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2. Úvod 

 

 Sdružení obcí Hlučínska (SOH) je dobrovolným svazkem obcí a měst regionu Hlučínska, 
které sdružuje 27 samosprávných územních celků a úzce spolupracuje se čtyřmi bývalými obcemi 
Hlučínska, dnes městskými částmi Ostravy (Hošťálkovice, Petřkovice, Lhotka) a Opavy (Malé 
Hoštice). 
SOH bylo vytvořeno za účelem vzájemné spolupráce, udržení a podpory tradic Hlučínska, rozvoje 
cestovního ruchu, celkového rozvoje regionu atd. a hájící zájmy okolo 75.000 obyvatel.  
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3. Základní údaje 

 

Sdružení obcí Hlučínska 
Sídlo: Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín 
 

Korespondenční adresa: 
Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice 
IČ: 71179216 
 
Předseda SOH: 
Mgr. Herbert Pavera 
Tel.: 553 654 990, e-mail: starosta@bolatice.cz 
 
Kontaktní osoba: 
Mgr. Lenka Osmančíková 
Tel.: 553 654 998, e-mail: hlucinsko@hlucinsko.eu 
 
 

3.1   Členské obce v roce 2015 
 

Obec/město Starosta/starostka Obec/město Starosta/starostka 

Bělá Karel Krupa Píšť Bc. Daniel Fichna 

Bohuslavice Mgr. Pavel Dominik Rohov Daniel Procházka 

Bolatice Mgr. Herbert Pavera Služovice Petr Weczerek 

Darkovice Ing. Daniel Kocián Strahovice Ing. arch. Elen Malchárková 

Dolní Benešov Martin Štefek Sudice Petr Halfar 

Hať Werner Vyletělek Šilheřovice Mgr. Radek Kaňa 

Hlučín Mgr. Pavel Paschek Štěpánkovice Bernard Halfar 

Hněvošice Josef Kremser Třebom Jaroslav Vlk 

Chlebičov Ilja Novotný Velké Hoštice Ing. Alfons Pospiech 

Chuchelná Ing. Rudolf Sněhota Vřesina Ing. Jaroslav Smolka 

Kobeřice Ing. Lukáš Kubný Závada Ing. Andrea Lorková 

Kozmice Ing. Petr Kozák Spolupracující městské části 

Kravaře Mgr. Monika Brzesková Hošťálkovice Ing. Jaroslav Klučka 

Ludgeřovice Mgr. Daniel Havlík Lhotka Josef Šrámek 

Markvartovice Ing. Pavel Myslivec Petřkovice Ivo Mikulica 

Oldřišov Ing. Petr Toman Malé Hoštice Mgr. Miroslava Konečná 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:starosta@bolatice.cz
mailto:hlucinsko@hlucinsko.eu
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4. Orgány svazku obcí 
 
Orgány svazku obcí jsou sněm, rada, předseda, místopředsedové, kontrolní a revizní komise. 
Funkčnost SOH zajišťují stanovy SOH (smlouva obcí a měst). 
 
 

4.1. Sněm Sdružení obcí Hlučínska 
Nejvyšším orgánem svazku obcí je Sněm. Sněm je tvořen zástupci všech členských obcí. Obec, 
která je členem svazku obcí, je na Sněmu zastoupena jedním zástupcem, a to buď starostou, nebo 
místostarostou obce; každý člen (obec) má při hlasování jeden hlas. 
 
V roce 2015 se konaly 4 jednání Sněmů SOH, na kterých bylo projednáno okolo 80 bodů/ témat.  
Na Sněmech SOH byly např. schváleny rozpočtové úpravy rozpočtu SOH v roce 2015, Závěrečný 
účet SOH za rok 2014, účetní závěrka za rok 2014 a rozpočet SOH na rok 2016, plán inventur 
majetku SOH za rok 2015, rozpočtový výhled do roku 2020. Byly projednány informace a stavu 
realizace projektů, výsledky přezkoumání hospodaření SOH, vzdělávací zájezd do Norska, 
společný nákup elektrické energie a plynu pro obce a města Hlučínska, výběrové řízení na 
dodavatele služeb provádění a zpracování záznamů akcí z Hlučínska a na provoz hlučínské 
televize, vydání publikace „Hlučínsko a jeho poštovní historie“, prezentace SOH na miniveletrhu 
GET MORE – Investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji, spolupráce SOH na projektu 
„Zlepšení konkurenceschopnosti studentů na Hlučínsku a Opavsku“ aj. 
Součástí jednání na Sněmech SOH byla diskuze se zástupci České pošty s. p., Pozemkového úřadu 
a Agrární komory, se zástupci firem nabízejících kamerové systémy nebo dotační poradenství. 
 
