Bohumín
Kraj: Moravskoslezský

Okres: Karviná

Správní obvod: Bohumín

GPS souřadnice: 49.904326N, 18.356974E

Nadmořská výška: 198 m n. m.

První pís. zmínka: 1256 (764 let)

Počet obyvatel: 21 162

PSČ: 735 81

Adresa URL: www.mesto-bohumin.cz

Facebook: Bohumin

Současnost obce Bohumín
V současnosti je na území města Bohumín šest základních škol a dvě elokovaná pracoviště, která jsou
situována do městských částí. Probíhá zde výuka v několika mateřských školách, dále zde funguje
gymnázium, střední škola, základní umělecká škola.
Město Bohumín má nemocnici a polikliniku. Je zde také městská policie, dopravní hřiště, domy s
pečovatelskou službou, střediska pro postižené - Klíček, Domovinka, Domov jistoty a stacionář Slezské
diakonie SALOME, centra pro mladé rodiny SLŮNĚ a BOBEŠ, dům dětí a mládeže Fontána a deset
dětských hracích koutků.
Plíce města Bohumín tvoří dva zelené parky. Prvním je park P. Bezruče s přírodní naučnou
stezkou a ptačí voliérou, jeho součástí je Hobby park s letním kinem, Mauglího stezkou a se spoustou
prvků k dětskému hraní a cvičícími posilovacími stroji pod širým nebem. Druhou rozlehlou zelenou
plochou je Rafinerský lesík - místo k procházkám a relaxaci, jsou zde běžecké trasy, cyklostezka, atrakce pro
děti, oplocený výběh pro psy.
Všechny městské domy mají vyměněná plastová okna a v roce 2016 bude dokončeno veškeré
zateplení. Většina městských bytů je napojena na dálkové topení z nedaleké Elektrárny Dětmarovice. O
kulturní vyžití ve městě Bohumín se stará agentura K3 - stálé a letní digitalizované kino, knihovna a
také kulturní občanská sdružení BART a Maryška, divadelní soubor BOBAN, multikulturní festival
Bohumínské léto-kruhy, rocková kapela GROG, dětské taneční soubory Radost & Impuls dance company
či taneční soubor DDM KATES.
Dobrý zvuk má v republice bohumínské vzpírání (mezinárodní soutěže), sportovní kulečník
(několikanásobní mistři republiky), bikros (mistři republiky), cyklistika (regionální úspěchy), florbal
(účastník Czechopen), plavání nebo Longoni Cup, turnaj mistrů ve sportovním kulečníku.
Prodejem kulturního domu ŽDB město přišlo o velký taneční sál, ale tuto mezeru vyplnil opravený
Národní dům ve Starém Bohumíně.
Společně s Ostravou a dalšími městy tvoří Bohumín průmyslovou oblast regionu. Na jeho území
působí několik významných podniků, které zaměstnávají převážnou většinu ekonomicky aktivních
obyvatel nejen z Bohumína, ale i okolí. K největším prosperujícím firmám patří Bekaert, s.r.o.,
Bochemie, s.r.o., Bonatrans, a.s., České dráhy - železniční stanice a lokomotivní depo, Rockwool, a.s.
a Železárny a drátovny Bohumín, a.s.
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