
Zpráva předsedy SOH, Mgr. Herberta Pavery,  

o činnosti SOH v roce 2008 
 

Sdružení obcí Hlučínska (SOH) sdružuje 27 samospráv z regionu Hlučínska a 4 městské 

obvody (3 z Ostravy a 1 z Opavy) a snaží se naplňovat úkoly, které si stanovilo v zakládací smlouvě – 

podporovat tradice, vzájemně spolupracovat, pozvedávat prestiž a rozvoj regionu, atd. 

Díky velmi dobré spolupráci členů Rady SOH i představitelů obcí a měst Hlučínska, udělalo 

SOH také v roce 2008 velký krok ke zlepšování obrazu regionu Hlučínska i jeho představitelů. 

I v letošním roce jsme jednali více než před rokem 2007, scházeli jsme se však o něco méně 

než v roce 2007. 

V roce 2008 se uskutečnilo 6 Sněmů SOH (loni také 6), na kterých bylo projednáno více jak 80 

bodů (loni 140). 

Na jednáních Sněmů jsme zvolili nového místopředsedu, zabývali jsme se např. přeložkou 

silnice I/56, dárcovstvím krve, pořádáním vzdělávacích seminářů pro starosty, podporou kulturních 

aktivit na Hlučínsku, projekty podporující rozvoj Hlučínska, spoluprácí s podnikateli, schválením 

provozu internetové televize, udělili jsme Pamětní medaili, atd. 

Zasedání Sněmů se zúčastnili i hosté, např. Ing. J. Theuer, předseda MAS Hlučínsko, zástupci 

ČRTV (p. R. Jurik, R. Pečinka), Mgr. H. Böhm (projektový manažer), zástupci MSK  

(Ing. L. Nevřela – informace o zákonu o střetu zájmu.). 

 Jednání Rad SOH se konalo 8 (loni 10) a projednalo se na nich okolo 80 bodů (loni 160). 

Členové Rady SOH se např. zabývali partnerskými smlouvami s městskými obvody, přípravou 

programů Sněmů, programem vzdělávání starostů, zlepšováním kvality internetových stránek, 

organizací Dne učitelů, kulturními aktivitami na Hlučínsku, zvolili nové členy kulturní komise, atd. 

 Jednání Rady SOH se zúčastnili zástupci ČRTV (p. R. Jurik, R. Pečinka) při projednávání 

provozu internetové televize a členové kulturní komise při projednávání kulturní činnosti SOH       na 

rok 2009.  

Důvodem menšího počtu projednávaných bodů je fakt, že rok 2007 byl rok přípravy řady nových 

projektů a nových aktivit Hlučínska, které si vyžádaly více řešení a projednávání.  

 

SOH nebo obce a města SOH realizovaly několik zajímavých projektů: 
 

1. Internetová televize Hlučínska  
– záznamy z akcí pořádaných v obcích a městech SOH, besedy se zajímavými lidmi a zpravodajství 

z Hlučínska jsou pravidelně prezentovány na www.hlucinsko.tv. 
 

2. Překlady propagačních materiálů SOH do jazyka německého a polského, které budou umístěny 

na internetových stránkách SOH www.hlucinsko.eu (com, info). 
 

3. Dárcovství krve Slezské nemocnici v Opavě 

Ve dnech 22. 4. a 6. 5. 2008 darovali představitelé obcí a měst SOH či zaměstnanci úřadů krev SN 

v Opavě (cca 30 osob). 
 

4. Poznávací zájezd do Francie ve dnech 20. – 25. 5. 2008. 
Více jak polovina představitelů obcí a měst SOH se dohodla na společné dovolené se svými 

partnerkami, partnery – zájezdu do Francie. 
 

5. Nahrání 2. CD s písněmi v hlučínském nářečí  

– 13 obcí a měst SOH podpořilo finančně i svými zpěváky nahrání a vydání 2. CD s písněmi 

v hlučínském nářečí pod vedením p. Rudolfa Engieho Kurky. 
 

6. Pod záštitou SOH byl uspořádán Bál Hlučínska v Hlučíně, dále vystoupení chrámových sborů 

v Kobeřicích, Schol v Darkovicích a také soutěž pro žáky ZŠ „Znáš, umíš, dokaž“ v Hlučíně. 

http://www.hlucinsko.tv/
http://www.hlucinsko.eu/


7. SOH realizovala projekt „Vybavení cyklostezek Hlučínska - rozvoj cestovního ruchu 

mikroregionu“, v rámci kterého přišlo do obcí a měst SOH 62 ks cyklomap a posezení, 31 ks stojanů 

na kola a odpadních košů a přes 100 ks nových cykloznaček. 
 

