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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) a s obcí 
Dobroslavice (od 1. 1. 2016). 
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 
 
Referentka: 
Mgr. Lenka Osmančíková 
Tel.: 553 654 998, e-mail: hlucinsko@hlucinsko.eu 
 
 

3.1   Členské obce v roce 2016 

 

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

Bělá Karel Krupa Rohov Daniel Procházka 

Bohuslavice Mgr. Pavel Dominik Služovice Petr Weczerek 

Bolatice Mgr. Herbert Pavera Strahovice Ing. arch. Elen Malchárková 

Darkovice Ing. Daniel Kocián Sudice Petr Halfar 

Dolní Benešov Martin Štefek Šilheřovice Mgr. Radek Kaňa 

Hať Werner Vyletělek Štěpánkovice Bernard Halfar 

Hlučín Mgr. Pavel Paschek Třebom Jaroslav Vlk 

Hněvošice Josef Kremser Velké Hoštice Ing. Alfons Pospiech 

Chlebičov Ilja Novotný Vřesina Ing. Jaroslav Smolka 

Chuchelná Ing. Rudolf Sněhota Závada Ing. Andrea Lorková 

Kobeřice Ing. Lukáš Kubný 

Spolupracující městské části a obce Kozmice Ing. Petr Kozák 

Kravaře Mgr. Monika Brzesková Hošťálkovice 
Ing. Jaroslav Klučka  
Mgr. Jiří Jureček (od 1. 10. 2016) 

Ludgeřovice Mgr. Daniel Havlík Lhotka Josef Šrámek 

Markvartovice Ing. Pavel Myslivec Petřkovice Ivo Mikulica 

Oldřišov Ing. Petr Toman Malé Hoštice Mgr. Miroslava Konečná 

Píšť Bc. Daniel Fichna Dobroslavice PhDr. Hana Bližňáková 

 

 
 
 
 

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 2016 se konalo 7 jednání Sněmu SOH, na kterých bylo projednáno okolo 90 bodů/ témat.  
Na Sněmech SOH bylo např. schváleno 5 rozpočtových úpravy rozpočtu SOH v roce 2016, Závěrečný 
účet SOH za rok 2015, účetní závěrka za rok 2015 a rozpočet SOH na rok 2017, plán inventur majetku 
SOH za rok 2016, rozpočtový výhled do roku 2021. Byly projednány informace o stavu realizace 
projektů, výsledky přezkoumání hospodaření SOH, realizace vzdělávacího zájezdu na Slovensko, 
společný nákup elektrické energie a plynu pro obce a města Hlučínska, možnost pokrytí území obcí 
vysokorychlostním internetem, společný postup v záležitosti nové komunikace I/56, výběrové řízení na 
provoz hlučínské televize, vydání knihy „Prajzáci III aneb k osudům Hlučínska v době nacistické 
okupace 1938 - 1945“, realizace společné omalovánky Hlučínska, prezentace SOH na Malostranském 
náměstí v Praze a v Poslanecké sněmovně, projednání realizace akcí (Den učitelů, Festival kultury, 
Setkání chrámových sborů a schol, Darujte krev se starosty Hlučínska, letní soutěž „Putování 
Hlučínskem za sakrálními stavbami a dětskými hřišti“, Otevírání turistické sezóny, oslavy výročí 25 let 
založení Sdružení obcí Hlučínska, aj.). 
 
 

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 
- Mgr. Monika Brzesková, místopředsedkyně SOH, starostka města Kravaře 
- Mgr. Pavel Paschek, místopředseda SOH, starosta města Hlučín 
- Mgr. Daniel Havlík, starosta obce Ludgeřovice 
- Ing. Alfons Pospiech, starosta obce Velké Hoštice 
- Daniel Procházka, starosta obce Rohov 
- Ing. Daniel Kocián, starosta obce Darkovice 

