník 
Moderní obec či Moravskoslezský kraj) 
uveřejněno celkem 3 385 článků. Nej-
více novinových článků o Bohumínu, 
konkrétně 1 468, což je přes 43 procent, 
vyšlo v Karvinském deníku. V dalších 
mutacích Deníku (např. Havířovském, 
Moravskoslezském, Bruntálském, 
Novojičínském či Frýdecko-místeckém) 
bylo uveřejněno 201 článků. V týdení-
ku Karvinsko, který je každé úterý sou-
částí Karvinského deníku, jsme v roce 
2008 zaznamenali 442 článků (13,1 %) 
věnovaných Bohumínu. Dalších 600 
článků (17,7 %) zveřejnila o Bohumí-
nu MF Dnes a deník Právo přinesl 245 
článků (7,2 %). Lidové noviny otisk-
ly v roce 2008 o Bohumínu 71 článků 
(2,1%) a bulvární Blesk pak přinesl 63 
článků (1,9 %).

Počet zpravodajských šotů v televizi 
a rozhlasu nemonitoruje město čtyřia-
dvacet hodin denně. V roce 2008 jsme 
zaznamenali 65 rozhlasových zpráv, 
ve kterých jsme byli požádáni o hlaso-
vou nahrávku a minimálně 71 televiz-
ních reportáží věnovaných Bohumínu. 
Tiskových zpráv z radnice do redak-
cí celostátních i regionálních novin, 
rádií, televizí i internetových serverů 
rozeslala tisková mluvčí 151. Písem-
ně zodpověděla 105 dotazů novinářů 
z regionálního či celostátního tisku. 
V tomto počtu však nejsou zahrnuty 
telefonické odpovědi. Tiskové zprávy 
a dotazy novinářů se pak zveřejňují 
ve speciálních rubrikách na interneto-
vých stránkách města.

Tiskové konference s novináři
V roce 2008 uspořádalo vede-

ní města 2 tiskové konference pro 
novináře (20. srpna a 23. října), obě 
se uskutečnily tradičně v prostorách 
radnice. V srpnu byla hlavními téma-
ty výstavba dálnice D47 v Bohumíně 
a problémy s dopravou, bezpečností 
školáků, objízdnými trasami i téma 
rozvozu ornice. Tiskovou konferenci 
zahájil starosta Bohumína Petr Vícha 
netradičně, když dorazil sice v oble-
ku, ale před sebou tlačil kolečka plná 
hlíny. Názorně tak chtěl zástup-
cům médií předvést, jak v Bohumí-
ně vypadá rozvoz ornice z dálnice. 
Hovořilo se také o programu Nulové 
tolerance a potravinových poukáz-
kách, které už dostává v Bohumí-
ně 139 lidí. Řeč byla o investicích, 
o plánované rekonstrukci Národního 
domu ve Starém Bohumíně a napo-
jení starobohumínského náměstí 
na starý hraniční most do Polska. 
V říjnu svolalo město mimořádnou 
tiskovou konferenci kvůli hazardu. 
Ve městě totiž znovu začaly, i přes 
zákaz, fungovat herny. Ministerstvo 
financí v Bohumíně bez vědomí měs-
ta povolilo 87 videoterminálů. Tím 
začala dlouhodobá válka města proti 
ministerským praktikám.

Statistika publikovaných článků, 
zpráv a reportáží o městě

novinové 
články

rozhlasové 
zprávy

televizní 
reportáže

2004 1676 62 40

2005 1896 71 50

2006 1329 50 70

2007 2668 50 50

2008 3385 65 71

Statistika tiskových zpráv, dotazů
a tiskových konferencí

tiskové 
zprávy

dotazy 
novinářů

tiskové 
konference

2004 206 124 3

2005 224 136 3

2006 134 66 5

2007 185 136 3

2008 151 105 2
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Internetová rubrika Ptejte se
Už šestým rokem funguje interneto-

vá rubrika Ptejte se, v níž město odpo-
vídá na dotazy svých občanů. V roce 
2008 bylo v této rubrice zveřejněno 
73 dotazů a odpovědí na ně.

Setkání s občany
Od roku 1996 se v jednotlivých 

městských částech uskutečňují pravi-
delná setkání vedení města s občany. 
V roce 2008 proběhly diskuze v Pud-
lově, Vrbici, Skřečoni, Záblatí, Sta-
rém Bohumíně a Šunychlu od 10. do 
17. června. Hovořilo se o minulých 
i plánovaných investicích v Bohumí-
ně, o výstavbě dálnice D47 a změnách 
v dopravě. Nechyběly ani konkrétní 
informace z městských částí i oblíbené 
tipovací soutěže o ceny. Besedu s vede-
ním města si nenechalo ujít více než 
dvě stě lidí.

Počet odpovědí v rubrice Ptejte se
a počet čtenářů Oka na webu

Ptejte se Oko
na webu

2004 32 6 804

2005 46 7 439

2006 85 10 481

2007 120 25 142

2008 85 26 758

Stížnosti a petice
V roce 2008 jsme zaznamenali ná-

růst v počtu přijatých písemných stíž-
ností oproti předchozím letům. Nejví-
ce stížností řešil odbor majetkový (26 
%) a odbor právní (25 %). Nárůst jsme 
zaznamenali u odboru dopravy v sou-
vislosti s výstavbou dálnice D47. Obča-
né si stěžovali na hluk, otřesy komuni-
kací a poškození rodinných domů.

Petice projednávala v souladu se 
směrnicí rada města na svých zase-
dáních, kde schvalovala způsob jejich 
vyřízení jednotlivými odbory. V roce 
2008 rada města projednávala 4 petice, 
které se týkaly:
– nákladních automobilů projíždějí-

cích po Ostravské ulici (I/58), včet-
ně požadavku na vedení nákladní 
dopravy po obchvatu na dálnici,

– uzavření komunikace na Lounské 
ulici v Pudlově pro těžkou náklad-
ní dopravu,

– problematiky bezpečnosti občanů 
v příměstských částech Skřečoň 
a Nová Ves – upadlá silnice, šířka 
mostu, úzká nepřehledná zatáč-
ka, výjezd z ulice U Borku,

– nesouhlasu občanů městské části 
Skřečoň se záměrem města zřídit 
denní centrum pro bezdomovce 
na ulici 1. máje ve Skřečoni.

Celkem přijato písemných

petic stížností

1998 -- 21

1999 3 17

2000 4 13

2001 8 28

2002 5 37

2003 6 41

2004 7 61

2005 2 38

2006 5 41

2007 5 35

2008 4 49

Z celkového počtu podání byly 
4 stížnosti anonymní. Odpovědi na 
anonymní stížnosti byly zveřejněny 
na vývěsní tabuli konkrétního domu 
a v jednom případě prostřednictvím 
městských novin Oko.

Kromě písemných stížnos-
tí zaznamenal v roce 2008 právní 
odbor bohumínské radnice dalších 
22 ústních stížností. Z nich pak 19 
stížností vyřešili úředníci domlu-
vou mezi dotčenými stranami a 3 
stížnosti řešili jako přestupek. 
Nejčastěji město řešilo sousedské 
neshody. Lidé si stěžovali na pouš-
tění hlasité hudby nebo štěkání 
a vytí psů v době nočního klidu. 
Lidé se ale také slovně napadali, 
vyhrožovali si fyzickým násilím 
a stěžovali si na schválnosti mezi 
sousedy.
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VI. OBYVATELSTVO MĚSTA

Celkový přírůstek obyvatel ve městě se zvýšil. Ze záporných čísel v posledních letech byl 
v roce 2008 opět kladný.

Počet obyvatel

Obyvatelstvo 
městská část

2003 2004 2005

muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem

Nový Bohumín 7 030 7 261 14 291 6 990 7 226 14 216 6 908 7 158 14 066

Starý Bohumín 772 872 1 644 755 862 1 617 781 873 1 654

Skřečoň 1 221 1 265 2 486 1 206 1 274 2 480 1 218 1 293 2 511

Záblatí 1 128 1 106 2 234 1 117 1 100 2 217 1 110 1 093 2 205

Pudlov 791 735 1 526 794 749 1 543 800 739 1 539

Vrbice 234 240 474 231 235 466 240 252 492

Šunychl 286 253 537 295 255 550 291 246 537

C e l k e m 11 462 11 732 23 194 11 388 11 701 23 089 11 348 11 654 23 002

Struktura obyvatel

obyvatelstvo narození úmrtí sňatek rozvod

2001 198 281 110 86

2002 212 214 103 78 

2003 196 299 132 79

2004 202 261 129 92

2005 217 277 103 84

2006 287 269 146 44

2007 258 266 158 64

2008 247 248 133 60

Obyvatelstvo 
městská část

2006 2007 2008

muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem

Nový Bohumín 6 865 7 124 13 989 6 897 7 141 14 038 6 911 7 137 14 048

Starý Bohumín 792 864 1656 775 859 1634 741 839 1580

Skřečoň 1 238 1 306 2 544 1 241 1 302 2 543 1 235 1 299 2 534

Záblatí 1 119 1 095 2 214 1 129 1 082 2 211 1 132 1 092 2 224

Pudlov 797 726 1583 774 721 1495 766 724 1493

Vrbice 239 254 493 245 250 495 232 244 476

Šunychl 292 241 533 293 238 531 292 247 539

C e l k e m 11 342 11 610 22 952 11 354 11 593 22 947 11 309 11 585 22 894



16

Migrace

migrace přihlášení do 
města

odhlášení 
z města

stěhování na 
území města

2001 279 327 1 016 

2002 314 329 883 

2003 361 317 940 

2004 331 317 78

2005 319 342 965

2006 258 323 858

2007 309 328 952

2008 342 329 875

Obyvatelstvo podle věkových skupin 

obyvatelstvo 0 – 6 let 7 – 15 let 16 – 18 let 19 – 60 let nad 60 let celkem

2001 1 268 2 559 946 14 513 4 003 23 289

2002 1 273 2 442 963 14 503 4 090 23 272

2003 1 253 2 426 897 14 474 4 144 23 194

2004 1 247 2 309 887 14 688 3 958 23 089

2005 1 242 2 200 890 14 390 4 280 23 002

2006 1 520 2 197 886 14 266 4 083 22 952

2007 1 555 2 092 943 14 197 4 160 22 947

2008 1 599 2 015 909 14 065 4 306 22 894

Změny ve velikosti populace

rok narození úmrtí přirozený 
přírůstek

stěhování
do města

stěhování 
z města

migrační 
saldo

celkový 
přírůstek

2001 198 281 -83 279 327 -48 -131

2002 212 214 -2 314 329 -15 -17

2003 196 299 -103 361 317 44 -59

2004 202 261 -59 331 317 14 -45

2005 217 277 -59 331 317 14 -45

2006 287 269 18 258 323 -65 -47

2007 258 266 -8 309 328 -19 -27

2008 247 248 -1 342 329 13 12

Přirozený přírůstek (úbytek) je vyjádřen absolutním číslem a udává rozdíl mezi počtem živě 
narozených a zemřelých za určitý rok. Migrační saldo znamená rozdíl mezi počtem přistěho-
vaných a vystěhovaných. Celkový populační přírůstek (úbytek) označuje jak změny ve velikosti 
populace, tak přirozený přírůstek či úbytek a migrační saldo.
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VII. ROZVOJ MĚSTA VE FAKTECH A ČÍSLECH

Zastupitelstvo města 12. prosince 
2007 schválilo rozpočet města pro rok 
2008. V průběhu roku 2008 schválilo 
úpravy rozpočtu z důvodu navyšová-
ní příjmové i výdajové části a vzalo na 
vědomí zprávy o průběžném hodnoce-
ní výsledku hospodaření města. V sou-
ladu se zákony 128/2000 Sb. o obcích 
a 250/2000 Sb. o rozpočtových pravi-

dlech územních rozpočtů, v platném 
znění, předalo město výsledky svého 
hospodaření za rok 2008 k přezkoumání 
odborné auditorské firmě. Závěr přezku-
mu zní „bez výhrad“, což dokazuje, že 
účetní závěrka ve všech ohledech věrně 
zobrazuje majetek, závazky, zdroje kry-
tí stálých a oběžných aktiv a finanční 
situaci města k 31. prosinci 2008.

VII.1 HOSPODAŘENÍ MĚSTA
V průběhu roku 2008 došlo na 

základě rozpočtových opatření schvá-
lených zastupitelstvem města k navý-
šení příjmové i výdajové části rozpočtu 
o 16 procent. Objemově nejvýznamněj-
ší vliv na výši upraveného rozpočtu 

měly vedle přijatých účelových dotací 
i vlastní doplňkové zdroje z přebytků 
hospodaření minulých let. V souvislos-
ti s těmito zdroji došlo k podstatnému 
navýšení výdajů investic a rezervy 
města.

Přehled o vývoji příjmů a výdajů města (v tis. Kč)
Příjmy 2006 2007 2008 Výdaje 2006 2007 2008

daňové 203 187 216 271 239 181
neinves-
tiční

343 655 304 734 354 413

nedaňové 212 449 226 473 242 747
sociální 
dávky

77 643 93 162 82 687

kapitá-
lové

24 282 15 876 18 367 příspěvky 51 341 57 676 60 373

vlastní 
příjmy

439 918 458 620 500 295
nein-
vestiční 
celkem

472 639 455 572 497 473

dotace 175 073 211 951 143 966
kapitá-
lové

143 502 237 676 134 235

celkem po 
konsoli-
daci

614 991 670 571 644 261
celkem
po konso-
lidaci

616 141 693 248 631 708

financo-
vání FRR 
FRB, SF, 
úvěr

23 593
18 099
5 494

0

51 460
-7 072
-1 468
60 000

6 025
-23 221

572
28 854

finan-
cování 
splátky 
jistin

22 443
22 443

28 783
28 783

18 758
18 758

úhrnem 638 584 722 031 650 466 úhrnem 638 584 722 031 650 466

Pozn.: mínusová částka ve „financování“ představuje úsporu vlastních 
finančních prostředků a její převod na účet daného fondu.

Příjmová část rozpočtu
Příjmy daného roku byly rozpočto-

vány ve schváleném rozpočtu v obje-
mu 575,2 milionu Kč. V upraveném 
rozpočtu k  31. prosinci 2008 dosáhly 
výše 629,1 milionu Kč. Ve skutečnos-
ti příjmy daného roku dosáhly 644,3 
milionu Kč. Tato příjmová část roz-
počtu  byla plněna na 102,4 procenta. 

Samostatně hodnotíme další zdro-
je v rozpočtu města určené na finan-
cování výdajů, jde o zdroje v rámci 
financování. V hospodaření roku 
2008 město využilo jen doplňkové-
ho zdroje – úvěr v objemu 28,9 mili-

onu Kč. K posílení výdajů nemuselo 
být využito rozpočtovaných vlastních 
doplňkových zdrojů  ve fondu rezerv 
a rozvoje v objemu 49,9 milionu Kč. 
Tato částka se může navýšit o dalších 
23,2 milionu Kč, které tvoří nový pře-
bytek v rámci hospodaření roku 2008. 
Celkově městu k 31. 12. 2008 zůstalo 
na rozpočtových účtech 73,1 milionu 
Kč, které posílí rozpočet roku 2009. 
Plně nebylo využito ani prostředků 
ve fondech rozvoje bydlení, zůstávají 
na daných účtech pro budoucí využi-
tí. Na těchto fondech zůstává 3,9 
milionu Kč.
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Město v roce 2008 nedočerpalo úvěr 
na financování stavebních úprav pane-
lových domů na ulici Jateční čp. 1153 
a 1154. O částku 1,146 milionu Kč se 
sníží zadluženost města.

Fondy nemusely být plně využity 
a mohou být použity v hospodaření 
roce 2009.

Přijaté investiční dotace se plně 
vyčerpaly na daný účel. Největší obje-
my šly na dostavbu domu ve Starém 
Bohumíně, na regeneraci sídlišť, okolí 
Slunečnice a především do Bohumín-
ské městské nemocnice, a. s.

Neinvestiční dotace představují 
především souhrnný finanční vztah ke 
státnímu rozpočtu v objemu 28 milio-
nů Kč (dotace do školství a na výkon 
státní správy). Dotace na sociální dáv-
ky v hmotné nouzi byla rozhodnutím 
MPaSV přidělena v objemu 27 milionů 

Kč (rozpočet), ale ve skutečnosti město 
obdrželo pouze 25,4 milionu Kč a dru-
hé dávky se týkaly dotace na péči. Tyto 
dvě dotace nebyly dočerpány a byly 
předmětem finančního vypořádání se 
státním rozpočtem.

Kapitálové příjmy (prodej investič-
ního majetku) mírně přeplnily rozpo-
čet města.

Do nedaňových příjmů zahrnujeme 
úroky, ostatní nedaňové příjmy, kde 
jsou největší příjmy ze služeb správy 
domů a bytů k vyúčtování s nájemníky 
(118 milionů Kč). Vlastní činnost zahr-
nuje především odvoz komunálního 
odpadu. Pronájmy majetku zahrnují 
i kauce a licitace.