 

4.2.  Rada Sdružení obcí Hlučínska 

Rada Sdružení obcí Hlučínska rozhoduje o všech otázkách, které musí svazek obcí řešit a které 
nejsou vyhrazeny Sněmu. Jednání Rady svolává a řídí předseda. Při hlasování rady má každý 
z členů jeden hlas. 
 
Složení Rady SOH: 

- Mgr. Herbert Pavera, předseda SOH, starosta obce Bolatice a poslanec Parlamentu ČR 
- Mgr. Monika Brzesková, starostka města Kravaře 
- Mgr. Pavel Paschek, starosta města Hlučín 
- Mgr. Daniel Havlík, starosta obce Ludgeřovice, náměstek hejtmana MSK 
- Ing. Alfons Pospiech, starosta obce Velké Hoštice 
- Daniel Procházka, starosta obce Rohov 
- Ing. Daniel Kocián, starosta obce Darkovice 

 
V roce 2015 se uskutečnilo celkem 10 jednání Rady SOH a bylo na nich projednáno okolo 80 
bodů/témat. Na Radě SOH byly schvalovány partnerské smlouvy s městskými částmi Ostravy a 
Opavy, smlouvy o poskytnutí dotace, darovací smlouvy, podání žádostí o dotace z fondu 
mikroprojektů Euroregionu Silesia a MSK. Dále bylo projednáno ocenění pedagogů na Hlučínsku 
v rámci Dne učitelů 2015, nákup společného nákupního portálu, společný nákup energií, vydání 
publikace „Hlučínsko a jeho poštovní historie“, budoucí provoz hlučínské televize, vyhlášení a 
vyhodnocení výběrového řízení „Tvorba zpravodajských archivů a zpravodajství z Hlučínska na 
internetové a regionální televizi“, svolávání jednání Sněmů SOH, dotisk publikace „V zahradě na 
sadě“, informace o termíny akce Darování krve se starosty Hlučínska, informace o realizovaných 
projektech, návrh rozpočtu SOH na rok 2016 a další. Na Radě SOH byly dále schváleny finanční 
příspěvky Charitě Opava - dětskému stacionáři Mraveneček, souborům a kapelám za vystoupení 
na Festivalu kultury a hlučínských řemesel na II. Festival německé kultury na Hlučínsku. Rada 
SOH také schválila nákup defibrilátoru a dětských elektrod pro Policii ČR v Hlučíně. 
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4.3. Statutární orgány 
Statutárním orgánem Sdružení obcí Hlučínska je předseda a místopředsedové. Předseda a 
místopředsedové jsou oprávnění jednat jménem svazku obcí každý samostatně. 
 
Předseda Sdružení obcí Hlučínska 

- Mgr. Herbert Pavera, starosta obce Bolatice 
 
Místopředsedové Sdružení obcí Hlučínska 

- Mgr. Monika Brzesková, starostka města Kravaře; 
- Mgr. Pavel Paschek, starosta města Hlučín. 

 
 

4.4.  Kontrolní a revizní komise 
Tříčlenná kontrolní a revizní komise je kontrolním, revizním a iniciativním orgánem svazku obcí. 
Kontrolní a revizní komise plní úkoly, kterými ji pověří Sněm SOH; tomuto je také komise ze své 
činnosti zodpovědná. Kontrolní a revizní komise provádí kontrolu hospodaření s majetkem a 
finančními prostředky svazku obcí a plní další úkoly, jimiž ji pověřil Sněm SOH. 
 

Složení kontrolní a revizní komise 
- Ing. Petr Kozák, starosta obce Kozmice, předseda 
- Mgr. Pavel Dominik, starosta obce Bohuslavice, člen  
- Ilja Novotný, starosta obce Chlebičov, člen 
 

V roce 2015 se komise sešla dne 4. 3. 2015 v Bolaticích a při kontrole hospodaření SOH nezjistila 
chyby a nedostatky. 
 