 
V roce 2016 se uskutečnilo celkem 11 jednání Rady SOH a bylo na nich projednáno okolo 100 
bodů/témat. Na Radě SOH byly schvalovány partnerské smlouvy s městskými částmi Ostravy a Opavy a 
obcí Dobroslavice, smlouvy o poskytnutí dotace, finanční dary a darovací smlouvy nebo podání žádostí 
o dotace. Dále bylo projednáno ocenění pedagogů na Hlučínsku v rámci Dne učitelů 2016, společný 
nákup energií, vydání publikace „Prajzáci III aneb k osudům Hlučínska v době nacistické okupace 1938 
– 1945“, budoucí provoz hlučínské televize, svolávání jednání Sněmů SOH, informace o termínech akce 
Darování krve se starosty Hlučínska, informace o realizovaných projektech, návrh rozpočtu SOH na rok 
2017 a další. Na Radě SOH bylo dále projednáno vyhlášení VŘ na dodavatele optické sítě pro obce a 
města Hlučínska, které bude vyhlášeno v příštím roce. 
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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. Pavel Paschek, starosta města Hlučín 
- Mgr. Monika Brzesková, starostka města Kravaře 

 
 

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 2016 se komise sešla dne 24. 3. 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 2016 
 
V roce 2016 oslavilo SOH již 25 let svého trvání. I v tomto roce realizovalo sdružení mnoho aktivit 
v oblasti kultury, propagace regionu, v podpoře cestovního ruchu, v hájení společných zájmů obcí, 
měst i obyvatel regionu apod. 
 

5.1  Realizace dotačních projektů 

Sdružení obcí Hlučínska se opět řadilo k úspěšným žadatelům o dotace ať už z evropských nebo 
národních programů. V roce 2016 obdrželo dotace za realizaci projektů: 

-  z Moravskoslezského kraje: 



 

  

7 Výroční zpráva svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2016 

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

- „Festival kultury a hlučínských řemesel 2016“ (dotace 81 542 Kč na uspořádání festivalu); 
-  „Šetrně s vodou doma, na zahradě i v přírodě!“ (dotace 148 782,60 Kč na realizaci 

odborných seminářů pro základní školy, veřejnost ve všech obcích sdružení a semináře pro 
starosty, pracovníky odborů životního prostředí a místní zemědělce); 

 
V červenci byla podána žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí na projekt „Jak na výuku 
EVVO na Hlučínsku?“, jehož realizace by měla být zahájena v lednu 2017. 
 
Ve spolupráci s polskými gminami byla v říjnu podána žádost o dotaci na projekt „Jak na invazivní 
druhy rostlin na Hlučínsku a v polských gminách“, jehož realizace by měla začít od března 2017. 
 

5.2  Podpora a realizace kulturně-společenských akcí na Hlučínsku 

Sdružení obcí Hlučínska v roce 2016 zaštiťovalo nebo se finančně podílelo především na těchto akcích: 
- Bál Hlučínska v Hlučíně (6. 2.); 
- Den učitelů v Kravařích (31. 3.) 
- Festival kultury a hlučínských řemesel v Hlučíně (10. 7.) 
- Setkání schol regionu Hlučínska v Píšti (18. 9.) 
- Setkání chrámových sborů v Sudicích (2. 10.) aj. 

 
SOH rovněž podporuje a propaguje vydávání časopisu Hlučínska, za jehož realizací stojí Sdružení přátel 
Hlučínska při Muzeu Hlučínska v Hlučíně.  
 

5.3 Prezentace Sdružení obcí Hlučínska na Malostranském náměstí v Praze a v Poslanecké 
sněmovně 

Sdružení obcí Hlučínska se dne 23. 5. prezentovalo na Malostranském náměstí v Praze a v Poslanecké 
sněmovně. Prezentace proběhla za účastí folklorního souboru Bolatické seniorky a dechové kapely 
Kobeřanka. V Poslanecké sněmovně dále proběhla v době od 23. do 27. 5. výstava obrazů a fotografií 
z Hlučínska a ochutnávka regionálních potravin. 
 

5.4 Letní soutěž „Putování Hlučínskem za sakrálními stavbami a dětskými hřišti“ 

Sdružení obcí Hlučínska vyhlásilo na období května - srpna letní soutěž „Putování Hlučínskem za 
sakrálními stavbami a dětskými hřišti“. Účastníci soutěže zdolávali na kole či pěšky určené trasy, kde 
měli za úkol navštívit a vyfotit se u daných sakrálních staveb a dětských hřišť. Vítězové obdrželi 
poukázky do zábavních center, restaurací na Hlučínsku, balíčky regionálních potravin apod. Slavnostní 
vyhlášení vítězů soutěže (manželé Teuerovi z Bolatic) proběhlo v rámci oslav 25. výročí založení SOH 
dne 13. 10.                             
 