Daňové příjmy zahrnují vedle jednot-
livých druhů poplatků i daně, které tvoří 
významnou část v rozpočtu města a jsou 
hodnoceny dále v uvedeném grafu.
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Podíl jednotlivých výdajů roku 2008

neinvestiční
54 %

investiční
21 %

splátky jistin
3 %

příspěvky
9%

sociální dávky
13 %

Vývoj výdajů města

358 987

85 430

60 816

149 980

18 758

35 693

354 413

82 687

60 373

134 235

18 758

0

304 734

93 162

57 676

237 676

28 783

0

343 655

77 643

51 341

143 502

22 443

0

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000

běžné

sociální dávky

příspěvky

investiční

splátky jistin

rezerva

v tis. Kč

2006
2007
2008
R/2008

Vývoj jednotlivých daní

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000

100000

FO - závislá
činnost

FO - z podnikání právnické osoby
(bez města)

daň z přidané
hodnoty

daň z
nemovitosti

v tis. Kč

2004 2005 2006 2007 2008

Výdajová část rozpočtu
Celkové výdaje města byly rozpoč-

továny ve schváleném rozpočtu na 
rok 2008 ve výši 613,2 milionu Kč. 

Upravený rozpočet výdajů k 31. pro-
sinci 2008 je navýšil na 709,7 milionu 
Kč. Ve skutečnosti byla čerpána částka 
650,5 milionu Kč, tj. 91,7 procenta.
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Rozpočtová kázeň ve výdajové čás-
ti rozpočtu byla u jednotlivých odborů 
dodržena.

U neinvestičních výdajů zazname-
náváme nárůst oproti roku 2007. Ten-
to nárůst je výrazný u správy domů 
a bytů (o 33 milionů Kč), kde se zvýšily 
jednak výdaje na opravy bytového fon-
du, ale i služby spojené s vyúčtováním 
s nájemníky. Podstatně nižší čerpání 

vykazuje výplata sociálních dávek, a to 
až o 10,5 milionu Kč oproti roku 2007.

Nárůst u poskytnutých příspěvků 
a dotací z rozpočtu města oproti roku 
2007 představuje 4,7 procent, vykazují 
jej především příspěvky pro příspěv-
kové organizace vedené pod odborem 
školství a ostatní příspěvky do oblasti 
tělovýchovy a sportu (viz graf).
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Vývoj výdajů města podle odvětví

2006 2007 2008
komunální služby a územní rozvoj 20 364 17 966 16 732

správa domů a bytů 212 534 239 643 248 604

vodní hospodářství včetně kanalizace 4 540 6 040 3 945

doprava (obslužnost, komunikace) 48 403 50 146 31 048

kultura a sdělovací prostředky 30 932 41 234 15 103

tělovýchova a zájmová činnost 29 576 25 949 26 215

vzdělávání (školství) 30 074 41 056 31 986

zdravotnictví 25 697 25 331 26 764

sociální péče (DPS, ÚSP, apod.) 8 427 8 742 8 878

sociální dávky 77 643 93 162 82 687

bezpečnost a požární ochrana 19 310 23 819 21 368

ochrana životního prostředí 25 297 31 473 29 217

územní samospráva (MěÚ) 83 344 88 687 89 161

splátky jistin 22 443 28 783 18 758

úhrnem 638 584 722 031 650 466
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Kapitálové výdaje (investice) zazna-
menávají pokles oproti vykazovaným 
minulým letům. Investice roku 2007 
byly výjimečné, jelikož byly posíleny 
o dotace (vyšší o 60,7 milionu Kč), stej-
ně i dotace v roce 2006 byly vyšší opro-
ti roku 2008 (o 39 milionů Kč), ale zase 
nebyly posíleny o úvěr. 

Město se snaží vytvářet provozní 
přebytky (běžné příjmy mínus běžné 
výdaje) ve prospěch financování inves-
tic. Níže uvedený graf toto znázorňuje. 
Tento provozní přebytek 107,4 milionu 
Kč vykrýval schodek u krytí kapitálo-
vých výdajů-investic.
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Vývoj zadluženosti města
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Město dále ručí svými příjmy za 
závazky městské společnosti BOSPOR, 
s. r. o. Zadluženost města  k 31. prosin-
ci 2008 činila 94,7 milionu Kč. Navý-

šení zadluženosti ovlivnil úvěr přijatý 
v roce 2008 na panelové domy, jehož 
první splátka jistiny se projeví v roce 
2009.

Ukazatelé v přepočtu na jednoho obyvatele Bohumína (v Kč)
2003 2004 2005 2006 2007 2008

daňová výtěžnost 6 516 7 135 7 620 7 902 8 422 9 209

příjmy daného 
roku 

26 074 27 677 24 989 26 763 29 233 28 141

výdaje celkem 26 105 28 855 24 847 27 790 31 465 28 412

investice 4 789 5 696 6 143 6 245 10 358 5 863

zadluženost 4 156 4 464 3 227 2 325 3 689 4 138

V roce 2004 ovlivňovaly výši příjmů 
i výdajů města přijaté a dále  poskytnuté 
dotace na mzdy do školství v roční výši 
cca 75 milionů korun. V roce 2006 město 
získalo o cca 37 milionů více dotací než 
v roce 2005, které se rovněž proinvesto-

valy ve výdajích. Další dynamický ná-
růst příjmů a výdajů, především inves-
tic, ovlivňuje navýšení ukazatelů v roce 
2007. V příjmech je počítáno pouze z pří-
jmy vytvořenými v daném roce, tzn. bez 
doplňkově financujících zdrojů – úvěrů. 

Vývoj oprav a investic do bytového fondu z vybraného nájemného
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Poklesy finančních prostředků opro-
ti roku 2007 u jednotlivých odvětví se 
projevují především v důsledku nižších 
investic. V minulém roce město dokon-
čilo např. stavební úpravy centra Bohu-
mína, kina, vč. vodního prvku, byla pro-
vedena celková rekonstrukce Mateřské 
školy na Okružní ulici, odplynění sklád-
ky nebo nákup cisterny pro hasiče.

V roce 2008 patří mezi objemově 
největší stavební investice dostavba 
domu na náměstí ve Starém Bohumí-
ně, rekonstrukce dvou věžových domů, 
demolice nebytového prostoru bývalé-
ho hotelového domu s následnou rege-
nerací okolí, vč. parkoviště, stavební 
úpravy v nemocnici a na školských 
objektech.

Nejvyšší objemy výdajů města jsou 
vkládány do bytového hospodářství, 
vč. nebytových prostor, což představu-
je 38 % z celkových výdajů. Jedná se 
o výdaje majetkového odboru a z čás-
ti i výdaje odboru investičního. Opra-

vy a investice zde byly provedeny za 
122,6 milionu Kč, z toho krytí příjmy 
z oddělení správy domů představuje 
86,4 milionu Kč. Služby k vyúčtování 
s nájemníky představují 114,8 milionu 
Kč a ostatní výdaje 11,2 milionu Kč.
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Rozvaha města ve zkráceném rozsahu k 31. prosinci 2008 (v tis. Kč)
Aktiva Pasiva

1.1.
2008

31.12.
2008

1.1.
2008

31.12.
2008

Stálá aktiva 2 083 982 2 146 429
Vlastní zdroje 
krytí

2 087 025 2 150 559

v tom: v tom:

nehmotný majetek 18 633 19 591 majetkové podíly 32 964 37 667

hmotný majetek 1 994 877 2 051 792 majetkové fondy 1 992 380 2 041 556

finanční investice 70 472 75 046 finanční fondy 6 633 4 929

půjčky MMR 3 408 0

ostatní 51 640 66 407

Oběžná aktiva 228 637 244 989 Cizí zdroje 225 594 240 859
v tom: v tom:

zásoby 93 66 dlouhodobé závazky 16 667 17 737

pohledávky 161 340 158 673 krátkodobé závazky 127 689 128 380
finanční prostředky 
(účty – ZBU, fondy)

54 494 77 144
půjčky a úvěry bank 
(ČS, a. s., ČMZRB)

81 238 94 472

Ostatní fin. 
prostředky (depoz., 
výpomoci)

12 710 9 106

Aktiva celkem 2 312 619 2 391 418 Pasiva celkem 2 312 619 2 391 418

Pozn.: Stálá aktiva
– nárůst u nehmotného majetku = územně analytické podklady
– nárůst u hmotného majetku = přírůstek majetku města v roce 2008 je ovlivněn pře-

devším ukončenými investičními akcemi, které přešly do majetku města (interna 
v Bohumínské městské nemocnici, a. s., úpravy centra, regenerace sídlišť apod.).

– město eviduje majetek v zástavě za 43,1 milionu Kč = ručení za úvěr na kana-
lizační přivaděče a u ministerstva pro místní rozvoj za rekonstrukce bytů. Další 
majetek města je ve správě příspěvkových organizací v objemu 370 mil. Kč.

Hospodaření příspěvkových organizací města v roce 2008 v tis. Kč

Organizace Výnosy Náklady
Hosp. výsledek

ztráta zisk

MŠ Nerudova 3 700 3 698 2

ZŠ Čs. armády, vč. MŠ 27 157 27 001 156

Masarykova ZŠ, vč. MŠ 40 204 40 087 117

ZŠ tř. Dr. E. Beneše, vč. MŠ 23 104 23 045 59

ZŠ Skřečoň 11 666 11 595 71

ZŠ Bezručova 11 788 12 772 15

ZŠ T. G. Masaryka Pudlov 13 039 13 039 0

K3 13 476 13 362 114

Dům dětí a mládeže 8 680 8 449 231

Centrum sociálních služeb 9 306 9 106 200

Příspěvkové organizace udržely strukturu nákladů a vykázaly zlepšený hospo-
dářský výsledek.
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VII.2 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ovzduší
Hodnoty znečištění ovzduší jsou 

v Bohumíně měřeny na automatické 
měřící stanici na ulici Jateční (stanici 
provozuje ČHMÚ Ostrava-Poruba). Měří 
se zde znečištění oxidem siřičitým, oxi-
dy dusíku a polétavý prach (dle velikos-
ti nejmenších prachových částic PM2,5 
a PM10). Nejsledovanější jsou koncen-
trace prachových částic (PM2,5, PM10), 
u kterých za rok 2008 došlo v průměru 
k mírnému zvýšení (spíše stagnaci) ve 
srovnání s rokem 2007. Nejvyšší průměr-
ná koncentrace byla v prosinci (90 µg/m3) 
a v únoru (70 µg/m3). Denní limit je 
50 µg/m3.

Ostatní hodnoty a jejich porovnání 
s minulými roky jsou zřejmé z tabulky.

znečišť. 
látka 2006 2007 2008 roční 

limit

SO2 13,5 10 9 50

oxidy 
dusíku 45 43 46 40

prach
PM 10 65 49,2 51 40

prach
PM 2,5 35,8 39 40 40

Z tabulky je zřejmé, že znečiště-
ní mírně rostlo. Je způsobeno hlavně 
stavem rozptylových podmínek, záleží 
vždy na okamžitém stavu počasí. V pří-
padě inverzních situací v zimním (top-
ném) období jsou denní limity znečiš-
tění prachem 3–6× překračovány. Jde 
o vliv velké koncentrace průmyslových 
podniků (celé Ostravsko), topení nekva-
litními pevnými palivy v domácích kot-
lech a růst automobilové dopravy.

VODY
Pitnou vodou je Bohumín zásobo-

ván z ostravského oblastního vodovo-
du – z kružberské větve. Vodojem pro 
celé město je v Záblatí na Anenské ulici. 
Kvalitu pitné vody sledují SMVaK Ostra-
va a Zdravotní ústav Ostrava. Ke kvalitě 
nebyly během roku 2008 žádné připomínky.
Povrchové vody

Na povrchových vodních tocích na 
území města (Odra, Olše, Bohumínská 
stružka, Bajcůvka, Lutyňka, Skřečoň-
ský potok, Mašlonka, Flakůvka, Vrbic-
ká stružka) se v roce 2008 neudálo nic 
mimořádného.

Český hydrometeorologický ústav 
vybudovalo ve Starém Bohumíně u Odry 
novou limnigrafickou stanici a na zákla-

dě instalace nové vodočetné latě byly 
změněny kóty stupňů povodňové akti-
vity na Odře (1. stupeň = 400 cm, 2. stu-
peň = 500 cm a 3. stupeň = 600 cm).

Na Kališově jezeře ve Starém 
Bohumíně i na Vrbickém jezeře, kte-
ré slouží ke koupání, se v roce 2008 
již neprováděla kontrola kvality vody, 
neboť obě dvě lokality byly vyřaze-
ny ze seznamu přírodních koupa-
lišť a Zdravotní ústav Ostrava musel 
z finančních důvodů kontroly zru-
šit. Dlouhodobým sledováním je ale 
doloženo, že kvalita vody v jezerech 
je dobrá a vyhovující.

ODPADY
Komunální odpady jsou ukládány 

na městskou skládku. V roce 2008 zde 
firma Tedom, a. s., realizovala systém 
odplynění (s využitím v kogenerační 
jednotce). Je připravena dokumentace 
na rozšíření skládky o další (poslední) 
etapu (150 000 m3). Od 1. ledna 2008 
je skládka převedena do vlastnictví 
BM – servisu, a. s., který je tak provozo-
vatelem i vlastníkem skládky. Množství 
odpadu uloženého na skládku:

komunální odpad (v tunách)

2004 15 045 t

2005 13 917 t

2006 13 759 t

2007 14 285 t

2008 15 542 t

Separace komunálních odpadů
Pro separaci papíru (vč. nápojových 

obalů), bílého skla, barevného skla 
a plastů je na území města instalováno 
100 sběrných sestav. Průběžně se prová-
dí výměna starších kovových nádob za 
plastové. V roce 2008 bylo zakoupeno 47 
kusů nových nádob (za 649 tisíc korun). 
Podle obsahu papíru, skla a plastů ve 
směsném komunálním odpadu je zřejmé, 
že zapojenost občanů do třídění je stále 
nedostatečná a jsou zde velké rezervy. 
Vytříděné množství je uvedeno dále:

separace 
odpadů 

(v tunách)
2006 2007 2008

papír 200 217 203

sklo 216 197 222

plasty 163 152 152

celkem 579 566 577
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Sběr nebezpečných odpadů 
z komunálního odpadu se tradičně rea-
lizuje prostřednictvím pojízdné sběr-
ny (4× ročně, v soboty, zastávky na 
18 místech). Nově pro odložení těchto 
odpadů je využíván sběrný dvůr v are-
álu BM servis, a. s., a mobilní sběrný 
dvůr (po dobu 14 dnů na 8 místech ve 
městě, 2 krát během roku). Odevzdáno 
bylo následující množství odpadů:

nebezpečný 
odpad (v kg) 2006 2007 2008

autobaterie 2 230 1 498 576

televizory 11 965 14 090 19 100

ledničky 9 040 29 520 35 960

oleje 2 430 1 872 700

barvy 2 350 6 701 13 303

pneumatiky 5 620 17 570 25 962

celkem 33 635 71 251 95 601

Velkoobjemový odpad je reali-
zován jednak prostřednictvím velko-
objemových kontejnerů (7 m3) a uži-
tím sběrného dvoru. Ze 7 stanovišť ve 
městě bylo při 413 vývozech svezeno 
842 tun odpadů a ve sběrném dvoře 
bylo tohoto odpadu likvidováno 1 173 
tun. Velkokapacitní kontejnery na sta-
novištích ve městě byly nadále zneu-
žívány k likvidaci drobného komunál-
ního odpadu a podnikateli k likvidaci 
jejich odpadů (bohužel), proto od 1. led-
na 2009 jsou zrušeny.

velkoobj. 
odpad 

(v tunách)

2006 2007 2008

1 446 1 556 842

Sběrný dvůr stacionární – u areálu 
BM servis, a. s., fungoval poprvé celý 
rok a velmi přispěl k ekologické likvi-
daci odpadů.

Během roku navštívilo sběrný dvůr 
9 989 osob! Bylo zde odevzdáno celkem 
1 297 tun odpadů a 57 tun elektrood-
padu. Město na provoz sběrného dvoru 
vydalo 1 977 tisíc korun.

Mobilní sběrný dvůr – od 6. břez-
na 2008 začal provoz dalšího způsobu 
sběru odpadů. Mobilní sběrný dvůr se 
„instaluje“ na dobu 14 dnů na vyhlá-
šeném místě a denně je k dispozici 
pro občany, stejně jako stabilní sběrný 
dvůr. Stanovišť bylo celkem 8 (všechny 
městské části byly „pokryty“) a během 
roku se mobilní sběrný dvůr na každém 

stanovišti objevil dvakrát. Za celý rok 
bylo sesbíráno 257 tun odpadů a mno-
ho vyřazených elektrozařízení. Mobil-
ní sběrný dvůr přijímá stejné odpady, 
jako stacionární sběrný dvůr. Za rok 
2008 jej navštívilo 1 999 občanů.

Také pro rok 2008 město vyda-
lo „ekologický kalendář“, který byl 
v počtu 9 300 výtisků zdarma expe-
dován do všech domácností. Kalen-
dář obsahuje údaje o umístění velko-
objemových kontejnerů, o termínech 
a místech sběru nebezpečných odpadů 
pojízdnou sběrnou, o sběrném dvoru 
(provozní doba, co zde lze odevzdat) 
a řadu dalších informací. Pro rok 2009 
byl v 11. a 12. měsíci expedován „eko-
logický kalendář„ se stejným rozsahem 
informací jako v roce 2008.