4.5. Osoby pracující pro Sdružení obcí Hlučínska 
Referentka a projektová manažerka Sdružení obcí Hlučínska: Mgr. Lenka Osmančíková 
E-mail: hlucinsko@hlucinsko.eu 
Tel.: 553 654 998, 731 313 400 
Zajišťuje chod svazku obcí, zpracovává žádosti o dotace, granty, má na starost propagaci regionu. 
Je zaměstnankyní Sdružení obcí Hlučínska. 
 
Sdružení obcí Hlučínska rovněž využívá služeb externí účetní, kterou je Ing. Lenka Mušálková 
z firmy Audit-web, s. r. o., Bolatice, Průmyslová 989/12a, IČ 28610385. 
 

 

5. Aktivity Sdružení obcí Hlučínska v roce 2015 
 

V roce 2015 oslavilo SOH již 23 let svého trvání. A dokázalo, že bylo správné založit takové 
sdružení. V roce 2015 vykazovalo sdružení vysokou aktivitu jak v propagaci regionu a podpoře 
cestovního ruchu, spoluprací s veřejností, řešení společných problémů obcí a měst Hlučínska, 
spoluprací s polskými gminami při realizaci projektů, pořádáním a podporou mnoha kulturních a 
společenských aktivit apod. 
SOH berou jako významného partnera nejenom politici, ale i podnikatelé a především veřejnost.  
 

5.1  Realizace projektů 

Sdružení obcí Hlučínska se opět řadilo k úspěšným žadatelům o dotace ať už z evropských nebo 
národních programů. V roce 2015 obdrželo dotace za realizaci projektů: 
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-  z Moravskoslezského kraje: 
-  „Pokračujeme v rozvoji regionu Hlučínska“ (dotace 75 000 Kč na mzdu 

zaměstnankyně a služby externí účetní); 
- „Rozvoj regionu Hlučínska“ (zálohová dotace 75 000 Kč na mzdu zaměstnankyně a 

služby externí účetní); 
- „Festival kultury a hlučínských řemesel 2015“ (dotace 73 611 Kč na uspořádání 

festivalu); 
-  „Dýchejme čistý vzduch!“ (zálohová dotace 150 000 Kč na realizaci odborných 

seminářů pro základní školy a veřejnost ve všech obcích sdružení); 
- z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Silesia: 

- „Propagací a výměnou zkušeností k rozvoji regionu Hlučínska a partnerských 
gmin“ (dotace 24 497,68 Eur na účast na veletrzích cestovního ruchu v Brně a 
v Katowicích a na vzdělávací zájezdy pro představitele SOH do Katowic a Brna). 

- „Česko-polský příběh na mapě regionu Hlučínska a čtyř partnerských gmin“ (dotace 
14 956,54 Eur na tvorbu mapového portálu a mobilní turistické aplikace) 

- „Hlučínsko a polské gminy očima malířů a fotografů“ (dotace 13 346,01 Eur na 
uspořádání fotografické soutěže, malířských plenérů a výstav vzniklých fotografií a 
obrazů). 

- z Ministerstva pro místní rozvoj prostřednictvím MAS Hlučínsko: 
- „Zahrada plná plodů a radosti“ (dotace 200 000 Kč na realizaci vzdělávacích 

seminářů a vydání publikace „V zahradě na sadě“). 
Ve spolupráci s polskými gminami byl v roce 2015 realizován projekt „Přijeďte nás navštívit 
aneb zazpívejme si hlučínské a polské lidové písně“ v rámci kterého se SOH s polskými partnery 
prezentovaly prostřednictvím propagačních materiálů ve 4 nákupních centrech a na 6 kulturních 
akcích v Hlučínsku a v polském příhraničí. Dotaci z Euroregionu Silesia ve výši 9 707,97 Eur 
obdrží SOH v roce 2016. 
 
V roce 2015 realizovalo SOH také projekt „Výměnou zkušeností k posílení bilaterální 
spolupráce Hlučínsko – Norsko“, v rámci kterého byl ve dnech 14. - 19. 9. 2015 realizován 
vzdělávací zájezd představitelů SOH do Norska. Dotace na tento projekt činí 397 500 Kč. 
 