5.5 Vydání knihy „Prajzáci III aneb k osudům Hlučínska v době nacistické okupace 1938 - 
1945“ 

V říjnu vydalo Sdružení obcí Hlučínska historickou knihu PhDr. Viléma Plačka, CSc., která mapuje dějiny 
regionu v době, kdy Hlučínsko spadalo pod Německou říši. Kniha byla vydána v nákladu 1 000 ks je 
k dispozici k prodeji v obcích a městech na Hlučínsku, v Informačním centru Hlučín a na zámku 
v Kravařích a slavnostně byla uvedena v život v rámci oslav 25. výročí založení SOH dne 13. 10. 
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5.6 Oslavy 25 let založení Sdružení obcí Hlučínska 

V roce 2016 oslavilo Sdružení obcí Hlučínska 25 let od svého založení. Dne 13. 10. proběhly v Kulturním 
domě v Dolním Benešově oslavy založení, kterých se zúčastnili současní starostové, bývalí předsedové, 
místopředsedové, osobnosti oceněné v minulosti Pamětní medailí SOH a další hosté úzce 
spolupracující se Sdružením obcí Hlučínska. V programu vystoupily dechová hudba Prajzovanka, dětský 
folklórní soubor Burianky, Seniorky z Bolatic a folklorní soubor Srubek ze Štěpánkovic. Přítomní také 
zhlédli dokumentární film p. R. Pečinky o tradicích a zvycích na Hlučínsku.  
 

5.7   Podpora ostatních aktivit 

- Dárcovství krve se starosty Hlučínska 
Aktivita Darování krve se starosty Hlučínska se koná již 9. rokem a již 17x 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 7. a 14. 4. Podzimní Darování krve se konalo 6. a 
13. 10. Obou akcí se zúčastnila řada občanů nejen z Hlučínska.  
 
SOH finančně přispělo na charitativní akci „Pomozte postiženým dětem“ (Charita Opava, stacionář 
Mraveneček pro postižené děti v Opavě) částkou ve výši 5 000,-Kč, která se konala 25. 6. 
 
SOH dále schválilo: 

- finanční příspěvek Prajzské ambasádě, z. s. na akci „Běžecká štafeta do Říma“ ve dnech 3. - 11. 
7. 2016 pro úsek Kietrz - Opava ve výši 5 000,- Kč; 

-  finanční příspěvek Asociaci přátel Československého opevnění Opavska a Hlučínska z. s. ve výši 
3 000,- Kč na tvorbu informačních letáčků pro turisty; 

- Finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč Muzeu Hlučínska na pořízení informačních brožur včetně 
jejich jazykové mutace; 

- Finanční příspěvky souborům účinkujícím na Otevírání turistické sezóny 7. 5. v Hradci nad 
Moravicí, 23. 5. na prezentaci v Praze a 10. 7. na Festivalu kultury a hlučínských řemesel 
v celkové výši 49 000 Kč; 

- Občanskému sdružení „Zálužné“ se sídlem Zálužné 64, Vítkov finanční příspěvek 3 000,- Kč na 
realizaci XX. slezského vlastivědného sympozia Hlučínsko „Prajska“ 22. 10. 2016 na zámku v 
Kravařích, na kterém vystoupili odborníci na téma rozdíly polského a hlučínského nářečí a jeho 
společné aspekty, historie Hlučínska a Slezska atd.  

 

5.8 Spolupráce s partnery a organizacemi 

 
- Spolupráce s MAS Hlučínsko 

SOH dlouhodobě spolupracuje s Místní akční skupinou Hlučínsko. V roce 2016 spolupracovaly také na 
tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání. 
Zástupci MAS Hlučínsko se rovněž zúčastnili prezentace SOH v Praze 23. 5. 
 