VEŘEJNÁ ZELEŇ
Údržba veřejné zeleně probíha-

la ve městě v roce 2008 tak, jako 
v dřívějších letech. Zhruba z 85 % ji 
provádí zahradnická firma, zbytek 
se zajišťuje pomocí veřejně prospěš-
ných prací (VPP) a soukromých osob. 
Celkové náklady (bez VPP) na údrž-
bu činily 7 951 tisíc korun. Za kosení 
trávy se vydalo 2,916 milionu korun. 
Vysázeno bylo 194 stromů. Opět se 
instalovalo 5 květinových stojanů 
u městského úřadu a na pěší zóně. 
Započalo se s regenerací zeleně v parku 
Petra Bezruče podle projektu zpraco-
vaného odbornou firmou, provedly se 
práce za 714 tisíc korun. Bylo zde vysa-
zeno 12 tisů, 86 rhododendronů, a 100 
menších keřů. Práce budou pokračovat 
v roce 2009 a 2010, kdy by mohly být 
náklady kryty i dotací z Ministerstva 
životního prostředí ČR.

Začaly se také práce na rekon-
strukci parčíku ve Skřečoni - naproti 
pošty. V tomto roce se zde za 122 tisíc 
korun vykácelo 23 stromů a vysadilo 
55 keřů za 11 tisíc korun. Práce budou 
dokončeny v roce 2009, kdy zde bude 
dosázeno 26 stromů, 10 tisů a 132 
keřů a provedeny terénní úpravy pod-
le projektu.

 V listopadu se uskutečnilo výběro-
vé řízení na nové obstaravatele údržby 
zeleně – byly vybrány 3 firmy, které od 
1. ledna 2009 provádějí údržbu veřej-
né zeleně ve městě. Náklady na údržbu 
zeleně v posledních 5 letech jsou:

2004 2005 2006 2007 2008

6 405 7 095 7 065 7 327 7 951
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VII.3 DOPRAVA

V roce 2008 jsme se dočkali mnoha 
změn v dopravě na území města Bohu-
mína.

Z kraje roku zesílily tlaky města na 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
k vyloučení nákladní dopravy z ulice 
Ostravské a její přesunutí na již dokon-
čenou dálnici. To se ve spolupráci 
s Krajským úřadem Moravskoslezského 
kraje v červenci podařilo, ovšem s jis-
tým zpožděním. Proto po ulici Ostrav-
ské nějaký čas jezdila nákladní vozidla 
navážející materiál na stavbu poslední-
ho úseku dálnice D47. Stavba se v plné 
síle rozběhla na jaře. Sdružení firem 
ODS-DSO, a. s., SKANSKA CZ, a. s., OHL 
ŽS, a. s. a ALPINE stavební společ-
nost CZ, s. r. o., jež se podílejí na stav-
bě posledního úseku dálnice, do konce 
června navezly hlavní množství mate-
riálu pro podkladní vrstvy dálnice. Fir-
ma ODS-DSO, a. s., po dohodě s občany 
Nové Vsi navážela ještě v září a říjnu. 
Tím bylo hlavní těleso a souběžné trasy 
komunikací dokončeny.

Započetím prací na založení mos-
tů došlo k uzavření ulic Slezské 
a Šunychelské. Na Slezské ulici nelze 
z technologických důvodů vybudovat 
náhradní komunikaci, proto firma ale-
spoň umožnila provizorním chodníkem 
průchod chodcům a průjezd cyklistům. 
Na ulici Šunychelské naproti tomu 
náhradní komunikace je. Její průběh se 
bude měnit po dobu výstavby dálnice.

Rozběhnutí této stavby se promítlo 
velice citelně do života občanů Bohu-
mína, zejména v Nové Vsi. Tato loka-
lita, stejně jako ulice Čs. armády, jsou 
nejvíce zatížené komunikace.

V letních měsících došlo k demoli-
ci nebytové části bývalého hotelového 
domu. Na uvolněném místě vyrostlo 
parkoviště pro 130 automobilů a v jeho 
středu odpočinková zóna s vodním 
prvkem.

V centru města došlo k rozšíření 
lokalit, kde mohou motoristé za použi-
tí parkovacího kotouče zaparkovat. Na 
ulici Masarykově, naproti městské-
mu úřadu na 1 hodinu a na parkovišti 
naproti Policii ČR na hodiny dvě.

V souvislosti s výstavbou super-
marketu KAUFLAND jsme se dočkali 
likvidace bývalých vlečkových želez-
ničních přejezdů, které po dlouhá léta 
ztrpčovala řidičům život.

Už před Vánocemi jsme si moh-
li všimnout vykáceného prostranství 
kolem skřečoňského mostu a kolem BM 
servisu. To již byly přípravy na další 

stavbu, která ještě citelněji zasáhne do 
života bohumínských občanů. Bude to 
obchvat Skřečoně, čili přeložka komu-
nikace I/67 ulice 1. máje, která povede 
z nově vybudované okružní křižovatky 
přes nový, zavěšený skřečoňský most 
a napojí se na dálniční okružní křižo-
vatku v Šunychl.

DOPRAVA V ČÍSLECH

Řidiči
Řidičský průkaz vlastnilo k 31. pro-

sinci 2008 celkem 15 365 osob. Číslo 
zahrnuje taktéž řidiče z Rychvaldu. 
Bohumínští zkušební komisaři vyzkou-
šeli celkem 178 žadatelů o získání řidič-
ského oprávnění. Z tohoto počtu jich 
napoprvé neuspělo u zkoušek 68. Bylo 
vydáno celkem 1 746 řidičských prů-
kazů a poprvé v ruce drželo svůj nový 
řidičský průkaz 452 adeptů. Naproti 
tomu se muselo se svým průkazem, dle 
rozhodnutí soudu či správního orgá-
nu, na nějaký čas rozloučit 283 osob, 
z toho již 49 řidičů po dosažení hranice 
12 bodů.

Bodové ohodnocení přestupků spá-
chaných dopravě:

K 31. 12. 2008 mělo na svém kontě 
nějaké body celkem 1 311 řidičů.

Počet řidičů podle počtu 
získaných bodů

1b 331 7b 164

2b 337 8b 28

3b 180 9b 22

4b 84 10b 8

5b 51 11b 2

6b 55 12b 49

Vozidla
K 31.12.2008 bylo v evidenci moto-

rových vozidel odboru dopravy regis-
trováno 14 094 motorových a přípoj-
ných vozidel.

Osobní
vozidla

(kat. M1)
2006 2007 2008

provozovaná 9 005 13 651 16 444

dočasně 
vyřazená 517 823 610

v převodu 
na jiného 
vlastníka

974 1 350 1 241
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Dopravní úřad
Dopravní úřad odboru dopravy pově-

řené obce Bohumín evidoval v roce 2008 
nezměněný stav oproti roku 2007, tj. 
17 aktivních provozovatelů taxislužby. 
Tito provozovatelé vlastnili 32 vozidel 
schválených pro taxislužbu. V roce 2008 
probíhaly zkoušky pro řidiče TAXI k zís-
kání osvědčení obce ze znalostí místopi-
su a dalších právních předpisů. Celkem 
se v roce 2007 těchto zkoušek zúčastnilo 
16 žadatelů a bylo vydáno 7 osvědčení 
obce o úspěšném absolvování.

Dopravní obslužnost
Dotace města na veřejnou autobu-

sovou dopravu (tzv. ostatní obsluž-
nost – doprava v nepracovních 
dnech) činila za rok 2008 celkem 
1 922 071 Kč. Největší dopravce na 
území města, ČSAD Karviná, obdržel 
dotaci 1 681,4 tisíc Kč na základní 
linky a 11,7 tisíc Kč na dopravu na 
integrované jízdenky. Dopravní pod-
nik města Ostravy (DPMO) obdržel od 
města 176,5 tisíc Kč na provoz linky 
č. 23, zajíždějící z Ostravy-Hraneč-
níku přes Rychvald do Bohumína-
Záblatí. V roce 2008 se organizovala 
také doprava dětí z Nové Vsi do školy 
ve Skřečoni z důvodů návozu hmot 
na stavbu dálnice D47 v trase přes 
Novou Ves. Náklady na tuto dopravu 
činily 51 248 Kč z rozpočtu města.

I po změně jízdního řádu od 
14.12.2008 zůstala autobusová 
obslužnost stejná, jako v předcháze-
jícím období.

V integraci autobusové dopravy 
došlo k posunu – do integrace byla 
pojata linka Bohumín-Ostrava a od 
14.12.2008 i linky ČSAD Karviná 
z Bohumína do Orlové.

Nehodovost ve městě
V průběhu roku 2008 bylo na Bezru-
čově ulici zaznamenáno 30 dopravních 
nehod. Tato komunikace má nejvyšší 
nehodovost v celém městě.

Přehled nehod ve městě
za rok 2008

počet nehod v pondělí 38

počet nehod v úterý 42

počet nehod ve středu 33

počet nehod ve čtvrtek 37

počet nehod v pátek 40

počet nehod v sobotu 21

počet nehod v neděli 18

počet nehod celkem 229

z toho

počet nehod s následky
na zdraví 51

počet usmrcených osob 2

počet těžce zraněných osob 9

počet lehce zraněných osob 51

počet nehod pod vlivem 
alkoholu 15
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VII.4 BYDLENÍ

Bydlení zásadním způsobem ovliv-
ňuje život obyvatel města, má dopad 
na sociální složení obyvatel, zaměst-
nanost i celkový vztah k městu. Obča-
né chtějí zajistit dostatečnou nabídku 
kvalitního bydlení, město usiluje o to, 
aby zvyšovalo ve svých domech úro-
veň bydlení a zároveň ve svých bytech 
mělo slušné a platící nájemce. Město 
vlastnilo k 31.12.2008 celkem 4 486 
městských bytů, z toho 85 neobsaze-
ných bytů IV. kategorie. Město pokra-
čovalo v programu rušení problémo-

vých lokalit, byty IV. kategorie nebyly 
po uvolnění obsazovány. Dva objekty 
byly předány soukromému investorovi 
k rekonstrukci na byty vyšší kategorie, 
jeden dům byl prodán k rekonstruk-
ci pro podnikání. V roce 2008 město 
vložilo do investic a oprav domovního 
fondu 57 milionů Kč.

V roce 2008 se uvolnilo celkem 197 
bytů. Od počátku roku bylo uzavřeno 
161 nájemních smluv formou licitací 
nájmu a průměrná licitovaná částka 
dosáhla 56 Kč/m2/měsíc.

Dodavatel tepelné 
energie

Domovní
kotelny

Blokové
kotelny

Předávací 
stanice 
tepla

Tepelná
zařízení 
celkem

Počet
bytů

BM servis, a. s. 30 9 – 39 2 248

Allewia leasing,
s. r. o. – 4 – 4 1 600

Družstevní teplo,
s. r. o. 11 – 1 12 676

Výměra pozemků v majetku města Bohumín (v ha)
Nový

Bohumín Kopytov Pudlov Skřečoň Starý
Bohumín Vrbice Záblatí celkem

116,63 6,66 34,2 61,75 120,78 26,06 34,87 400,95

Struktura bytového fondu města podle rozlohy bytu a kategorie 
k 31.12.2008
rozloha I. II. III. IV. celkem %

0+1 221 38 3 2 264 5,88

1+1 359 215 48 176 798 17,79

0+2 231 1 0 0 232 5,17

1+2 1 293 432 14 37 1 776 39,59

1+3 1 259 104 6 12 1 381 30,78

1+4 24 6 0 0 30 0,67

1+5 4 1 0 0 5 0,11

celkem 3 391 797 71 227 4 486 100

Počet bytů ve vlastnictví města Bohumína dle městských částí 
k 31.12.2008
městská část počet bytů počet vchodů

Nový Bohumín 3 799 281

Starý Bohumín 152 18

Skřečoň 90 23

Záblatí 154 25

Pudlov 268,5 33

Vrbice 23 4

Šunychl 0 0

celkem 4 486,5 384
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VII.5 INVESTICE DO VZHLEDU MĚSTA

V roce 2008 byla jednou z největ-
ších investičních akcí úprava prosto-
ru před nově opraveným bytovým 
domem Slunečnice na Okružní ulici. 
Na jaře tam byla zahájena demolice 
nebytové části a za dva měsíce již 
po ní nebylo ani památky. Na uvol-
něném prostoru ihned pokračovala 
výstavba parkoviště se 130 novými 
parkovacími místy, vodním prvkem 
a zelení. To bylo dokončeno těsně 
před začátkem zimy, proto zprovoz-
nění vodního prvku proběhne až na 
jaře 2009. Na akci město obdrželo 
dotaci ve výši 4 miliony Kč.

Na náměstí ve Starém Bohumíně 
na jaře započala výstavba nového 
bytového domu. Stavebním pracím 
předcházel archeologický průzkum, 
protože lokalita je památkovou 
zónou. Nový dům bude dokončen 
v dubnu 2009 a bude v něm 13 bytů 
a dva nebytové prostory.

Ve Skřečoni na ulici 1. máje byl 
vybudován první světelný přechod 
v Bohumíně, který přispěl hlavně 
k bezpečnosti dětí směřujících do 
místní školy.

V Bohumínské městské nemocnici 
proběhly stavební úpravy dispozič-
ně zastaralého interního oddělení. 
Nemocniční pokoje byly přestavěny 
na trojlůžkové se samostatným soci-
álním zázemím. Celkové náklady byly 
19 milionů Kč, státní dotace činila 9,5 
milionu Kč.

V roce 2008 probíhaly opravy 
bytového fondu města. Největších 
změn se dočkaly dva věžové domy 
na ulici Jateční, kde byla provede-
na komplexní rekonstrukce oken, 
balkonů, fasád a střech. Na dalších 
domech probíhaly hlavně výměny 
oken a rekonstrukce zdravotechni-
ky nebo výtahů. Blok domů v cen-
tru na ul. 9. května získal nově 
opravené barevné fasády. Na ulici 
Štefánikově čp. 1076 až 1080 byla 
vyměněna okna a v roce 2009 se 
bude pokračovat s opravou balkonů 
a zateplením fasády. V domě s pečo-
vatelskou službou na Jateční ulici 
byla zrealizována vestavba lůžko-
vého výtahu, který ušetří seniorům 
cestu do schodů.

Současně s realizacemi výše uve-
dených akcí probíhala i projektová 
příprava. Po celý rok se speciálně 
ustanovený tým zabýval projek-
tovou dokumentací rekonstrukce 
památkově chráněného Národ-
ního domu ve Starém Bohumíně. 
Další neméně zajímavé projekty, 
které se připravovaly, jsou kanali-
zace v městských částech, dětské 
dopravní hřiště, úprava Rafiner-
ského lesíku, modernizace školních 
dvorů, napojení náměstí ve Starém 
Bohumíně na hraniční most, tribuna 
fotbalového stadionu a další. Reali-
zaci všech těchto akcí město plánuje 
v budoucích letech.
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Investice roku 2008 (údaje v tisících Kč)
Bydlení
ulice Jateční 1153, 1154 – stavební úpravy 29 051

Starý Bohumín – dostavba náměstí Svobody 22 336

ulice Jateční 149 – vestavba výtahu 2 835

ulice Čs. armády 1052 – oprava výtahů 2 310

Národní dům, náměstí Svobody 1 984

ulice Budovatelská 291-31 – výměna oken, zateplení štítů, oprava omítek 
(doplatek z roku 2007) 857

ulice Slezská 276 – plynofikace bytu 660

ulice Husova 553, 561, 786, 792 – zateplení štítů 455

ulice Nádražní 442,464,465,765 – zateplení štítů 322

ulice Kostelní 404 – oprava fasády, výměna výkladců, statické zajištění  (dopla-
tek z roku 2007) 309

ulice 9. května 68, 83, 84, 100 – zateplení štítů 213

Školství
Mateřská škola, ulice Nerudova – rekonstrukce budovy 1 938

Mateřská škola, ulice Čáslavská – oprava střechy vč. zateplení 948

Mateřská škola, Záblatí – sanace zdiva s opravou podlahy 476

Základní škola, ulice Čs. armády – rekonstrukce elektrorozvodů 313

Kanalizace
kanalizace Pudlov 1, Pudlov 2, Vrbice (projektová dokumentace) 1 081

kanalizace Starý Bohumín, Šunychl (projektová dokumentace) 481

Sport a kultura
tribuna fotbalového stadionu (projektová dokumentace) 390

dětské koutky 353

vodní prvek na náměstí T. G. Masaryka (doplatek z roku 2007) 351

Plochy a komunikace
regenerace panelových sídlišť – okolí hotelového domu 14 251

demolice nebytové části hotelového domu 9 172

úprava centra, IV. etapa – okolí K3 1 178

regenerace panelových sídlišť – Sv. Čecha, II. etapa 1 023

světelný přechod Skřečoň 852

napojení Starého Bohumína na polské Chałupki komunikací a chodníky
(projektová dokumentace) 245