5.2  Podpora kulturně-společenských akcí na Hlučínsku 
V roce 2015 podpořilo SOH záštitou - Bál Hlučínska, finančně se podílelo na Dni učitelů v Hlučíně 
(27. 3.), Setkání schol regionu Hlučínska v Hlučíně (13. 6.), na Festivalu kultury a hlučínských 
řemesel (12. 7.), na Setkání chrámových sborů v Bolaticích (4. 10.) aj. 
SOH rovněž podporuje a propaguje vydávání časopisu Hlučínska, za jehož realizací stojí Sdružení 
přátel Hlučínska při Muzeu Hlučínska v Hlučíně.  
SOH také propagovalo kulturní, sportovní a společenské akce v jednotlivých obcích a městech 
Hlučínska prostřednictvím webových stránek a facebooku. 
 

5.3   Podpora ostatních aktivit 

 

- Dárcovství krve se starosty Hlučínska 

Aktivita Darování krve se starosty Hlučínska se koná již 8. rokem a již 15x byli představitelé obcí a 
měst Hlučínska a občané Hlučínska darovat krev ve Slezské nemocnici v Opavě!  
Za celou dobu navštívilo Transfuzní stanici v Opavě při akci „Darujte krev se starosty Hlučínska“, 
okolo 300 občanů našeho regionu. Jarní akce se uskutečnila 14. a 21. 4. Podzimní Darování krve 
se konalo 13. a 20. 10. Obou akcí se zúčastnilo asi 50 občanů z Hlučínska.  
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SOH finančně přispělo na charitativní akci „Pomozte postiženým dětem“ (Charita Opava, stacionář 
Mraveneček pro postižené děti v Opavě) částkou ve výši 5000,-Kč, která se konala 20. 6. 
 
SOH dále schválilo příspěvek 10 000,- Kč Sdružení Slezsko-německých přátel Hlučínska v Hlučíně 
na uspořádání II. Festivalu německé kultury na Hlučínsku ve dnech 15. - 19. 9. 2015. 
 
SOH dále zakoupilo a darovalo Policii ČR, pobočce Hlučín defibrilátor a dětské elektrody 
v hodnotě 28 532 Kč jako doplňující vybavení pro tzv. rychlou jednotku Policie ČR. 
 

5.4 Spolupráce s dalšími partnery a organizacemi 

 

- Spolupráce s MAS Hlučínsko a meziobecní spolupráce 

SOH dlouhodobě spolupracuje s Místní akční skupinou Hlučínsko. V roce 2015 spolupracovaly 
také ve spolupráci s týmem pracovníků v rámci „meziobecní spolupráce“ na tvorbě Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje a Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání. 
 

- Spolupráce s turistickou oblastí Opavské Slezsko 

Sdružení obcí Hlučínska spolupracovalo aktivně na realizacích projektů s turistickou oblastí 
Opavské Slezsko, jejíž je součástí. Nejvýznamnější akcí bylo „Otevírání turistické sezóny 
v Opavském Slezsku 2015“ (18. - 26. 4.), v rámci které si Sdružení obcí Hlučínska pro účastníky 
připravilo cyklovýlet „Po stopách Ostravské operace“, historickou prohlídku kravařského zámku 
s doprovodným programem, Den otevřených dveří na golfu v Kravařích, Pohádkový víkend 
v aquaparku v Kravařích, otevření hrobky knížecího rodu Lichnovských v Chuchelné, aj. 
 

- Spolupráce s Euroregionem Silesia 

SOH i v roce 2015 velmi úzce spolupracovalo s Euroregionem Silesia při realizaci a administraci 
projektů financování projektů z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - 
Polská republika 2007 - 2013. 
 

- Spolupráce s polskými gminami 

Sdružení obcí Hlučínska aktivně spolupracuje s polskými gminami Kietrz, Krzanowice, 
Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie. V roce 2015 se uskutečnily 2 setkání se zástupci polských 
gmin (7. 1. a 22. 4. v Bolaticích).  
Na programu jednání byla organizační stránka realizace projektu „Přijeďte nás navštívit aneb 
zazpívejme si hlučínské a polské lidové písně“ a spolupráce na dalších společných projektech 
apod. 

V roce 2015 obdrželo SOH diplom od polského partnera Gminy Krzyżanowice za spolupráci a I. 
místo v kategorii „Nejlepší projekt v oblasti rozvoje cestovního ruchu“ 

 
- Jednání zástupců mikroregionů okresu Opava 

I v letošním roce proběhlo také jednání se zástupci mikroregionů v okrese Opava, a to 3. 2. v 
Bolaticích. Na programu jednání byla např. otázka školství, sociálních věcí, dotace v příštím 
programovém období, společný nákupní portál, destinační management turistické oblasti 
Opavské Slezsko aj. 
 