- 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 
2016“ (7. 5. v Hradci nad Moravicí) v rámci které se Sdružení obcí Hlučínska i některé členské obce, 
spolky, organizace prezentovaly. 
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- Spolupráce s Euroregionem Silesia 
SOH i v roce 2016 velmi úzce spolupracovalo s Euroregionem Silesia při zpracování žádosti o dotaci 
v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko. 
 

- Spolupráce s polskými gminami 
Sdružení obcí Hlučínska aktivně spolupracuje s polskými gminami Kietrz, Krzanowice, Krzyżanowice a 
Pietrowice Wielkie. V roce 2016 se uskutečnily 4 setkání se zástupci polských gmin (5. 2., 6. 4., 27. 6. a 
19. 9. v Bolaticích).  
Na programu jednání byla organizační stránka připravovaných žádostí o dotace a další možnosti 
vzájemné spolupráce. 
 

- Jednání zástupců mikroregionů okresu Opava 
I v letošním roce proběhly také 2 jednání se zástupci mikroregionů v okrese Opava, a to 18. 5. v Oticích 
a 14. 11. v Bolaticích. Na programu jednání byla např. otázka sociálních věcí, čerpání dotací, zkušeností 
s projektem POŠTA-PARTNER, společný nákup energií, protihluková vyhláška, otázka RUD, financování 
veřejné dopravy aj. 
 

5.9   Internetové stránky SOH, facebook SOH a podpora propagace regionu 

V roce 2016 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, aj.  
 
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. 
 
SOH také propagovalo kulturní, sportovní a společenské akce v jednotlivých obcích a městech 
Hlučínska prostřednictvím webových stránek a facebooku. 
 

5.10 Internetová televize Hlučínska 

Internetová televize Hlučínsko - www.hlucinsko.tv 
Hlučínská televize se také v roce 2016 těšila vysokému zájmu. SOH rovněž vysílalo na regionální 
televizi. Vysílání na regionální televizi LTV PLUS probíhalo v premiérovém čase v úterý ve 20:40 a pak 
5x reprízy co 4 hodiny (ve středu vždy v 0:40; 4:40; 8:40; 12:40 a 16:40 hod.). 
 

5.11 Vzdělávací zájezd představitelů SOH na Slovensko 

Ve dnech 16. - 19. 11. se 36 představitelů obcí a měst Hlučínska zúčastnilo vzdělávacího zájezdu na 
Slovensko.  Součástí programu byla návštěva měst Modrá, Budmerice, Chorvatsky Grob, Častá, Dołany, 
Pezinok, Svätý Jur apod., kde proběhly besedy s představiteli místní samosprávy na témata spadající 
do samosprávy obcí jako např. sociální věci, udržitelný rozvoj, rozpočet, investice a výstavby apod. 
 

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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5.12 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.  
Zástupci SOH se zúčastnili vzdělávacích aktivit pořádaných NSZM (Jarní škola, Letní škola, Podzimní 
škola) a Valné hromady. 
 
1. místo v krajské soutěži „Vesnice roku 2016“ získala obec Velké Hoštice! 
 

5.13 Hájení společných zájmů obcí a měst 

Mezi další cíle a priority Sdružení obcí Hlučínska patří společné hájení zájmů členských obcí. V roce 
2016 byla zaslána řada otevřených dopisů Parlamentu ČR a Moravskoslezskému kraji s žádostmi a 
výzvami k řešení společných problémů jako jsou: problematika rozpočtového určení daní, změny 
senátních obvodů, kontroly ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu, výstavby nové komunikace I/56, 
novely školského zákona, financování prokazatelné ztráty z veřejné osobní autobusové dopravy 
obcemi a městy apod. 
 
 

6. Zhodnocení činnosti obcí a měst Sdružení obcí Hlučínska 
 
Jaká jsou pozitiva v práci a činnosti obcí a měst SOH: 