Zdravotnictví
Bohumínská městská nemocnice, a. s. – rekonstrukce pavilonu B 19 382

Sociální služby
Centrum sociálních služeb (projektová dokumentace) 119

Ostatní menší akce včetně projektové dokumentace 1 357

Celkem stavební investice (projektová dokumentace, realizace) 115 242

digitální technická mapa, programy ICT 336

výkupy pozemků a objektů 3 627

stroje, přístroje a zařízení 1 636

studie, územní plán 1 117

dopravní prostředky 1 364

investiční příspěvky, dotace a půjčky 10 913

Úhrnem investice 134 235
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Přehled vybraných finančních toků do jednotlivých městských částí Bohumína za 2006

 (v tisících Kč) Nový
Bohumín

Starý
Bohumín Skřečoň Záblatí Pudlov Vrbice Šunychl Celkem

investiční odbor (rozdělení investic) 86 186 12 423 515 197 0 445 0 99 766

školy – provozní náklady a investice 19 601 921 1 721 1 420 1 648 0 0 25 311

majetkový odbor (opravy a investice) 1 171 953 53 6 303 89 0 2 575

oprava a údržba komunikací 6 943 325 2 825 353 424 836 30 11 736

údržba vodních toků 0 0 708 0 0 0 90 798

velkokapacitní kontejnery 191 230 274 159 163 110 132 1 259

údržba zeleně 3 811 1 076 412 895 224 340 116 6 874

údržba a provoz veřejného osvětlení 2 897 397 811 450 567 164 731 6 017

majetkový odbor – bytový fond 37 846 128 0 0 0 0 0 37 974

celkem 158 646 16 453 7 319 3 480 3 329 1 984 1 099 192 310

Přehled vybraných finančních toků do jednotlivých městských částí Bohumína za 2007

 (v tisících Kč) Nový
Bohumín

Starý
Bohumín Skřečoň Záblatí Pudlov Vrbice Šunychl Celkem

investiční odbor (rozdělení investic) 144 770 25 040 560 7 312 0 26 0 177 708

školy – provozní náklady a investice 22 546 1 097 1 678 845 2 830 0 0 28 996

majetkový odbor (opravy a investice) 891 691 22 124 461 10 0 2 199

oprava a údržba komunikací 5 538 504 484 459 915 173 206 8 279

údržba vodních toků 0 0 613 0 0 0 111 724

velkokapacitní kontejnery 13 178 339 197 138 122 189 1 176

údržba zeleně 3 568 1 010 387 840 212 321 113 6 451

údržba a provoz veřejného osvětlení 3 563 434 1 242 513 788 194 352 7 086

majetkový odbor – bytový fond 29 657 0 0 10 583 399 0 0 40 639

celkem 210 546 28 954 5 325 20 873 5 743 846 971 273 258

Přehled vybraných finančních toků do jednotlivých městských částí Bohumína za 2008

 (v tisících Kč) Nový
Bohumín

Starý
Bohumín Skřečoň Záblatí Pudlov Vrbice Šunychl Celkem

investiční odbor (rozdělení investic) 27 734 44 069 879 0 581 500 0 73 763

investiční odbor - bytový fond 57 339 96 3 515 857 0 0 0 61 807

školy - provozní náklady 20 935 1 246 1 833 1 444 2 256 0 0 27 714

oprava a údržba komunikací 4 753 1 189 799 695 849 168 29 8 482

údržba vodních toků 0 0 452 0 0 0 86 538

velkokapacitní kontejnery 0 0 119 95 73 112 117 516

údržba zeleně 3837 1086 416 903 228 345 122 6 937

údržba a provoz veřejného osvětlení 3 552 507 1090 763 909 212 389 7 422

separace 1 854 288 288 192 256 96 128 3 102

majetkový odbor (opravy a investice) 1 011 1 088 560 529 490 310 0 3 988

celkem 121 015 49 569 9 951 5 478 5 642 1 743 871 194 269

Starý Bohumín je v řádku investic včetně Bohumínské městské nemocnice, která činí 19 382 tisíc Kč.
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VII.6 PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

Živnostenský odbor zajišťuje kom-
pletní výkon státní správy na úseku 
živnostenského podnikání a zeměděl-
ského podnikání pro správní obvod 
Bohumín a Rychvald, tj. registrační 
činnost, kontrolní činnost a vedení 
živnostenského rejstříku. V polovině 
roku 2008 nabyla účinnosti novela 
živnostenského zákona, která s sebou 
přinesla spoustu změn oproti dosa-
vadní právní úpravě. Zrušila se místní 
příslušnost živnostenských úřadů, tzn. 
že podnikatelé mohou ohlásit živnost, 
podat žádost o koncesi, či splnit ohla-
šovací nebo oznamovací povinnost 
související s podnikáním na kterém-
koli obecním živnostenském úřadě na 
celém území České republiky. Zavedla 
se jediná volná živnost s předmětem 
podnikání „výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 živ-
nostenského zákona“ s 80 obory čin-
ností, které podnikatel může v rámci 
této živnosti vykonávat. Pro podni-
katele se výrazně snížily nároky na 
povinnou praxi tam, kde je zákonem 
vyžadována, především u řemeslných 
živností. To znamená, že pokud má 
podnikatel vzdělání v oboru, může 
začít podnikat okamžitě, vystudo-
val-li podnikatel příbuzný obor nebo 
má potřebnou rekvalifikaci, bude mu 
stačit jeden rok praxe, ti kteří nema-
jí potřebné vzdělání v oboru a doloží 
šestiletou praxi, mohou také bez 
problémů začít podnikat. V součas-
né době slouží jako průkazy živnos-
tenského oprávnění výpisy z živnos-

tenského rejstříku, které nahradily 
živnostenské listy a koncesní listiny. 
Výhodou těchto výpisů je, že podnika-
telé prokazují svá oprávnění k podni-
katelské činnosti v několika oborech 
pouze jediným dokladem. Výrazně 
se snížily správní poplatky, zavedl 
se jeden správní poplatek za jedno 
podání bez ohledu na počet řešených 
záležitostí. Přerušení provozová-
ní živnosti již není časově omezeno 
na dobu nejdéle dvou let. Zrušila se 
povinnost dokládat souhlas finanč-
ního úřadu s ukončením činnosti ke 
zrušení všech živnostenských opráv-
nění. Zrušilo se provozování živností 
průmyslovým způsobem. V roce 2008 
došlo k nárůstu celkového počtu podni-
katelů oproti roku 2007 o 165, přičemž 
celkový počet se každým rokem zvyšu-
je. Na základě žádostí podnikatelů bylo 
v roce 2008 zrušeno 105 živnostenských 
oprávnění a přerušeno 570 živnosten-
ských oprávnění. V evidenci živnosten-
ského odboru bylo k 31. prosinci 2008 
celkem 61 samostatně hospodařících 
rolníků a 31 zemědělských podnikate-
lů (25 fyzických osob a 6 právnických 
osob). Od roku 2007 vydává zdejší 
živnostenský odbor ověřené výstu-
py z informačního systému veřej-
né správy (výpis z rejstříku trestů, 
výpis z živnostenského rejstříku, 
výpis z katastru nemovitostí, výpis 
z obchodního rejstříku, výpis z karty 
řidiče aj.). V letošním roce bylo živ-
nostenským odborem vydáno celkem 
238 těchto ověřených výpisů.

Počet evidovaných podnikatelů
Tuzemské osoby Zahraniční osoby Celkem

rok 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

fyzické osoby 3 361 3 380 3 501 49 54 88 3 410 3 434 3 589

právnické osoby 265 272 282 5 5 5 270 277 287

celkem 3 628 3 680 3 876

Počet jednotlivých druhů živností
Živnosti volné Živnosti řemeslné Živnosti vázané Živnosti koncesované

rok 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

FO 4 201 4 299 2 905 1 057 1 085 1 234 404 398 282 144 155 149

PO 814 881 289 197 202 237 108 106 68 38 39 40

celk. 5 015 5 180 3 194 1 254 1 287 1 471 512 504 350 182 194 189

Vysvětlivky:
FO – fyzické osoby
PO – právnické osoby
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Celkový počet živností v Bohumíně a Rychvaldu
Rok celkový počet živností
2003 6 711
2004 6 831
2005 6 851
2006 6 964
2007 7 166
2008 5 204

Vývoj nezaměstnanosti na území města Bohumín

Rok počet uchazečů
o zaměstnání

míra nezaměstnanosti
(v %)

1999 2 247 17,00
2000 2 516 16,86
2001 2 400 15,88
2002 2 669 18,35
2003 2 623 18,30
2004 2 513 16,73
2005 2 227 14,82
2006 2 163 13,30
2007 1 685 10,41
2008 1 385 8,69

VÝVOJ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH 
FIREM V ROCE 2008

BM servis, a. s.
Bohumínský městský servis 

poskytuje služby především občanům 
města Bohumína. Mezi nejvýznam-
nější činnosti patří svoz, zpracování 
a likvidace odpadů, údržba komuni-
kací ve všech ročních obdobích včet-
ně kladení zámkové dlažby, výroba 
a distribuce tepla, údržba a opravy 
bytového fondu, prodej tuhých paliv. 
V průměru 69 % ročních tržeb získa-
la firma od samotného města, 31 % 
tržeb pak zakázkami od ostatních 
firem, ať už na území města Bohu-
mín, nebo v oblasti Ostravska, Tři-
necka a Jablunkovska. Firma tak 

naplňuje své poslání, pro které byla 
založena, což je zajistit občanům 
města Bohumín komplexní služby 
v oblastech tepelného a odpadové-
ho hospodářství. Akciová společnost 
od dubna 2003 zabezpečuje realizaci 
veřejně prospěšných prací ve spolu-
práci s odborem životního prostředí 
a služeb města Bohumína. Od ledna 
do června roku 2008 zaměstnávala 
akciová společnost 20 pracovníků 
a následně od dubna do října roku 
2008 dalších 60 pracovníků v rámci 
veřejně prospěšných prací, kteří se 
podílejí především na úklidu města. 
Zajišťují sběr odpadků, ruční i stro-
jové sečení trávy na pozemcích měs-
ta, zejména kolem malých vodních 
toků a prostranstvích základních 
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a mateřských škol, likvidaci černých 
skládek odpadu apod. Nově bylo 
v roce 2008 zřízeno 25 společensky 
účelových pracovních míst, kdy byli 
pracovníci využíváni i v ostatních 
firmách na Bohumínsku. S právním 
odborem města akciová společnost 
spolupracuje při zajišťování pra-
cí v rámci výkonu alternativních 
trestů – obecně prospěšné práce. Od 
6.3.2008 byl zahájen provoz mobilní-
ho sběrného dvoru dle předem dané-
ho harmonogramu. Od 1.1.2008 je 
naše společnost vlastníkem skládky 
komunálního odpadu. K 31.12.2008 
BM servis zaměstnával 136 zaměst-
nanců, z toho 29 v rámci veřejně 
prospěšných prací a společensky 
účelových pracovních míst. Celkový 
objem tržeb společnosti za rok 2008 
byl přibližně 124 milionů Kč. Firma 
je od prosince 2001 držitelem dvou 
certifikátů, a to systému environ-
mentálního managementu podle 
ČSN EN ISO 14001:2005 a systému 
managementu jakosti podle ČSN EN 
ISO 9001:2001. V roce 2008 proběhl 
ve společnosti dozorový audit, kdy 
byla certifikačním orgánem potvr-
zena platnost a ponechání obou cer-
tifikátů.

Bochemie, a. s.
Přestože rok 2008 byl naplněn 

řadou událostí, ať už pozitivního či 
negativního charakteru, považuje-
me jej z pohledu cílů stanovených 
dlouhodobým strategickým plánem 
Bochemie, a. s., za úspěšný. V úvo-
du roku došlo k transformaci společ-
nosti spojenou se změnou majitele, 
kterým se stala česká investiční spo-
lečnost Benson Oak. Za úspěchem 
v roce 2008 stojí především obchod-
ní skupina spotřebního zboží se sil-
ným portfoliem značek Savo a Savo 
Glanc, která dosáhla 9% meziroční-
ho růstu tržeb. Savo zaujímá napří-
klad na trhu chlornanové dezinfek-
ce více než 80procentní tržní podíl. 
Patří mezi nejsilnější značky na trhu 
čističů koupelen, kuchyní a WC čis-
tičů. Také naše dceřiné společnosti 
v Polsku a na Slovensku vykazují za 
rok 2008 výborné výsledky, v Polsku 
jde o 21% meziroční růst a na Slo-
vensku o něco nižší 16% meziroč-
ní růst. V roce 2008 jsme rozšířili 
portfolio našich výrobků o některé 
nové produkty, zejména v oblas-
ti dezinfekce ve zdravotnictví, ale 

také ve spotřebním zboží, uvedli 
jsme na trh Savo WC bloky ve třech 
vůních. Dalším významným krokem 
směrem k expanzi firmy byla v čer-
venci tohoto roku akvizice maďar-
ské společnosti EVM Zrt., význam-
ného výrobce čisticích prostředků. 
Vstoupili jsme na maďarský trh, kde 
chceme vybudovat silné portfolio 
značek s využitím potenciálu tra-
dičních maďarských značek. Závěr 
roku 2008 byl bohužel poznamenán 
finanční krizí, což mělo negativní 
dopad zejména na segment povr-
chových úprav kovů a částečně na 
skupinu výroby akumulátorových 
hmot. Z hlediska zaměstnanosti lze 
říci, že si Bochemie udržuje téměř 
stabilní počet zaměstnanců. Oproti 
lednu roku 2008 došlo k mírnému 
zvýšení počtu zaměstnanců, v polo-
vině roku o 4,1% a k 31.12.2008 
byl počet zaměstnanců 440, z toho 
14 osob zdravotně znevýhodně-
ných, což je o 17 zaměstnanců více 
než stav zaměstnanosti k 31.1.2008. 
Bochemie pečuje o kvalitu výrob-
ního procesu, dbá na zvyšování 
ochrany zdraví a životního prostře-
dí, což potvrzuje mimo jiné získaný 
mezinárodní certifikát Responsible 
Care – odpovědné podnikání v che-
mii. V souladu s dlouhodobou stra-
tegií firmy budeme počátkem roku 
2009 zavádět na trh nový čisticí pro-
středek na skvrny Perex Oxi.

Bekaert Bohumín, s. r. o.
Výrobní sortiment se oproti roku 

2008 nezměnil. Nosnými výrobními 
produkty jsou žárově pozinkované 
a pobezinalizované dráty pro různé 
aplikace ve stavebnictví, v země-
dělství, v papírenském průmyslu 
a v oblasti služeb. Žárově pokovo-
vané dráty se používají jako poloto-
var pro výrobu finálních výrobků ve 
výše uvedených oblastech. V oblas-
ti zaměstnanosti nedošlo v roce 
2008 k výrazným změnám. Z důvo-
du vysoké výroby v prvních třech 
čtvrtletích došlo k mírnému navýše-
ní počtu operátorů na každé směně, 
přičemž počet nepřímých dělníků 
a THP zaměstnanců se nezměnil. 
Největší investicí v roce 2008 byla 
instalace nových navíjedel drá-
tů na lince 2. Nový druh navíjedel 
umožňuje docilovat lepšího koneč-
ného návinu drátu do orbitů a tím 
lépe uspokojovat požadavky našich 
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zákazníků. Dále byla instalována 
zařízení pro odokujnění válcovaného 
drátu. Společnost Bekaert Bohumín 
si udržela svoji pozici na evrop-
ském trhu a i nadále je vnímána 
jako spolehlivý dodavatel žárově 
pokovovaných drátů vysoké kvali-
ty. Zákazníci jsou s našimi výrob-
ky spokojeni, o čemž svědčí jejich 
vyjádření během společných jed-
nání. Naše úspěšná snaha v doci-
lování vysoké kvality a vytváření 
spokojených zákazníků nám velmi 
pomáhá při posilování naší pozice 
na trhu. V roce 2008 nedošlo u naší 
společnosti k žádným významným 
změnám. Převážná část aktivit se 
zaměřila na docílení provozní exce-
lence. Společnost Bekaert nezískala 
v roce 2008 žádná ocenění. Celkové 
tržby v roce 2008 činily 2 miliardy 
korun.