5.5   Internetové stránky SOH, facebook SOH a podpora propagace regionu 

V roce 2015 probíhala propagace a informování o dění v regionu v různých typech periodik. 
Každý měsíc se mohli čtenáři dočíst o aktivitách SOH a jednotlivých obcí v časopise PROGRAM, 
v Opavském a Hlučínském Deníku, Regionu Opavsko aj.  
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Internetové stránky SOH – www.hlucinsko.eu; www.hlucinsko.com; www.hlucinsko.info jsou 
využívány jednotlivými obcemi a městy k prezentování svých akcí a aktivit. Dále zde naleznete 
informace o realizovaných projektech SOH, informace o členských obcích, propagační materiály 
apod. 
SOH využívá k propagaci akcí také facebookový profil:  
https://www.facebook.com/SdruzeniObciHlucinska/, mapový portál mapy.hlucinsko.com a 
mobilní turistickou aplikaci Hlučínska. 
 

5.6 Internetová televize Hlučínska 

Internetová televize Hlučínsko - www.hlucinsko.tv 
Návštěvnost záznamů i v roce 2015 stoupala a SOH rovněž vysílalo na satelitní televizi, a to na 
Regionální televizi každý čtvrtek večer od 2010 hod.  
Od 1. 6. došlo ke změně a televizní „Magazín z Hlučínska“ byl vysílán v klasickém terestriálním 
vysílání a to na celém území regionu Hlučínska a části Moravskoslezského kraje na Regionální 
televizi LTV PLUS každý pátek ve čtyřech opakováních v 6:00, 12:00, 18:00 a 0:00 hod.  
 

5.7 Aktivity obcí a měst v rámci NSZM, Vesnice roku 
Od roku 2009 je SOH členem NSZM (Národní síť zdravých měst). Členství umožňuje 
představitelům obcí a měst získávat zajímavé informace a zkušenosti z jiných municipalit. Obce a 
města SOH se zapojují do kampaně NSZM - nejvíce do kampaně Den Země (téměř všichni), 
některé také do kampaní Dne bez aut, Dnů zdraví, Dne bez úrazů, Dne bez kouření.  
 
3. místo v krajské soutěži „Vesnice roku 2015“ získala obec Služovice! 
 

5.8  Ochranná známka Sdružení obcí Hlučínska 

V roce 2015 došlo k úspěšnému zapsání loga Sdružení obcí Hlučínska do Rejstříku ochranných 
známek ČR. Zápis ochranné známky platí po dobu 10 let ode dne podání přihlášky. Poté se musí 
zažádat o obnovu na dalších 10 let. 
 

5.9 Návštěva ministra kultury na Hlučínsku 

Významnou událostí byla bezesporu návštěva ministra kultury Mgr. Daniela Hermana na 
Hlučínsku dne 27. 3. 2015. Cílem jeho návštěvy bylo hlavně Muzeum Hlučínska a expozice „Kdo 
jsou lidé na Hlučínsku“. Dále se zúčastnil slavnostního předávání ocenění v rámci „Dne učitelů“ a 
navštívil také zámek v Kravařích. 
 

5.10 Prezentace SOH na mini veletrhu GET MORE - Investiční příležitosti 
v Moravskoslezském kraji 

SOH se dne 3. 6. zúčastnilo mini veletrhu GET MORE - Investiční příležitosti v Moravskoslezském 
kraji v Clarion Congress Hotelu Ostrava s prezentací svých průmyslových zón a brownfieldů 
v regionu. 
 

5.11 Vzdělávací zájezd představitelů SOH do Norska 

Ve dnech 14. - 19. 9. se 37 představitelů obcí a měst Hlučínska zúčastnilo vzdělávacího zájezdu do 
Norska.  Součástí programu byla návštěva měst Oslo, Elverum, Hamar, Kongsvinger a Våler, kde 

http://www.hlucinsko.eu/
http://www.hlucinsko.com/
http://www.hlucinsko.info/
https://www.facebook.com/SdruzeniObciHlucinska/
http://www.hlucinsko.tv/
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proběhly besedy s představiteli místní samosprávy na témata spadající do samosprávy obcí jako 
např. sociální věci, veřejné zdraví, udržitelný rozvoj, rozpočet, investice a výstavby apod. 
Zpráva ze vzdělávací cesty do Norska a fotografie jsou na www.hlucinsko.eu. 
 