- rozvinutá spolupráce starostů a starostek členských a spolupracujících obcí SOH; 
- podpora společných aktivit a projektů směřujících k rozvoji regionu; 
- společný zájem o další oblasti spolupráce jako ekologie, příroda, krajina a životní prostředí; 
- společná finanční spoluúčast na chodu sdružení a jeho aktivitách ze strany členských a 

spolupracujících obcí SOH; 
- vysoká účast na společných jednáních, akcích a aktivitách sdružení i jednotlivých obcí a měst; 
- vysoký zájem a 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.); 
- zájem médií o region Hlučínska (Opavský a Hlučínský Deník, časopis PROGRAM, pořady ČT); 
- rostoucí zájem médií i dalších organizací o Hlučínsko i o činnost SOH je výborným znamením o 

vzrůstající autoritě regionu; 
- vzrůstající 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; 
- vysoká úspěšnost v získávání dotací na projekty SOH a větší příležitosti pro rozvoj regionu;  
- rozvinutá spolupráce se zahraničními partnery (polskými gminami) při realizaci projektů;  
- rostoucí zájem dalších obcí o vstup a spolupráci s SOH; 
- zájem jiných mikroregionů o spolupráci s SOH. 

 
Jaká jsou negativa v práci a činnosti obcí a měst SOH: 

- nedostatečná spolupráce některých obcí a měst s podnikatelskou veřejností i s občany; 
- nedostatečný zájem, účast a propagace společných akcí v některých obcích SOH; 
- nízký zájem podnikatelské a zemědělské veřejnosti o spolupráci s představiteli SOH; 
- nedostatečná komunikace a využívání médií pro propagaci akcí a aktivit ze strany obcí a měst; 
- nedostatečné využívání možnosti propagace obcí a měst SOH prostřednictvím webových 

stránek SOH, nepropojenost webových stránek sdružení a jednotlivých obcí; 
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- neúnosná dopravní situace na silnici I/56;  
- nedostatečné rozpočtové určení daní pro obce a města; 
- zatěžování obcí nárůstem byrokracie a kontrol. 

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

- pokračovat ve společném budování atraktivního a prosperujícího regionu za využití finančních 
příspěvků obcí a měst; 

- nadále udržovat tradice, zvyky a kulturu regionu; 
- využívat potenciálu nadšení mezi veřejností pro udržování a rozšiřování tradic, pro prezentaci 

regionu Hlučínska a podporovat tuto veřejnost;  
- více využívat média pro šíření dobrého jména regionu Hlučínska a lidí v něm žijících; 
- zvýšit využívání dalších forem propagace obcí a měst – účast v soutěžích, na výstavách apod.; 
- iniciovat změny zákonů a dalších předpisů u Parlamentu ČR, Moravskoslezského kraje apod.;  
- uspořádat setkání s představiteli nového vedení Moravskoslezského kraje; 
- zvážit vytvoření speciální agentury, která by zajišťovala propagaci a rozvoj Hlučínska 

v budoucnosti (podobná organizace jako v Irsku!); 
- zlepšit funkčnost webových stránek a jejich propojení s weby obcí a měst Hlučínska;  
- pokračovat ve společné propagaci, prezentaci regionu, pořádání kulturních akcí apod.; 
- aktualizovat a vydat nové moderní propagační materiály Hlučínska; 
- 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. 

 
 

7. Závěrem 
 
Hlučínsko si i nadále udržuje svůj specifický ráz zapříčiněný mimo jiné odlišným a pohnutým 
historickým vývojem. Stále je regionem spolupracujících obcí a měst, vyznačujícím se kvalitním a 
bohatým kulturním životem, regionem, o který stále větší zájem jak turisté, tak média a především 
také regionem pracovitých, svědomitých, vstřícných a přátelských občanů. Díky těmto aktivním 
občanům je náš region jedním z nejkrásnějších regionů v ČR.  
 
V roce 2016 Sdružení obcí Hlučínska opět zrealizovalo řadu aktivit z oblasti kultury, vzdělávání, 
propagace apod., ať už za využití dotačních prostředků nebo z vlastních finančních zdrojů. 
 
Sdružení obcí Hlučínska děkuje všem starostům a starostkám z Hlučínska a spolupracujících polských 
gmin, vedoucím souborů, občanům, spolkům, organizacím, podnikatelské veřejnosti a všem, kteří se 
nějakým způsobem podílejí a spolupracují na rozvoji a propagaci tohoto specifického příhraničního 
regionu. 
 
Zvláštní poděkování patří členům Rady SOH, zaměstnankyni SOH za podporu aktivit SOH a podporu 
práce předsedy SOH.  
 
 
 
V Bolaticích 13. 12. 2016  