České dráhy, a. s. – Depo 
kolejových vozidel

Již v závěru roku 2007 došlo 
u akciové společnosti České dráhy 
k významné organizační změně, 
která měla značný vliv na činnost 
depa (provozní jednotky) Bohumín. 
K 1.12.2007 vznikla dceřiná spo-
lečnost Českých drah - ČD CARGO, 
a. s., do níž byla vyčleněna náklad-
ní doprava. Přestože provozní jed-
notka Bohumín již od roku 1995 
zajišťuje pouze osobní dopravu, 
byla zde prováděna rovněž údržba 
cca 100 elektrických lokomotiv pro 
nákladní dopravu. Tyto lokomotivy 
byly tedy k 1. 12. 2007 předány do 
nově vzniklé společnosti ČD CAR-
GO a jejich údržba byla přesunuta 
do Ostravy, a to včetně příslušné-
ho počtu zaměstnanců. Dále bylo 
z bohumínského depa předáno 15 
elektrických lokomotiv řady 162 
a 163 do Depa kolejových vozi-
del v Praze a České Třebové. Do 
Bohumína bylo přesunuto 10 sou-
prav elektrických jednotek řady 
460, známých „panťáků“ z Ústí nad 
Labem, 15 dieselových lokomotiv 
řady 754 („brejlovců“), které vozí 
osobní vlaky z Ostravy do Frenštá-
tu pod Radhoštěm a 7 lokomotiv 
řady 714, které slouží na osobních 
staničních posunech ve stanici 
Bohumín. Celá provozní jednotka 
Bohumín, která byla do 30.11.2007 
součástí Depa kolejových vozidel 
(DKV) Ostrava, se stala součástí 

DKV Olomouc – jednoho z pěti DKV 
na síti ČD. Od 1.12.2007 tak provoz-
ní jednotce Bohumín podléhají pro-
vozní pracoviště ve Frýdku-Míst-
ku, Českém Těšíně, Opavě, Krnově, 
Rýmařově, Osoblaze, Suchdolu nad 
Odrou a Studénce. V rámci dalšího 
restrukturalizačního kroku Čes-
kých drah byli k 1.7.2008 převede-
ni do působnosti DKV zaměstnanci 
osobních posunů. Do stavu pro-
vozní jednotky Bohumín tak přešlo 
75 staničních dozorců, vedoucích 
posunů a posunovačů ve stanicích 
Bohumín, Český Těšín, Frýdek-Mís-
tek, Ostrava, hl. n. a Ostrava-Svi-
nov. Po všech těchto krocích dosáhl 
v závěru roku 2008 počet zaměst-
nanců provozní jednotky Bohumín 
čísla 917. Restrukturalizace ČD, a. 
s., bude pokračovat i v roce 2009. 
K 1.1.2009 se jedná o převedení do 
stavu DKV 11 zaměstnanců pracu-
jících v železniční stanici Bohumín 
na pozicích tranzitér – přípravář 
a vozový disponent. Další podstat-
nější změny jsou očekávány v polo-
vině roku 2009. V závěru roku 
2007 byla do Bohumína přidělena 
třetí patrová elektrická jednotka 
řady 471 „City elefant“, která po 
celý rok 2008 byla nasazována na 
vlaky z Českého Těšína přes Ostra-
vu-Svinov do Opavy a z Bohumína 
do Zábřehu na Moravě. Zajíma-
vostí provozní jednotky Bohumín 
je skutečnost, že zbylých 5 elek-
trických lokomotiv řady 163, kte-
ré jsou zde provozovány, je nasa-
zováno na vlaky na cizím území. 
Tyto lokomotivy vozí mezinárodní 
rychlíky Comenius a Silesia do pol-
ského Krakowa a odtud jsou pak 
mimo jiné nasazovány na meziná-
rodní rychlíky Wawel z Krakova 
do Legnice a Skalnica z Krakowa 
do Zwardoně na hranici se Sloven-
skem. Tyto lokomotivy jsou vyba-
veny polským zabezpečovacím 
zařízením a pro používání na pol-
ské železniční síti byly po předcho-
zích zkouškách schváleny polským 
drážním úřadem. Od státní hranice 
z Petrovic u Karviné tyto lokomoti-
vy řídí polští strojvedoucí. Strojve-
doucí provozní jednotky Bohumín 
od prosince 2008 také vozí někte-
ré vlaky SC Pendolino z Bohumína 
nebo z Ostravy do Prahy, ale rov-
něž jeden pár rychlíků z Bohumína 
do Košic a zpět.



35

Bonatrans Group, a. s.
Bohumínská společnost Bona-

trans Group, a. s., člen finanční 
a investiční skupiny KKCG, během 
posledních 15 let vyrostla z lokál-
ního výrobce v největšího výrobce 
železničních kol a dvojkolí v zemích 
EU. Zabýváme se vývojem, kon-
strukcí, výrobou a prodejem želez-
ničních dvojkolí a jejich dílů pro 
odvětví kolejové dopravy - lokomo-
tivy, osobní soupravy, vozy metra, 
tramvaje a nákladní vagóny. Naši-
mi zákazníky jsou největší svě-
toví výrobci železničních vozidel 
(Bombardier, Siemens, Alstom atd.), 
evropské i mimoevropské dráhy 
a dopravní podniky. V současné době 
má společnost okolo 1 400 zaměst-
nanců a řadí se k předním zaměst-
navatelům v regionu. Průměrná 
mzda v naší společnosti dosáhla 
v roce 2008 hranice 27 tisíc Kč, což 
je nadstandardní hodnota nejen ve 
srovnání s regionálním průměrem, 
ale takřka se všemi oblastmi České 
republiky. V roce 2008 jsme proin-
vestovali částku ve výši 445 milionů 
Kč. Tou nejrozsáhlejší byla investi-
ce do linky náprav 2 za zhruba 160 
milionů Kč, která zvýšila kapacitu 
a kvalitu opracování. Ambiciózní 
vyhlídky máme také pro rok 2009, 
kdy hodláme realizovat největší 
investici v dějinách firmy, kterou je 
nový projekt tepelného zpracování 
za cca 800 milionů Kč. Tato investi-
ce nám otevře dveře ke zvýšení trž-
ního podílu v Evropě i na světových 
trzích, a to zejména v segmentu 
osobní vysokorychlostní železnice. 
Nové zařízení navíc dokáže snížit 
spotřebu zemního plynu o dvě tře-
tiny ve srovnání se stávající techno-
logií a umožní nám vyrábět o 20 % 
více kol než dosud. První zkušební 
kolo pak sjede z linky s největší prav-
děpodobností na konci roku 2010. 
V loňském roce bylo dosaženo tržeb 
ve výši 5,74 miliard Kč, což předsta-
vuje meziroční nárůst o 24 %. Růst 
tržeb byl tažen pokračující konjunk-
turou, především v oblasti výroby 
nákladních vozů, kde dosáhl Bona-
trans group, a. s., téměř 50% podílu 
na evropském trhu nákladních dvoj-
kolí. Dobře se také vyvíjely dodávky 
náhradních dílů pro evropské a svě-
tové železnice a dopravní podniky. 
Ani našemu odvětví se nevyhnula 
současná globální ekonomické kri-

ze, která se projevuje od posledního 
čtvrtletí loňského roku především 
v nákladní železniční přepravě. Pro-
to se Bonatrans Group, a. s., bude 
v roce 2009 v daleko větší míře věno-
vat dodávkám pro železniční osobní 
dopravu a lokomotivy, čemuž také 
odpovídá i současné složení zakázek 
pro rok 2009.

ŽDB Group, a. s.
Akciová společnost ŽDB Group, 

a. s., má více než 120letou tradi-
ci. V roce 1885 ji založili berlínští 
průmyslníci Albert Hahn a Heind-
rich Eisner. Dnešní ŽDB Group má 
své aktivity diverzifikovány do tří 
základních pilířů podnikání, a to 
drátovenství, slévárenství a hutnic-
tví. Osm závodů nabízí na tuzemský 
a světový trh široký sortiment oce-
lových drátů a výrobků z drátu, liti-
nových kotlů a radiátorů, komerč-
ních odlitků, profilové a tyčové 
oceli, ingotů a služeb. Trvalý růst 
objemu výroby a zejména výrobků 
s vyšší přidanou hodnotou, a zvy-
šujícími se požadavky zákazníků 
na kvalitu produkce, úzce souvisí 
s dlouhodobě masivně realizovaný-
mi investicemi, především do nové-
ho technicky náročného strojního 
zařízení ve všech nosných klíčo-
vých výrobně-podnikatelských akti-
vitách. V roce 2008 byly realizovány 
investice na úrovni téměř 350 mili-
onů korun. Tržby překročily hranici 
7,3 miliard korun a zisk po zdanění 
dosáhl úrovně 477 milionů korun. 
ŽDB Group, a. s., udělala společně 
se sesterskou společností Bonatrans 
Group, a. s., významný posun při 
přípravě a realizaci některých prací 
spojených s plánovanou historickou 
investicí „kontilití“ formou společ-
ného podniku. Ten by zabezpečoval 
vstupy pro rozvoj nejen válcoven-
ské trati firmy, ale zejména kontis-
litky pro výrobu a rozvoj společ-
nosti Bonatrans Group, a. s. V roce 
2008 zaměstnávala společnost 2 876 
pracovníků a patří tak k největším 
zaměstnavatelům v Moravsko-
slezském kraji. Strategickým cílem 
společnosti je trvalé zkvalitňování 
v oblasti uspokojování stále nároč-
nějších potřeb našich zákazníků. 
Od roku 1993 je v ŽDB Group, a. s., 
zaveden funkční systém manage-
mentu jakosti, splňující požadavky 
normy ISO 9001.



36

VII.7 SLUŽBY PRO VEŘEJNOST

Městské tržiště
Provoz na městském tržišti na 

Nádražní ulici proběhl v roce 2008 
bez vážnějších problémů. Pokračoval 
trend započatý již v roce 2006, kdy se 
zájem trhovců o prodej na tržišti zvýšil 
a byl zastaven pokles zájmu. Je připra-
ven investiční projekt na rekonstrukci 
tržiště, realizace je odvislá od zajiš-
tění finančních prostředků. Náklady 
a výnosy z provozu tržiště uvádí násle-
dující tabulka.

Rok
náklady na 

provoz
(tisících Kč)

vybráno na 
poplatcích

(tisících Kč)
2003 272 567

2004 196 377

2005 171 377

2006 152 502

2007 200 548

2008 193 616

Údržba místních komunikací
Náklady na údržbu místních 

komunikací činily v roce 2008 v běž-
ných výdajích 10,444 milionu korun. 
Na opravy chodníků se vynaložilo 
4,612 milionu korun (vesměs šlo 
o předláždění do zámkové dlažby), 
na opravy cest 3,486 milionu korun. 
Zimní údržba místních komunikací 
pohltila 677 tisíc korun. Opravy výtlu-
ků na cestách představují výdaj 125 
tisíc korun. Parkoviště na Jateční ulici 
se pořídilo za 287 tisíc korun a opra-
vy a čistění vpustí přišly na 760 tisíc 
korun. Do drobných oprav cest a chod-
níků a zábradlí město investovalo 335 
tisíc korun.

Údržba veřejného osvětlení
Na údržbu a provoz veřejného 

osvětlení vynaložilo město 7,875 mili-
onu korun. Z této částky tvořily nákla-
dy na elektrický proud 3,357 milionu 
korun. Náklady na elektrickou ener-
gii jsou o asi 485 tisíc korun vyšší, 
než v roce 2007. Projevuje se tak růst 
ceny elektrické energie, neboť nových 
světelných bodů přibylo jen 35 kusů. 
V síti veřejného osvětlení se za 574 tisíc 
korun provedla výměna jednotlivých 
vodičů za jednožilový kabel (AES), bylo 
vyměněno 40 svítidel za úspornější, 
instalovalo se 9 GSM hlásičů, upravilo 
se veřejné osvětlení v parku Petra Bez-
ruče (5 nových stožárů a oprava veřej-
ného osvětlení v Hobby parku).

Čištění města
Do čištění města v roce 2008 bylo 

vloženo 4,034 milionu korun. Napří-
klad za zametání chodníků stroj-
ním způsobem se zaplatilo 929 tisíc 
korun, za strojní zametání cest 900 
tisíc korun, za výběr odpadkových 
košů a úklid u odpadových nádob to 
bylo 855 tisíc korun a za ruční čištění 
ve městě 1 077 tisíc korun Ze všech 
čistících zásahů vzniklo 267 tun 
odpadů, které uložením na skládku 
přišly na 165 tisíc korun.

Pohřebnictví
Údržba 5 hřbitovů na území měs-

ta stála městskou pokladnu celkem 
2 056 tisíc korun. Z toho pravidelná 
měsíční údržba představuje výdaj 
691 tisíc korun. Provedla se oprava 
části chodníků na hřbitově ve Starém 
Bohumíně za 851 tisíc korun a na nové 
části hřbitova se vybudovaly 3 chod-
níky v zámkové dlažbě za 153 tisíc 
korun. Za zásahy do zeleně na hřbi-
tovech se vydalo 193 tisíc korun a za 
výběr poplatků za hrobová místa se 
zaplatilo 114 tisíc korun. Na poplat-
cích za hrobová místa se vybralo 569 
tisíc korun.

Útulek pro psy
Městský útulek pro psy, situova-

ný v Šunychlu, má kapacitu 22 kot-
ců. Bohužel se stále více jeví kapacita 
útulku jako nedostatečná. V kotcích 
bylo v roce 2008 průběžně umís-
těno 87 psů, z toho bylo 14 zvířat 
z Rychvaldu, občané si odebrali 65 
psů. Celkové náklady na provoz útul-
ku byly 246 tisíc korun. Z této částky 
představují náklady na krmivo 54 tisíc 
korun, na veterinární služby v útul-
ku 75 tisíc korun, na nájem 31 tisíc 
korun, mzda a pojištění obsluhy 63 
tisíc korun, likvidace odpadů 6 tisíc 
korun. Rychvald za „své psy“ zaplatil 
45,5 tisíce korun.

Údržba dopravního značení
Z městského rozpočtu se na tuto 

činnost vynaložilo 736 tisíc korun. 
Velké množství těchto peněz je vyna-
loženo na opravy dopravního značení 
poškozeného vandaly. Opravovalo se 
na 133 místech ve městě.
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VII.8 ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

Zdravotnictví
V březnu 2008 zahájila v prosto-

rách Bohumínské městské nemocnice, 
a. s., svůj provoz nově zrekonstruova-
ná jednotka intenzivní péče (JIP) inter-
ního oddělení. Stala se tak samostat-
nou jednotkou oddělenou od rušného 
provozu oddělení. Prostory jsou vět-
ší, s dostatkem denního světla, klidu 
a samostatným sociálním zařízením 
a kuchyňkou.

V letních měsících proběhla v nemoc-
nici rozsáhlá rekonstrukce a moderni-
zace dvou lůžkových stanic interního 
oddělení za téměř 20 milionů korun. 
Hlavním důvodem byla především změ-
na dispozičního řešení, snížení počtu 
lůžek na jednotlivých pokojích. Nyní 
na odděleních, která jsou barevně odli-
šena, jsou jednolůžkové, dvoulůžkové 
a maximálně třílůžkové pokoje s vlast-
ním sociálním zařízením. Součástí 
těchto stavebních úprav v pavilonu B 
bylo i vybudování nového výtahu, kte-
rý nemocnici napomáhá k snadnější 
a rychlejší přepravě pacientů. V součas-
né době patří interna mezi ta oddělení, 
která poskytují pacientům i zdravotnic-
kému personálu maximální komfort, 
moderní zázemí a která odpovídají sou-
časným požadavkům na poskytování 
zdravotní péče.

Na Středisku zdravotnických služeb 
v září zahájila svůj provoz nová všeo-
becná interní ambulance Bohumínské 
městské nemocnice, a. s., poskytující 
klientům standardní služby.

Počet lůžek na jednotlivých 
odděleních Bohumínské 
městské nemocnice, a. s.:
– oddělení chronické geriatrie – LDN 

= 25 lůžek
– oddělení gynekologie a miniinva-

zivní chirurgie = 20
– chirurgické oddělení = 44 (z toho 

4 lůžka na JIP)
– interní oddělení = 55 lůžek (z toho 

5 lůžek na JIP)
– ošetřovatelské oddělení = 70 lůžek 

(z toho 20 lůžek je sociálních)
Celkem = 214 lůžek

Sociální péče na území města
V souladu s cíli Komunitního pláno-

vání sociálních služeb na území města 
Bohumína pro léta 2007 – 2010 se v roce 
2008 pokračovalo v jejich postupném 
zavádění do praxe. Ve spolupráci s Cha-
ritou Bohumín se koncem roku uvedlo 
do provozu nízkoprahové denní cen-

trum pro osoby bez přístřeší Pohoda. 
Probíhala přípravná jednání pro zpro-
voznění nízkoprahového zařízení pro 
děti a mládež od 15ti let. Pro obě tyto 
služby sociální prevence se podařilo zís-
kat prostřednictvím MSK finanční pro-
středky z evropských fondů. Lidé bez 
přístřeší měli možnost využít i služeb 
nově otevřené čekárny na nádraží Čes-
kých drah. Zmapováním drogové scény 
ve městě se od října prostřednictvím 
terénních pracovníků zabývá ostravský 
Renarkon, o. p. s. Docházením terénních 
pracovníků Slezské diakonie a Romod-
romu, o. s., do rodin žijících v sociálně 
vyloučených komunitách se testova-
ly podmínky pro zavedení další služby 
sociální prevence – sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi. Od nového 
školního roku 2008/2009 byla na Základ-
ní škole na ulici Čs. armády otevřena pro 
bohumínské děti první speciální třída. 
Byl zpracován projekt na rekonstruk-
ci Senior klubu, jehož realizace bude 
zahájena v první polovině roku 2009. 
U příležitosti konání Dne sociálních 
služeb 1.10.2008 v kině K3 se prezento-
valy všechny sociální služby na území 
našeho města, byl aktualizován katalog 
sociálních služeb formou mapky, popr-
vé bylo oficiálně za účasti veřejnosti 
vyhodnoceno 12 vybraných pracovníků, 
pracujících v těchto službách.