5.12 Výzkum „Proměny způsobu života a modernizační procesy v mikroregionu 
Hlučínsko“ 

V roce 2015 dokončil výzkumný tým sociologů z Univerzity Palackého v Olomouci projekt 
„Proměny způsobu života a modernizační procesy na Hlučínsku“. Během realizace výzkumu 
proběhly v rámci tří let dva výzkumy založené na přímých rozhovorech s respondenty a jeden 
výzkum založený na dotazníkové technice. 
Výsledkem projektu je kniha „Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku“ Heleny 
Kubátové a kol., jejíž „vítání“ proběhlo 25. 9. v kulturním domě v Dolním Benešově. 
Z výzkumu mj. vyplynulo, že Hlučínsko je modernizující se region, který si zachovává některé 
tradiční znaky, jako je např. vícegenerační soužití, náboženská víra, orientace na pospolitost s 
převažujícími příbuzenskými vazbami, lokální endogamie a provázané příbuzenské sítě.   
 

5.13 Vydání publikace “Hlučínsko a jeho poštovní historie“ 

V prosinci 2015 vydalo Sdružení obcí Hlučínska zajímavou publikaci věnující se zmapování 
hlučínské poštovní historie. Zajímavou brožuru zpracoval filatelista a pošťák pan Ivo Prejda z 
Opavy a jejím hlavním cílem je zachycení vývoje poštovnictví na Hlučínsku od doby 
předznámkové až do období několika roků po II. světové válce. Materiál poskytl SOH synovec 
autora pan Milan Mainuš z Opavy. 
 
 

6. Zhodnocení činnosti obcí a měst Sdružení obcí Hlučínska 
 

Jaká jsou pozitiva v práci a činnosti obcí a měst SOH: 
- vzájemná spolupráce starostů je stále na velmi vysoké úrovni, všichni si jsou vědomí 

nutnosti společně podporovat rozvoj regionu; 
- společné financování projektů a aktivit SOH je pro všechny členy samozřejmostí; 
- účast na jednáních Sněmů SOH je okolo 90 %, vzdělávacího zájezdu do Norska se 

zúčastnilo více jak 80 % zástupců samospráv; 
- představitelé obcí a měst se účastní slavnostních akcí v jiných obcích a městech (otevření 

nových či rekonstruovaných budov, oslavy obce, odpusty atd.); 
- zapojování se občanů do aktivit obcí a měst i SOH (Festival kultury Hlučínska, Setkání 

chrámových sborů a schol regionu Hlučínska, účast na projektech SOH atd.) jako 
účinkujících nebo jako diváků je stále vysoké; 

- podnikatelská a zemědělská veřejnost podporuje aktivity v regionu (podpora aktivit SOH i 
v obcích a městech); 

- o regionu Hlučínska byly vydány další zajímavé informace v různých publikacích, 
filmových pořadech v ČT, v novinách (Deník, Region Opavsko, mfDnes, časopis PROGRAM 
atd.) vyšly desítky článků o aktivitách SOH; 

- rostoucí zájem médií i dalších organizací o Hlučínsko i o činnost SOH je výborným 
znamením o vzrůstající autoritě regionu; 

- roste zájem partnerů o spolupráci s SOH;  
- internetová televize i internetové stránky zaznamenávají rostoucí počet návštěv, projevuje 

se i zájem partnerů o prezentaci na těchto portálech;  
- zlepšila se prezentace některých obcí;  
- zlepšující se zájem starostů o prezentaci obcí a měst, o vzdělávání;  
- získání dotací na projekty SOH je velkou příležitostí pro rozvoj regionu;  
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- spolupráce se zahraničními partnery (polskými gminami) při realizaci projektů;  
- větší příjmy z daní mohou pomoci obcím a městům v jejich rozvoji;  
- výzkum o proměnách života na Hlučínsku může významně zpropagovat region Hlučínska a 