Centrum sociálních služeb Bohu-
mín poskytuje dvě služby sociální péče, 
a to denní stacionář a pečovatelskou 
službu. Té v roce 2008 využilo 294 kli-
entů. Za rok 2008 bylo rozvezeno cel-
kem 44 tisíc obědů. V průběhu roku se 
začala pečovatelská služba poskytovat 
do 19 hodin pro uživatele, kteří potře-
bují pomoc při péči o vlastní osobu, 
a to včetně sobot a nedělí.

Výstavbou výtahu v domě na ulici 
Jateční 149 došlo k výraznému zlep-
šení podmínek pro bydlení občanů 
se sníženou mobilitou.

Dále byly schváleny Zásady pro přidě-
lování bytů zvláštního určení.
– domy se zvláštním určením
 počet 6 – kapacita 89 bytů

 ulice Slezská 19, Starý Bohumín
 ulice Slezská 34A, Starý Bohumín
 náměstí Svobody, Starý Bohumín
 ulice Husova, Bohumín
 ulice U Školky, Vrbice
 ulice Na Chalupách, Pudlov

– byty zvláštního určení
 ulice Jateční 149, kapacita 23 bytů
– denní stacionář Domovinka
 kapacita 25 míst
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Ostatní zařízení sociálních služeb ve městě

Název služba provozovatel kapacita

Domov
Jistoty, p. o.

domov pro seniory Moravskoslezský 
kraj

88 lůžek

domov se zvláštním režimem 60 lůžek

Středisko 
Salome

denní stacionář

Slezská diakonie

35 dětí

odlehčovací služby

raná péče 10 rodin
Komunitní 
centrum
pro rodinu 
a dítě

nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež od 6 do 14 let Slezská diakonie

terénní program Kontakt

Občanská 
poradna sociální poradenství Charita Bohumín

Charitní dům 
pokojného 
stáří sv. Fran-
tiška

domov pro seniory
Charita Bohumín

20 lůžek

odlehčovací služby

Dávky sociální péče

Rok sociální dávky v milionech Kč

2004 76,4

2005 78,3

2006 77,6

2007 93,2
(včetně příspěvku na péči ve výši 58,1 milionu Kč)

2008 82,6
(včetně příspěvku na péči ve výši 58,1 milionu Kč)
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VII.9 VZDĚLÁVÁNÍ

V Bohumíně v současné době funguje 
osm základních škol, které jsou uspořá-
dány do šesti příspěvkových organizací. 
Celková kapacita budov byla vytížena 
na 65 %. Pudlovská škola, u níž klesá 
průměrný počet žáků ve třídě, obdržela 
z rozpočtu města roční mimořádnou 
dotaci na dokrytí mzdových prostředků 
zaměstnanců ve výši 327 tisíc korun. 
Velkou novinkou v oblasti speciálního 
školství bylo otevření speciální třídy při 
Základní škole na ulici Čs. armády pro 
žáky 1. stupně ve školním roce 2008/09.

Podle zbrusu nových školských 
vzdělávacích programů, které si kaž-
dá škola vytvořila sobě na míru, se ve 
školním roce 2008/2009 učí žáci 1., 2., 
6. a 7. ročníků. Na podzim proběhly 
volby nových členů do školských rad 
základních i středních škol.

V našem městě je 7 mateřských škol, 
jejichž zřizovatelem je město a 3 mateř-
ské školy soukromé. Celková kapacita 
mateřských škol byla vytížena na 92 %. 
Zatím nehrozí, že by při rostoucím počtu 
neměli rodiče děti kam umístit.

Budova mateřské školy ve Starém 
Bohumíně získala novou oranžovou fasá-
du (0,5 milionu korun). Na budovách 
sídlištních mateřských škol na ulicích 
Čáslavská a Nerudova byly opraveny 
střechy pavilonů včetně zateplení (3 mili-
ony korun). Byla provedena výměna oken 
v 1. a 2. patře budovy Základní školy na 
třídě Dr. E. Beneše (1,2 milionu korun). 
Před budovou Gymnázia Františka Živ-
ného byl opraven plot (2 miliony korun). 
Dále byly pro studenty gymnázia instalo-
vány nové šatní skříňky a proběhla rekon-
strukce suterénu (0,6 milionu korun).

V rámci projektu „Bohumín, učící 
se město“ vstoupila čtyřicítka studen-
tů seniorů do druhého ročníku Uni-
verzity třetího věku. Od 1.9.2008 byl 
otevřen další první ročník. Studium 
probíhá ve čtvrtky v budově Základní 
školy na ul. Čs. armády.

Základní školy
základní škola počet žáků
Masarykova ZŠ 561

ZŠ Starý Bohumín 27

ZŠ ulice Čs. Armády 422

ZŠ třída Dr. E. Beneše 331

ZŠ Skřečoň 256

ZŠ T. G. Masaryka Pudlov 173

ZŠ ulice Bezručova 108

ZŠ Záblatí 30

celkem 1 908

Mateřské školy
Mateřská školy počet dětí
MŠ Fitškolka 100

MŠ Rafinérský lesík 75

MŠ ulice Smetanova 70

MŠ ulice Nerudova 53

MŠ ulice Čáslavská 50

MŠ Starý Bohumín 40

MŠ Záblatí 37

SMŠ ulice Tovární 55

SMŠ Skřečoň 45

SMŠ Bambino 50

celkem 575

Ostatní školská a mimoškolská 
zařízení (počet dětí)
– Dětský diagnostický ústav – 107 

(v tom 89 bylo umístěno z terénu 
a 18 z dětských domovů; průměrný 
pobyt dítěte v zařízení je 8 týdnů)

– Dům dětí a mládeže – 805 (69 zájmo-
vých útvarů)

– Gymnázium Františka Živného – 463 
(osmileté studium pro 226 studentů, 
z toho jedna třída s 30 žáky, vyuču-
je se podle školního vzdělávacího 
programu, čtyřleté studium pro 237 
studentů, sedm tříd, vyučuje se pod-
le osnov pro gymnázia)

– Střední škola Bohumín – 1 085 
(střední odborná škola 435 studen-
tů, učiliště 650 studentů)

– Základní umělecká škola – 452 
(hudební obor 290 žáků, taneční 
obor 51 žáků, výtvarný 83 žáků, 
literárně dramatický 28 žáků)

– Stacionář Salome – 34 denní péče, 
raná péče 7 a odlehčovací služby 13

Události ve školství
Základní škola ve Skřečoni dostala 

nově vybavenou učebnu pro interak-
tivní výuku dějepisu, občanské a rodin-
né výchovy.

Základní škola na třídě Dr. E. Bene-
še uspořádala jazykovou olympiádu, ve 
které získala první místo Základní ško-
la Skřečoň, druhé místo Masarykova 
základní škola a třetí místo Základní 
škola na ulici Čs. armády.

Studenti Gymnázia Františka Živné-
ho sesbírali více než stovku nepotřeb-
ných brýlí pro charitativní akci Brýle 
pro Afriku. Dalším sběrným místem 
byl Salón Maryška.

Tradiční Amos 2008 ocenil koordi-
nátory nových Školských vzdělávacích 
programů základních škol.
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Soutěž jako veřejná show, kterou 
pořádala K3 Bohumín, prověřila zna-
losti žáků pátých tříd. Vítězem se stalo 
družstvo z Masarykovy základní školy.

Fitškolka na ulici Okružní oslavila 
40. narozeniny.

Zbrusu novou akci „Bezpečná voda“ 
uspořádala pro školy Policie ČR. V are-
álu bazénu Bosporu probíhaly ukázky 
Vodní záchranné služby, Červeného 
kříže, hasiči předvedli zásah na vodní 
hladině a potápěči předvedli výstroj 
i ukázky potápění.

„Benešovka“ získala certifikát Stát-
ního zdravotního ústavu v Praze „Zdra-
vá škola“, který ji opravňuje používat 
logo a titul Škola podporující zdraví 
nebo také Zdravá škola.

ŽDB má opět svůj obor hutník. Ve spo-
lupráci se Střední školou Bohumín otevře-
ly od 1. září nový učební obor s 30 učni.

Základní škola na Bezručově ulici 
oslavila 100. výročí od otevření ško-
ly. Při té příležitosti škola uspořádala 
akademii v kinosále K3 Bohumín.

Fiz-Cup Junior Bohumín 2008 byl již 
4. ročníkem barmanské soutěže juniorů, 
kterou pořádá obecně prospěšná společ-
nost Daspon při Střední škole Bohumín. 
Zvítězili učni ze Střední školy společné-
ho stravování z Ostravy-Hrabové.

V závěru října hostila Střední škola 
Bohumín třicítku studentů z Rakouska 

a Německa. Diskutovalo se nad proble-
matikou humanitární činnosti.

Dalších 15 seniorů se zapojilo do 
univerzity třetího věku. 8. října pro-
běhla jejich imatrikulace. V akademic-
kém roce 2008/09 studuje univerzitu 
celkem 55 seniorů.

Podzimní vědomostní soutěž ZOO 
Ostrava na téma „Plazi“ vyhrálo mezi 
500 soutěžními týmy z Moravskoslez-
ského kraje družstvo mladých zoologů 
z Gymnázia Františka Živného.

Deset studentů gymnázia Fran-
tiška Živného v listopadu vykonalo 
státní zkoušku z anglického jazyka. 
Je to výsledek spolupráce gymnázia 
s Jazykovou školou z Frýdku-Míst-
ku.

V rámci tradičního projektu komise 
pro výchovu a vzdělávání Talent roku 
2008 bylo na radnici přijato a oceněno 
čtyřicet osm dětí základních a střed-
ních škol a devatenáct kantorů, kteří 
se podíleli na přípravě těchto talento-
vaných žáků pro vědomostní soutěže 
a olympiády.

„O Bohumínu a historii hornictví 
v Moravskoslezském kraji“ byla tří-
měsíční vědomostní soutěž týmů z řad 
žáků 5. a 6. ročníků základních škol 
pořádaná K3 Bohumín. Projekt byl 
financován z Nadace OKD. Zvítězil tým 
z Masarykovy základní školy.

Investiční akce a opravy budov mateřských a základních škol (v tis. Kč)

Školské zařízení Akce Náklady

MŠ ulice Nerudova oprava střechy včetně zateplení 1 963

ZŠ třída Dr. E. Beneše výměna oken čelní fasády – 1. etapa 1 190

MŠ ulice Čáslavská oprava střechy včetně zateplení  948

ZŠ ulice Čs. armády modernizace školní kuchyně (konvektomat) 595

ZŠ třída Dr. E. Beneše výměna dělicích příček – 2. patro 593

MŠ Starý Bohumín oprava fasády včetně nátěru 521

MŠ ulice Na Pískách 
v Záblatí sanace zdiva včetně řešení podlahy – 2. etapa 477

ZŠ ulice Čs. armády rekonstrukce hlavního rozvodu elektro 297

ZŠ ulice Bezručova oprava střechy přístavby 266

ZŠ v Čs. armády oprava vnitřní kanalizace učebního pavilonu 152

SMŠ Skřečoň sanace zdiva 298

ZŠ ulice Bezručova nátěr oken přístavby 102

ZŠ třída Dr. E. Beneše oprava soklu včetně nátěru dvorní části 97

ZŠ T. G. Masaryka Pudlov zpracování energetického auditu 59

ZŠ třída Dr. E. Beneše zpracování energetického auditu 51

MŠ ulice Smetanova oprava vnitřní kanalizace 51

MŠ Rafinerský lesík instalace těsnění do oken 35
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VII.10 KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Rok 2008 znamenal první ucele-
ný rok aktivit městské příspěvkové 
organizace K3 Bohumín, která vznik-
la 1. července 2007 fúzí organizací 
K.A.R. – Kulturní agentura radost 
Bohumín a Městské knihovny Bohu-
mín. K3 Bohumín provozuje kino, 
letní kino, knihovnu a její tři poboč-
ky ve Starém Bohumíně, ve Skřečoni 
a v Záblatí.

K3 pobavila v roce 2008 každý 
den 360 lidí

131 474 lidí využilo v roce 2008 
služby K3 Bohumín. V průběhu roku 
tak každý občan Bohumína navštívil 
kino, knihovnu či využil jinak služeb 
organizace v průměru 5,6krát.

2007 2008

návštěvníci 
v knihovně 
(čtenáři)

35 375 35 334

návštěvníci akcí 
v knihovně 4 577 5 158

návštěvníci 
kulturních akcí 19 870 42 164

návštěvníci kina 7 663 14 121

návštěvníci 
akcí, na které 
K3 zajišťovala 
pronájmy či jiné 
služby v rámci 
obchodních 
aktivit

nesledo-
váno 34 697

celkem 67 485 131 474

Kulturní a vzdělávací akce pro 
veřejnost

V roce 2008 vyprodukovala K3 
352 akcí pro veřejnost (216 v roce 
2007) a 233 akcí pro mateřské, 
základní i střední školy a gymnázium 
(185 v roce 2007). Obyvatelé Bohumí-
na měli možnost navštívit celkem 60 
vlastních kulturních akcí produko-
vaných K3 Bohumín (45 v roce 2007), 
254 promítání (145 v roce 2007) a 38 
akcí v knihovně, nejčastěji besed (26 
v roce 2007).

Největší a nejucelenější akcí 
roku 2008 byly oslavy 85. výročí 
knihovny ve městě. V rámci týdne 
oslav, na přelomu září a října, se 
bohumínským občanům podařilo 
překonat český Guinessův rekord 
v kategorii Nejvíce lidí na náměs-
tí s knihou v ruce počtem 657 lidí. 
Vyprodat absolutně celou kapaci-

tu kina se podařilo na listopadovém 
koncertu Jaromíra Nohavici. V kině 
se to podařilo už v říjnu uvedením fil-
mu Bathory, kdy pro velký zájem bylo 
operativně zařazeno další promítání 
v noci, hned po skončení filmu.

Bohumín navštívili z mnoha uměl-
ců například Věra Špinarová na Repre-
zentačním plese města Bohumína, sku-
pina Kamelot, Petr Muk na gala večeru 
Osobnost roku, Maxim Turbulenc na 
akci Knihovna chce dobýt Guinessovu 
knihu rekordů, Ander z Košic, zpěváci 
z muzikálu Vlasy, již zmíněný Jaromír 
Nohavica, Josef Dvořák v roli Čoch-
tana či Václav Hudeček na vánočním 
koncertu.

Nově vzniklý divadelní sou-
bor Boban připravil v dubnu 2008 
svou první velkou premiéru. Nastu-
doval svou prvotinu, konkrétně 
volně upravenou pohádku Jana 
Wericha – Fimfárum.

Z nově zařazených akcí K3 Bohu-
mín mohli občané města navštívit 
například Pivní slavnosti či Jarmark 
na hranici, na kterém se K3 orga-
nizačně podílel s dalšími subjekty. 
Samozřejmě, že nechyběly ani pou-
tě, velikonoční a vánoční jarmarky 
a další tradiční a oblíbené akce, jako 
například dětský den či akce Na Štěd-
rý den všichni spolu.

Knihovna, dům plný čtenářů
Knihovna v roce 2008 evido-

vala 2 343 čtenářů (2 401 v roce 
2007), z toho 759 čtenářů do 15 let 
(799 v roce 2007). Počet návštěvníků 
v knihovně za rok 2008 byl celkem 
35 334 (35 375 v roce 2007), kteří si 
vypůjčili celkem 158 797 (150 027 
v roce 2007) knih a časopisů.

K3 Bohumín se podařilo nakoupit 
knihy, časopisy a CD v roce 2008 za 
863 tisíce korun, oproti 566 tis. korun 
v roce 2007, což je nárůst financí 
o více než 50 procent. Do knihovny 
tak přibylo 4 802 nových svazků, což 
je o 1 461 svazků nakoupených více 
než v roce 2007. Nárůst financí na 
nákupy knih a časopisů se podařilo 
získat díky úspoře při personálních 
změnách v knihovně, které nastaly 
v době fúze KAR a Městské knihovny.

Knihovna má v současnosti ve 
svém fondu 63 745 knih a ostatních 
dokumentů (61 255 v roce 2007), 
k dispozici bylo 110 exemplářů růz-
ných novin a časopisů (102 v roce 
2007).
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Návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí pořádaných v roce 2008

MĚSÍC
2008

AKCE PRO VEŘEJNOST
návštěvnost / počet akcí

AKCE PRO ŠKOLY
návštěvnost / počet akcí CELKEM

kino kultura knihovna kino kultura knihovna

leden 513 / 22 444 / 4 45 / 4 571 / 3 267 / 2 125 / 5 1 965 / 40

únor 642 / 22 936 / 5 127 / 5 45 / 1 457 / 4 475 / 23 2 682 / 60

březen 779 / 26 9 566 / 5 34 / 3 80 / 1 532 / 2 715 / 27 8 706 / 64

duben 399 / 16 1 155 / 6 165 / 5 867 / 6 531 / 2 512 / 22 3 629 / 57

květen 509 / 25 868 / 7 11 / 2 664 / 3 710 / 5 486 / 16 3 248 / 58

červen 632 / 19 2 012 / 5 0 / 0 568 / 3 60 / 3 319 / 10 3 597 / 40

červenec 757 / 16 103 / 3 112 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 972 / 20

srpen 552 / 17 1 839 / 3 82 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 473 / 21

září 1 003 / 23 8 299 / 5 13 / 3 770 / 4 624 / 2 76 / 4 10 785 / 41

říjen 1 049 / 28 1 878 / 7 171 / 5 583 / 2 761 / 3 723 / 33 5 210 / 78

listopad 1 213 / 22 7 707 / 4 104 / 4 716 / 3 411 / 3 431 / 21 10 582 / 57

prosinec 735 / 18 4 754 / 6 127 / 5 474 / 2 1 250 / 5 305 / 13 7 645 / 49

∑ lidí 8 783 36 561 991 5 338 5 603 4 167 61 443

∑ akcí 254 60 38 28 31 174 585

průměr
na 1 akci 34,5 609,4 26 190,6 180,7 23,9 105

2008 Instituce
Celkem 
objem

grantu (Kč)

Žádáno
(Kč)

Získáno
(Kč)

modernizace počítačů
v knihovně Ministerstvo kultury ČR 267 500 187 250 115 000

modernizace serveru Ministerstvo kultury ČR 94 400 66 080 66 000

soutěž O Bohumínu
a historii… Nadace OKD 104 886 72 982 72 982

filmový festival hororu AČFK 41 200 10 000 4 000

modernizace přednáškové
místnosti Ministerstvo kultury ČR 25 000 17 500 0

dětský koutek v knihovně Nadace ČEZ 42 228 31 700 0
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Rok 2008, rok dynamického 
rozvoje služeb knihovny

Vše pro čtenáře. Heslo, které 
knihovna začala uplatňovat napří-
klad rozšířením půjčovní doby i na 
středu, čímž knihovna K3 Bohumín 
jako jedna z mála v republice, prolo-
mila knihovnické tabu.

Počítačový systém knihovny je 
po mnoha letech opět stabilní. Čas-
tým výpadkům systémů a ztrátám 
dat zamezila K3 Bohumín nákupem 
a instalací nového serveru, ale i data-
bázovým systémem nové generace, 
který je stabilnější a do budoucna 
umožní propojit on-line také jednot-
livé pobočky.

Díky kompletní rekonstrukci před-
náškové místnosti a instalaci nové 
zvukové 3D technologie, projektoru 
i plátna získala knihovna nové repre-
zentativní prostory pro přednášky 
a edukativní činnost. V roce 2008 
byla nově zprovozněna i knihovnická 
terasa, kterou se čtenáři naučili uží-
vat k odpočinku s knihou v ruce nebo 
jako dětský koutek.

Po několika letech knihovna začala 
aktivně nabízet k půjčení i CD nosiče 
s hudbou. Ve studovně vznikla nová 
sekce hudebního oddělení, v němž 
si mohou návštěvníci vybírat disky 
přímo podle bookletů. Je zde i nové 
poslechové místo, kde mohou čtenáři 
přímo v knihovně poslouchat různé 
tituly z nabídky CD nosičů.

Dětské oddělení se v roce 2008 
dočkalo přidání 30 metrů regálové 
plochy, ale také nového zářivkového 
osvětlení.

Internetoví uživatelé uvítali nejen 
nové počítače, kterých přibylo ve 
studovně i v dospělém oddělení, ale 
také kompletní pokrytí signálem wi-
fi všech oddělení knihovny ve Vrch-
lického ulici.

Čtenáři jsou navíc nově upozor-
ňováni na hrozící upomínku, pokud 
knihu nevrátí v termínu. Informace 
jim chodí e-mailem, od poloviny roku 
také prostřednictvím SMS zpráv. 
Nové knihy si pak mohou vyhledat 
i na internetu, kde je k dispozici i její 
naskenovaná obálka.

Další novinkou je rychlost. Čtenáři 
své výpisy vypůjčených knih a časo-
pisů dostávají u všech knihovnických 
pultů rychleji, díky novým termotis-
kárnám, které navíc organizaci šetří 
náklady na tisk.

Pohodlí návštěvníků knihovny 

se zvýšilo také doplňkovým prode-
jem pití přímo na dospělém oddělení, 
instalací automatu na teplé nápoje ve 
foyer knihovny či rozšířením sorti-
mentu propagačních předmětů města. 
Čtenáři se nové informace o knihovně 
a aktivitách K3 Bohumín v roce 2008 
dozvídají přímo z plazmové obrazov-
ky v dospělém oddělení, kde jsou pro-
mítány plakáty.

Kino a kultura, nová technika 
pro nové zážitky

Lepší zvuk v kině díky novým baso-
vým bednám, zesilovačům a ekvali-
zérům k promítacím strojům, to je jen 
jedna z mnoha technických novinek 
kulturní sekce K3 Bohumín. Na kon-
ci roku se podařilo nakoupit apara-
turu, která umožní ozvučit venkovní 
i vnitřní akce, které K3 bude produ-
kovat v budoucnu. Nebude muset tak 
často jako v roce 2008 objednávat 
externí zvukaře. Výrazného rozšíření 
o divadelní i efektová světla se dočkal 
také světelný park K3 Bohumín.

Organizace pořídila také nový 
tiskařský stroj na laserový tisk na 
papíry o velikosti A3 a softwarové 
vybavení, takže většinu grafického 
zlomu a tisky provádí sama, a šetří 
tak náklady za tisky plakátů a propa-
gačních materiálů.

Boj o externí peníze
V roce 2008 se K3 Bohumín aktiv-

ně ucházela o peníze z externích 
zdrojů, zejména ze státních dotací, 
a zároveň připravovala také žádosti 
o dotace na rok 2009.

Informace pro obyvatele 
Bohumína

Informace o kulturním dění v troj-
lístku přináší web, www.k3bohu-
min.cz. Jeho návštěvnost ke konci 
roku 2008 dosáhla 56 753 návštěv 
(12 000 přístupů bylo na konci roku 
2007 po půlročním provozu webu). 
Součástí jsou nejen informace o dění 
v knihovně, pozvánky na kulturní 
akce a do kina (včetně ukázek z fil-
mů), ale také galerie uskutečněných 
programů či kompletní servis všech 
akcí v Bohumíně i v okolí v rámci 
sekce KAM v Bohumíně. Ta je kopíro-
vána také na webové stránky města.

K3 Bohumín také po celý rok 2008 
vydávala kulturní zpravodaj, v němž 
avizuje vlastní akce. Zpravodaj je 
plně hrazen z inzerce. Díky zájmu 
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návštěvníků o něj, se začal vydávat 
v 1 500 kusech měsíčně oproti před-
chozímu roku, kdy byl náklad 1 000 
kusů. Jeho elektronická podoba je 
rozesílána na přibližně dalších 500 
e-mailů zaregistrovaných obyvatel 
Bohumína.

Díky inzerci je vydáván také pro-
gram kina, který je distribuován na 
72 míst ve městě a v nejbližším oko-
lí.

Plakáty na jednotlivé kulturní 
akce K3 a besedy v knihovně jsou 
nejčastěji tištěny v nákladu 147 kusů 
a distribuovány do jednotlivých čás-
tí města i okolních obcí. Na svůj 
program upozorňuje K3 také před 
promítáním kina projekcí plakátů 
na plátno a stejně tak v knihovně na 
plazmovou televizi.

K3 Bohumín zintenzivnila také 
propagaci v celostátním a regio-
nálním tisku a rádiích. V roce 2008 
jen v mimobohumínských novinách 
zaznělo jméno K3 Bohumín v sou-
vislosti s inovacemi či programem 
v 685 tištěných článcích (165 v roce 
2007). Dále byla organizace citována 
v regionálních rádiích, v aktualitách 
na městském webu, v městských 
novinách Oko a ve vysílání infoka-
nálu TIK.

Přehled kulturních subjektů, 
kterým byla v roce 2008 
poskytnuta dotace na činnost 
(na základě hodnocení 
zpracovaných projektů)

subjekt počet 
členů

OS Bart 32
PZKO Skřečoň 132
Řecká obec 58
OS Maryška 13
Klub vojenské historie
Bohumín 10

ORCUS Bohumín 21
OS CMR Bobeš 4
OS RC Slůně 3
ZUŠ Bohumín 75
OS Přátel bohumínské
historie 25

FS SCEAV v Bohumíně 7
Vize-art, o. s. 7

celkem 387

UDÁLOSTI V KULTUŘE

Dívka roku 2008
Dům dětí a mládeže pořádal 3. úno-

ra soutěž Dívka roku 2008. Vítězkou se 
stala Hana Dendisová.

Vyhlášení Osobnosti roku 2007
Slavnostní večer se uskutečnil 27. 

března, hlavním hostem byl zpěvák 
Petr Muk.

Probuzení fontány na náměstí 
T. G. Masaryka

Na 1. máje byl spuštěn tok vody 
z fontány na náměstí T. G. Masaryka. 
Fontána dostala jméno U soutoku Odry 
a Olše.

První premiéra Bobanu
V dubnu vystoupil ochotnický sou-

bor Boban, čili Bohumínské bavidélko 
zpravidla nedělní, se svou premiérou 
pohádky nejen pro dospělé „Fimfárum“. 
Kinosál K3 Bohumín byl vyprodán.

Oprava vitráží kostela
V kostele Božského srdce Páně 

v Novém Bohumíně byly opraveny 
přes sto let staré vitráže. Bylo jich 
restaurováno přes patnáct metrů 
čtverečních.

Oprava meteosloupku
Před budovou radnice byla opra-

vena drobná stavbička z 20. let 
minulého století, která zdobí prostor 
náměstí. Oprava si vyžádala náklady 
ve výši 160 tisíc Kč. Meteorologické 
přístroje byly umístěny za bezpeč-
nostní sklo.

Památník padlým má své 
ochránce

Skupina chlapců a děvčat, která si 
říká Palcát, v čele s vedoucím Mirosla-
vem Sulatickým, si vzala pod patronát 
pomník padlým ve Skřečoni, na křižo-
vatce „U Halady“.

Muzikálová pohádka v ZUŠ
V červnu proběhla v sálu Základ-

ní umělecké školy Bohumín premié-
ra muzikálu „Krakonošova zahrada“ 
v podání žáků literárně dramatického, 
tanečního a hudebního oboru.

Létokruhy alias Létodary
Létokruhy 2008 s podtitulem Léto-

dary obdarovaly svými sochami z lípo-
vého dřeva bohumínské školy.
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První mezinárodní jarmark
na hranici

O pouťovém zářijovém víkendu 
vyrostla v prostorách starobohumín-
ské bývalé celnice na české i polské 
straně velká tržnice. Bleší trh navští-
vily stovky lidí.

Kostel ve Skřečoni
Filiální kostel Panny Marie Sed-

mibolestné byl zařazen mezi kultur-
ní památky. Rozhodlo o tom Minis-
terstvo kultury na základě návrhu 
Národního památkového ústavu 
v Ostravě.

Tři pudlovská výročí
106 let kaple Isidora, 580. výročí 

zmínky o obci Pudlov a 80. výročí 
školy – velkolepá oslava všech tří 
výročí proběhla 27. září za hojné 
účasti občanů nejen z této městské 
části. Byl vydán almanach se spous-
tou zajímavých historických údajů 
a fotografií.

Knihovna oslavila narozeniny
85. výročí od svého založení 

oslavila bohumínská knihovna. 
Hlavní část oslav proběhla 4. října 
na náměstí T. G. Masaryka, kde byl 
pokořen Guinessův rekord, na jed-
nom místě se sešlo 657 lidí s kni-
hou.

Třetí zvon ve 
starobohumínském kostele

Do věže farního kostela Naroze-
ní Panny Marie ve Starém Bohumíně 
byl zavěšen nový, v pořadí třetí zvon 
sv. Benedikt z Nursie. Zvon nechali 
členové občanského sdružení Přátel 
bohumínské historie ulít ve zvonař-
ské dílně Rudolf Perner, spol. s r. o.

Historicky nejlepší výsledky 
Radosti

V říjnu se konalo v maďarském 
Dunaujvaros Mistrovství Evropy 
show dance, kde sólista Marco Běhal 
získal 1. místo a duet Marco Běhal 
a Lucie Nováková získal také 1. místo. 
Dále taneční soubor Radost vybojoval 
titul 2. vícemistr Evropy v show dan-
ce formation. Marco Běhal získal 1. 
místo v modern dance na mistrovství 
světa v Polsku, Lucie Nováková skon-
čila v početnější konkurenci pátá.

PZKO Skřečoň slavilo
Pětatřicet let spolupráce s polským 

Grodkowem oslavili členové skřečoňské 
PZKO v Polsku. Na společném vystou-
pení zazářil pěvecký soubor Haslo.

Sokolská akademie
V listopadu uspořádala TJ Sokol 

Bohumín k uctění památky 90. výročí 
ustavení ČSR, pod záštitou župy Bes-
kydské Jana Čapka a města Bohumí-
na, sokolskou akademii. V programu 
vystoupili cvičenci a cvičenky sokol-
ských jednot z Rychvaldu, Záblatí, 
Bohumína, Frenštátu pod Radhoštěm.

Missis Moravy 2008
V moravském kole celostátní sou-

těže Missis ČR 2008 zvítězila Radana 
Vozňáková, programová pracovnice K3 
Bohumín, se svým synem Danielem. 
Postoupila do finále, které se uskuteč-
ní v únoru 2009 v Chomutově.

Oprava busty Petra Bezruče
Busta Petra Bezruče, která zdobí 

areál před budovou muzea ŽDB, byla 
repasovaná a konzervována za bez-
mála 50 tisíc Kč.
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VII.11 SPORT

Bospor, spol. s r. o.
Společnost Bospor, spol. s r. o. 

(bohumínská sportoviště) má čtyřicet 
zaměstnanců.

Provozuje aquacentrum, Penzion ve 
věži, zimní stadion a Hobby park. Roč-
ní obrat společnosti je 28 milionů Kč.

V roce 2008 prošel turnikety bazénu 
rekordní počet více než 226 tisíc náv-
štěvníků. Bazén oslavil čtvrté výroční 
provozu a na podzim roku 2009 bude-
me očekávat miliontého návštěvníka. 
Aquacentrum je po celou dobu svého 
provozu ziskovým střediskem. Zájem je 
i o plaveckou školu jak ze strany míst-
ních škol, tak z okolí, např. z Hlučína, 
Rychvaldu, Darkoviček a Ludgeřovic. 
Námi zajišťovaný aquabus zajišťuje 
dopravu na bazén i zpět.

Kluziště zimního stadionu je využí-
váno po celý den. V zimním období 
pravidelně bruslí děti ze středních, 
základních i mateřských škol, trénují 
hokejisté, v sobotu, neděli a o prázdni-
nách bruslí veřejnost, včetně diskoték 
na ledě, kde se zvýšila návštěvnost až 
na 300 současně bruslících lidí.

Plocha zimního stadionu má také 
své letní využití pro badminton, tenis, 
nohejbal, florbal nebo stolní tenis.

Penzion ve věži je stále populárněj-
ší. Jeho využití v roce 2008 se blížilo 
k osmdesáti procentům. Využití kapa-
city se zvýšilo v roce 2008 o osm set 
míst oproti roku 2007. Hosté mají 
k dispozici na pokoji 16 televizních 
kanálů, bezdrátové připojení k inter-
netu, na informačním centru v recepci 
počítač, po celou dobu pobytu koupá-
ní zdarma a vynikající služby, včetně 
restauračních.

Pro vylepšení Hobby parku se 
začala v roce 2008 připravovat studie 
dopravního hřiště a obnova a rozšíření 
dětských atrakcí. O využití Hobby par-
ku je stále větší zájem rodin s dětmi, 
které zde mají k dispozici vodní svět, 
kolotoče, lanovku, průlezky a mnoho 
dalších atrakcí.

V areálu Bosporu se v roce 2008 
pokračovalo ve výsadbě okrasné 
a ochranné zeleně i za pomoci náhrad-
ní výsadby z peněz Ředitelství silnic 
a dálnic.