život jeho občanů; 
- zájem dalších obcí o vstup do SOH ukazuje na dobrou práci celého SOH; 
- zájem jiných mikroregionů o spolupráci s SOH přináší nejen propagaci regionu Hlučínska, 

ale může přinést i další pozitiva pro rozvoj regionu 
 
Jaká jsou negativa v práci a činnosti obcí a měst SOH: 

- nedostatečná spolupráce některých obcí a měst s podnikatelskou veřejností i s občany; 
- malý zájem podnikatelské veřejnosti o spolupráci s představiteli SOH; 
- stále nedostatečný zájem některých představitelů obcí a měst o větší prezentaci obcí a 

měst v soutěžích apod.; 
- špatná komunikace některých zástupců samospráv s médii (slabá propagace aktivit obcí a 

měst); 
- nedostatečné využívání možnosti propagace obcí a měst SOH prostřednictvím webových 

stránek SOH, problémy s fungováním webových stránek; 
- k rozvoji Hlučínska stále chybí nová I/56 a vůbec koncepce řešení dopravy na Hlučínsku; 
- cestující do Ostravy - Přívoz stále nemají důstojné podmínky;  
- Poslanecká sněmovna nezvýšila rozpočtové určení daní pro obce a města a ty musí dále 

čekat s plánováním staveb na otevření dotačních titulů;  
- stále se zvětšující růst byrokracie zahlcuje činnost obcí a měst. 

 
Jaké jsou příležitosti pro zlepšení vzájemné spolupráce i pro rozvoj regionu: 

- nadále sdružovat prostředky pro budování prosperujícího a zajímavého regionu, pro 
společnou propagaci regionu;  

- využívat potenciálu nadšení mezi veřejností pro udržování a rozšiřování tradic, pro 
prezentaci regionu Hlučínska a podporovat tuto veřejnost;  

- využívat zájmu médií pro šíření dobrého jména regionu Hlučínska a lidí v něm žijících; 
- využívat všechny formy propagace obcí a měst – účast na výstavách, vydávaní 

propagačních materiálů, účast v soutěžích, atd.;  
- vylepšit propagaci SOH prostřednictvím nových webových stránek; 
- využívat kontaktů se zástupci Moravskoslezského kraje, vlády, Senátu a Parlamentu ČR pro 

rozvoj regionu;  
- využít schůzky s poslanci a senátory a zasílat jim přesné návrhy našich požadavků na 

změnu zákonů apod.; 
- zvážit vytvoření speciální agentury, která by zajišťovala propagaci a rozvoj Hlučínska 

v budoucnosti (podobná organizace jako v Irsku!);  
- nadále pořádat společné vzdělávací a turistické akce pro upevnění vztahů mezi 

představiteli obcí a měst SOH; 
- nadále využívat dotačních titulů k realizaci projektů vedoucích k podpoře rozvoje regionu; 
- výsledky výzkumu „Proměny způsobu života a modernizační procesy na Hlučínsku“ mohou 

přinést další zvýšený zájem o náš region.  
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7. Závěrem 
 

Hlučínsko je specifickým regionem s pohnutou historií a díky tvořivým a pracovitým lidem, 
podpoře ze strany obcí a měst i podnikatelské veřejnosti, stalo regionem s kvalitním životem jeho 
občanů, o který mají zájem média i turisté. Hlučínsko je regionem, ve kterém žije tradice a vzkvétá 
kultura.  
 
Rok 2015 byl opět plným aktivit SOH, kdy byly realizovány další úspěšné projekty podporované 
dotačními penězi na propagaci a rozvoj regionu. 
 
Poděkování za rozvoj Hlučínska si zaslouží všichni, kteří podporují myšlenky rozvoje Hlučínska  - 
občané, podnikatelé a zemědělci, média za zájem o dění v regionu, osobnosti regionu, kteří píší o 
Hlučínsku nebo jinak prezentují Hlučínsko, obce a města za finanční podporu aktivit SOH, 
představitelé obcí a měst SOH za součinnost a vstřícnost při naplňování myšlenek rozvoje 
regionu.  
 
Zvláštní poděkování patří členům Rady SOH za podporu aktivit SOH a podporu práce předsedy 
SOH.  
A velké poděkování patří i zaměstnankyni SOH Mgr. Lence Osmančíkové, která svým aktivním 
přístupem a vysokou profesionalitou výrazně přispívá ke zkvalitnění činnosti celého sdružení. 
 
 
V Bolaticích ………    2015  