Přehled sportovních a ostatních zájmových subjektů, kterým byla 
v roce 2008 poskytnuta dotace na činnost
(na základě stavu členské základny)

subjekt počet členů

SDH Bohumín-Záblatí 66

SDH Bohumín, Kopytov 108

SDH Bohumín-Šunychl 61

SDH Bohumín-Vrbice 104

ČSCH – ZO Bohumín-Šunychl 11

ČSCH – ZOCHOP Bohumín-Skřečoň 40

MSKS – ZO 20301 Kynologický klub Bohumín 10

Český svaz včelařů ZO Bohumín-Záblatí 18

Český rybářský svaz MO Bohumín 629

Český zahrádkářský svaz ZO č. 1 Bohumín 72

Český zahrádkářský svaz ZO č. 3 Bohumín 64

Český zahrádkářský svaz ZO č. 4 Bohumín-Vrbice 28

Myslivecké sdružení Bohumín 22

ČSS –ZO ORCUS Bohumín 21

celkem 1 254
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Čerpání dotací z rozpočtu města 
na činnost a na pořádání akcí 
sportovních subjektů v roce 
2008 (v tisících Kč)

Dotace na jednot-
livé akce

do 5 
tisíc 
Kč 

nad 5 
tisíc 
Kč

Cel-
kem

sport 167 482 649
kultura 51 272 323

ostatní (zájmová 
občanská sdružení) 18 27 45

celkem 236 781 1 017

Dotace na opravy majetku 
subjektů
(v tisících Kč)
sportovních 318

ostatních (zájmových občan-
ských sdružení) 160

církevních 177

celkem 655

Dotace na činnost (v tisících Kč)
sport 2 923

kultura 645

ostatní (zájmová občanská 
sdružení) 224

celkem 3 792

UDÁLOSTI VE SPORTU

Běh do schodů
Třetí ročník Běhu do schodů v Pen-

zionu ve věži se uskutečnil 3. března. 
Zúčastnilo se ho 43 běžců ve věku od 
16 do 72 let, celkem ve 4 kategoriích. 
Nejstarším účastníkem byl Miloš Šus-
ter (72 let).

Největší událost roku
Na Mistrovství Evropy masters ve 

vzpírání přijeli v květenu do Bohumí-
na vzpěrači z dvaceti sedmi zemí Evro-
py ve věku od 35 do 75 let.

Subjekt počet členů
TJ Bohumín 478

TJ SOKOL Bohumín 359

TJ Viktorie 260

TJ SOKOL Záblatí 166

SK Šafrata 109

TJ SLOVAN Záblatí 180

FK Bohumín 430

HC Bohumín 170

1. SC ’98 Bohumín (florbal) 73

AK Bohumín 99

o. s. Bonatrans Bohumín 98

SSK Bohumín (kick-box) 43

JUDO Pionýr 63

Plavecký klub Bohumín 68

Sportovně střelecký klub Bohumín 16

TOM 2621 Svišti (turistický odd. při ZŠ Pudlov) 24

DC Skulls Partyzán 14

ŠSK při Gymnáziu Františka Živného Bohumín 36

ŠSK při SŠ Bohumín 166

ŠSK Aerobic club při ZŠ na tř. Dr. E. Beneše 46

Aerobic Club Bohumín 160

SRK Starý Bohumín 64

Tenisový klub Skřečoň 22

HC 2000 Bohumín 22

Volleyball Club Bohumín 48

Rockwool club 104

TJ Sokol Skřečoň 27

SCB Sport klub, o. s. 44

TOM Jarní vítr 13

celkem 3 402
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12. ročník Běhu ulicemi města
Za účasti 507 běžců se tradičně 8. 

května konal Běh ulicemi města. Byl to 
již 12. ročník.

Cyklistika pro školy
Cyklistický závod v Gliňoči s názvem 

Školní MTB liga jel kulatý 10. ročník. 
Pořadatele SK Šafrata postavil na start 
47 cyklistů.

Plywadlo
Od ostravské lávky Kamenec přes 

Starý Bohumín až po Krzyzanowice 
projela flotila bohumínských vodáků, 
kteří se zúčastnili polsko-české akce 
Plywadlo 2008.

AMIS
Atletické minisoutěžení mateřinek 

proběhlo v červnu na stadionu Základ-
ní školy na ulici Čs. armády. Sportovní 
akce se zúčastnilo 126 dětí mateřských 
škol. Zvítězila Mateřská škola na Sme-
tanově ulici.

Rekonstrukce budovy sokolovny
Za bezmála tři čtvrtě milionu korun 

byla dokončena výměna oken, nová fasá-
da a oprava sociálního zázemí v záblat-
ské sokolovně. Tělocvičná jednota 
obdržela na tuto akci dotaci ze státního 
rozpočtu ve výši 600 tisíc korun.

Atletický klub Bohumín bodoval
Z Mistrovství České republiky ve 

vícebojích ve Staré Boleslavi přivez-
li mladí atleti Michal Stuchlík zlatou 
medaili a Martin Perutka stříbrnou 
medaili.

Florbalový klub slavil desetiletí
1. SC Bohumín ’98 oslavil 10. výro-

čí od svého založení. Turnaj City cafe 
open proběhl v září za účasti dvaceti 
družstev přímo na hlavní třídě Dr. E. 
Beneše.

Úspěch v kickboxu
Viktor Říha, člen KBC Peter, získal 

mezi reprezentanty z 41 zemí světa 
bronzovou medaili v lightcontactu 
na Mistrovství světa v kickboxu, 
které se v srpnu konalo v Olomouci.

Plave celé město
Na podzim proběhla celostátní akce 

plaveckých bazénů v České republice. 
Bohumín měl rekordní počet zúčastněných 
plavců (901) a v kategorii měst do 50 tisíc 
obyvatel se radoval už potřetí z 2. místa.

Fotbal ve Starém Bohumíně 
slavil kulatiny

Fotbalový oddíl TJ Viktorie Bohu-
mín v listopadu oslavil 60. výročí svého 
vzniku. Oslavy proběhly v domě PZKO 
v Bohumíně.

UDÁLOSTI V ZÁJMOVÉ 
ČINNOSTI

Oprava voliéry
V parku Petra Bezruče byla oprave-

na voliéra pro okrasné ptactvo. Finanč-
ně se na opravě podílelo město.

Pevnosti MO v majetku města
Majitelem vojenských pevností MO S5 

Na Trati a MO S4 U Šedé vily se 26. břez-
na stalo město. Objekt Na trati je navíc 
nemovitou kulturní památkou. O objekty 
se stará Klub vojenské historie Bohumín.

Taneční soubor Radost
Z Berouna, kde proběhlo mistrov-

ství České republiky, přivezli tanečníci 
21 medailí (13 zlatých, 6 stříbrných a 2 
bronzové medaile).

Úspěch mladého kouzelníka
22 letý Ondřej Sládek, kouzelník 

a zručný manipulátor, získal v květnu 
titul mistr ČR v magii.

Hasiči v Záblatí slavili 
narozeniny

Dobrovolní hasiči ze Záblatí oslavili 
v červnu své 115. narozeniny. V progra-
mu se představili také jejich kolegové 
z družebního Zabłocie v Polsku.

Hasiči z Vrbice získali stříbro
Družstvo dobrovolných hasičů z Vrbice 

získalo 2. místo v požárním útoku Morav-
skoslezské ligy. Slavnostní vyhlášení pro-
běhlo v listopadu v Ostravě-Pustkovci.

Úspěch ve scrabble
V listopadu proběhlo v Salónu 

Maryška Mistrovství republiky juniorů 
ve scrabble. Na stupních vítězů stanula 
také Barbora Červenková z Bohumína, 
která se stala druhou vicemistryní.

Marco Běhal zlatý na mistrovství 
světa
Marco Běhal získal na mistrovství svě-
ta v modern dance v Polsku zlato, Lucie 
Nováková skončila v početnější konku-
renci pátá. Jako duo získali oba s tan-
cem Šach mat titul mistrů ČR, Evropy 
a 3. místo na mistrovství světa.
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VII.12 MĚSTSKÁ POLICIE A BEZPEČNOST VE MĚSTĚ

U jednotlivých druhů trestné čin-
nosti došlo vůči loňskému roku k ná-
růstu u krádeží prostých (z 285 na 313). 
Statistiku trestné činnosti v Bohumíně 
trvale zvyšuje trestná činnost spáchá-
na na železnici ČD a nové trestné činy 
spáchané řidiči motorových vozidel 
nevlastnících řidičské oprávnění.

V Rychvaldu, který spadá pod 
Obvodní oddělení Policie ČR Bohumín, 
došlo k nárůstu trestné činnosti oproti 
roku 2007, a to ze 125 na 162 trestných 
činů. Objasněnost v Rychvaldu kles-
la obdobně jako v Bohumíně. I v roce 
2008 zůstal pro potřeby Bohumína 
zachován schválený počet 34 strážní-
ků, z nichž 4 jsou vyčleněni pro službu 
v Rychvaldu.

O činnosti MP informujeme občany 
prostřednictvím tisku, TIKu i ostatních 
médií, pravidelný sloupec „Maják MP“ 
bývá v městských novinách OKO.

Přestupková a trestná činnost
Při své činnosti řešila MP v Bohu-

míně celkem 2 977 přestupků a z toho 
1 747 blokově. Ostatní přestupky byly 
postoupeny jiným orgánům k tomu 
určeným.

Přestupky majitelů psů byly bloko-
vě řešeny v 87 případech a 18 těchto 
přestupců bylo postoupeno přestup-
kové komisi. Celkový počet přestupků 
postoupených přestupkové komisi byl 
794.

Při převozech na protialkohol-
ní záchytnou stanici v Karviné, ve 
spolupráci s PČR, prováděli strážní-
ci na požádání pouze asistenci PČR. 
V 18 případech o umístění na záchyt-
nou stanici rozhodla městská policie.

Bylo odhaleno celkem 18 zaklada-
telů černých skládek, 8 případů bylo 
vyřešeno pokutou, ostatní byly postou-
peny přestupkové komisi. Nižší počet 
zjištěných přestupců souvisí se zruše-
ním stanovišť velkokapacitních kontej-
nerů.

Ve 25 případech strážníci proti 
výtržníkům použili povolené donuco-
vací prostředky, při nichž nebyla žádná 
osoba zraněna a nikomu nebyla způso-
bená žádná majetková škoda.

Strážníci provedli kontrolu 128 
podezřelých osob. Při páchání trestné 
činnosti, pokusů o trestnou činnost 
a při závažnějších majetkových pře-
stupcích bylo v 83 případech zadrženo 
152 podezřelých pachatelů.

Strážníci předvedli na Obvodní 
oddělení Policie ČR 44 hledaných osob, 

z toho 7 osob, které se vyhýbaly nástu-
pu výkonu trestu. Dalšími zadržený-
mi bylo 19 chovanců, kteří se pokusili 
utéci z Dětského diagnostického ústa-
vu v Šunychlu.

Ve 4 případech strážníci nalezli 
kradená motorová vozidla, která pak 
mohla být navrácena svým původním 
majitelům a přitom zajistili v 1 případě 
pachatele krádeže vozidla.

Pult centralizované ochrany
Na pultu centralizované ochrany 

bylo napojeno 73 objektů, včetně všech 
důležitých objektů města. V roce 2008 
došlo k 11 narušení hlídaných objektů. 
Ve 4 případech byli podezřelí pachate-
lé zadrženi, a to i se zcizeným zbožím. 
Bylo zaznamenáno 354 poplachů.

Srovnání některých ukazatelů 
městské policie
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2008 18 70 44 152 4 104

Program prevence kriminality
Městská policie realizovala v roce 

2008 tři projekty, které byly pokračo-
váním projektů z předchozích let.

Prvním projektem realizovaným 
městskou policií byly „přednášky stráž-
níků na všech základních školách“, 
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druhým byl projekt „rozšíření kame-
rového systému“ o další dvě venkovní 
pohyblivé kamery. Třetím projektem 
byly „preventivní programy pro školy“. 
Jsou určeny pro žáky 7–9 tříd základ-
ních škol, vč. gymnázia.

Strážníci zajistili doručení 104 kusů 
obsílek soudu a MěÚ, které si adresá-
ti nepřevzali při klasickém poštovním 
doručení. Zajišťují rovněž prověření 
totožnosti osob, které žádají hasiče 
o násilné otevření svých uzamčených 
a zabouchnutých dveří bytů. V ranních 
hodinách strážníci hlídkují u přechodů 
pro chodce u těch základních škol, kde 
z dopravního hlediska hrozí dětem nej-
větší nebezpečí.

Vývoj přestupků včetně činnosti 
právního odboru v roce 2008

V rámci města Bohumína vyko-
nává přenesenou působnost na úse-
ku projednávání přestupků právní 
odbor.

V průběhu roku 2008 bylo ozná-
meno celkem 1 310 přestupků, což 
je o 103 přestupků méně než v roce 
2007. Z uvedeného počtu oznáme-
ných přestupků bylo projednáno 
988, to je o 280 přestupků více opro-
ti předcházejícímu roku. Dále bylo 
51 přestupků postoupeno, z tohoto 
20 přestupků pro podezření ze spá-
chání trestného činu Policii ČR a 31 
přestupků podle místa spáchání pře-
stupku a místa pobytu osoby pode-
zřelé z přestupku.

Vydáno bylo 4 710 občanských 
průkazů (z toho z důvodu):

ztráty 403

odcizení 264

poškození 49

Vystaveno bylo 1 148 
cestovních dokladů (z toho):
– 1 036 cestovních dokladů s bio-

metrickými údaji
– 112 cestovních dokladů bez stro-

jově čitelné zóny

V rámci realizace projektu Czech 
POINT bylo vyřízeno celkem 2 012 
žádostí občanů. Jednalo o výpisy 
z rejstříku trestů a kopie katastrál-
ních map z katastru nemovitostí.

Bylo poskytnuto 49 údajů z infor-
mačního systému na vlastní žádost 
občanů a 192 údajů na základě písem-
né žádosti oprávněných subjektů.

V roce 2008 bylo na základě žádos-
ti poskytnuto celkem 168 informací 
z centrálního registru obyvatel.

V roce 2008 bylo Okresním sou-
dem v Karviné uložen 45 osobám 
trest obecně prospěšných prací. 
V průběhu roku 17 osob trest ukon-
čilo. U 10 osob byl trest obecně pro-
spěšných prací přeměněn na výkon 
trestu odnětí svobody.
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Roční výkaz o přestupcích projednaných v roce 2008 - porovnání s předchozími léty

Rok
Nápad

přestupků 
celkem

Počet
vydaných

rozhodnutí

Přestupky
proti veřejné-
mu pořádku 

§ 47

Přestupky
proti občan-

skému
soužití

§ 49

Přestupky
proti pořádku

v územní
samosprávě

§ 46,48

Přestupky 
na úseku

ochrany před
alk. a tox.
§ 30,§22

1997 410 367 19 31 14 1

1998 387 345 15 53 37 2

1999 467 370 22 93 30 6

2000 556 325 33 119 33 0

2001 520 466 65 210 61 2

2002 704 482 65 90 129 3

2003 2000 1373 126 132 53 167

2004 1562 917 57 70 43 137

2005 1264 697 59 65 33 153

2006 913 503 53 45 22 73

2007 1413 708 43 49 14 61

2008 1310 988 55 66 15 42

Rok
Přestupky
na úseku

školství § 31

Přestupky
proti

majetku § 50

Přestupky
proti bez.
a plyn. sil. 

provozu § 22

Postoupeno 
přestupků Počet pokut

1997 0 120 0 43 44

1998 0 108 0 42 23

1999 0 148 0 84 35

2000 0 151 0 40 152

2001 1 197 0 8 198

2002 4 198 0 7 250

2003 0 203 297 56 810

2004 6 134 213 74 689

2005 6 137 179 79 463

2006 5 119 168 57 389

2007 4 130 360 54 533

2008 7 106 601 51 848
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PŘEHLED NEJČASTĚJI UŽÍVANÝCH ZKRATEK

AK. . . . . . . . . . . atletický klub
BMN. . . . . . . . . Bohumínská městská nemocnice
CRM . . . . . . . . . centrální registrační místo
CSS . . . . . . . . . . Centrum sociálních služeb
ČHMÚ  . . . . . . . Český hydrometeorologický ústav
ČOV. . . . . . . . . . čistírna odpadních vod
DDM. . . . . . . . . dům dětí a mládeže
DPS. . . . . . . . . . dům s pečovatelskou službou
FK. . . . . . . . . . . fotbalový klub
FRR  . . . . . . . . . Fond rezerv a rozvoje
FRB. . . . . . . . . . Fond rozvoje bydlení
HC. . . . . . . . . . . hokejový klub
JIP  . . . . . . . . . . jednotka intenzivní péče
KMS  . . . . . . . . . kamerový monitorovací systém
MěÚ  . . . . . . . . . městský úřad
MP  . . . . . . . . . . městská policie
MMR  . . . . . . . . ministerstvo pro místní rozvoj
OS . . . . . . . . . . . občanské sdružení
PK. . . . . . . . . . . plynová kotelna
PO. . . . . . . . . . . příspěvková organizace
PCO. . . . . . . . . . pult centralizované ochrany
ŘSD. . . . . . . . . . Ředitelství silnic a dálnic
SDH  . . . . . . . . . sbor dobrovolných hasičů
SF . . . . . . . . . . . sociální fond
SMŠ  . . . . . . . . . soukromá mateřská škola
SK . . . . . . . . . . . sportovní klub
ŠSK . . . . . . . . . . školní sportovní klub
TIK . . . . . . . . . . Televizní informační kanál
TJ . . . . . . . . . . . tělovýchovná jednota
TKO  . . . . . . . . . tuhé komunální odpady
TUV  . . . . . . . . . teplá užitková voda
ÚSP. . . . . . . . . . ústav sociální péče
VPP. . . . . . . . . . veřejně prospěšné práce (veřejně prospěšný pracovník)
ZM  . . . . . . . . . . zastupitelstvo města
ZUŠ. . . . . . . . . . základní umělecká škola
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