8. Vzdělávací seminář pro představitele obcí a měst SOH 

Ve dnech 12. – 14. 11. 2008 se uskutečnil vzdělávací seminář pro představitele SOH, kterého se 

zúčastnili téměř všichni zástupci obcí a měst (kromě tří).  

Seminář obsahoval témata  –  dotace EU, kraje – nejčastější chyby při zpracování žádostí o dotaci,  

         nové dotační programy 

- jak pracovat s médii, s novináři, jak napsat tiskovou zprávu 

- informace o MA 21, o NSZM 

- etiketa v životě starosty 

- jak připravit rozpočet obce, atd. 
 

9. Setkání s hejtmanem MSK 

Den 22. 7. 2008 se uskutečnilo v Hlučíně setkání představitelů měst a obcí SOH s hejtmanem MSK. 
 

10. Setkání s podnikateli z Hlučínska 

Dne 11. 3. 2008 se uskutečnilo v Bolaticích 1. setkání představitelů  obcí a měst SOH s podnikateli na 

Hlučínsku, v rámci kterého byly podnikatelé informováni o dotačních titulech pro podnikatele,  

o možnostech vzájemné spolupráce. Výsledkem setkání byl i dotazník s názory podnikatelů  

na spolupráci s vedením obcí a měst. 
 

11. Sportovní akce starostů SOH 

- 4. 4. 2008 se uskutečnil v Kravařích tradiční Sportovní den 

- 3. 6. 2008 se uskutečnilo v Bolaticích fotbalové utkání představitelů SOH se zástupci Policie ČR  

v Opavě. 
 

Dále jsme snažili vytvořit databázi hlavních kulturních akcí na Hlučínsku a databázi s plochami pro 

podnikatele na Hlučínsku, které jsou však i díky opomenutí některých starostů neúplné. 

A přitom by nám mohli výrazně pomoci jednak při organizování našich kulturně-společenských akcí a 

jednak při zlepšování spolupráci s podnikateli. 

Pro zviditelnění regionu však na internetových stránkách můžeme zveřejnit seznamy hudebních 

skupin, kulturních památek a restaurací v regionu, které jsme sestavili v roce 2007 a začátkem roku 

2008. 
 

V čem vidím pozitiva v naší práci: 

- přestože se ještě neplní některé zadané úkoly včas, opět se zlepšila spolupráce  

při sestavování různých společných materiálů 

- představitelé obcí a měst mají zájem o společné vzdělávání i o společné projekty 

podporující rozvoj regionu 

- účast na jednáních Sněmů je velmi dobrá 

- zahájili jsme provoz internetové televize 

- učinili jsme první kroky pro zlepšení spolupráce s podnikatelskou veřejností a jejich 

zapojení do rozvoje Hlučínska 

-  o Hlučínsku se ví na Krajském úřadu v Ostravě i mezi veřejností 
 

V čem vidím negativa v naší práci: 

- na internetových stránkách SOH stále chybí informace o některých obcích 

- někteří starostové si málo objednávají kameramana pro záznamy z akcí v jejich  

 obcích  

- špatné plánování času ze strany starostů pro jednání na Sněmech či na společných 

akcích (brzký odchod  z jednání, někdy i  bez omluvy, apod.). 

- preferování osobních zájmů (obce) nad zájmy regionu a s tím související nechuť 

kolegů podělit se o úspěchy při získávání dotací (zdroje dotací). 

 



V čem vidím příležitost pro další zlepšení vzájemné spolupráce a prosazování zájmů regionu: 
- pokračovat ve sdružování finančních i materiálních prostředků pro budování 

prosperujícího a známého regionu 

- ve spolupráci s podnikateli v oblasti cestovního ruchu, se zástupci informačních  

center se pokusit vytvořit „mapu“ Hlučínska s novými službami pro turisty   

s rozvojem stávajících služeb 

- rozvíjet spolupráci s podnikatelskou veřejností a zapojit ji do aktivit na Hlučínsku 

(kultura, sport, I/56, atd.) 

- podílet se na rozvoji kulturních aktivit na Hlučínsku (folklorní slavnosti, zpěvník  

hlučínských písní, CD s písněmi v Hlučínském nářečí, knihy o Hlučínsku, atd.) 

- příprava a realizace projektů podporující rozvoj regionu (Hlučínsko se představuje 

apod.). 

- realizace dalších vzdělávacích seminářů, na kterých se mj. upevní vztah mezi  

 představiteli obcí a měst SOH 

- využití kontaktů u zastupitelů MSK, poslanců a senátorů k prosazování zájmů 

Hlučínska (I/56, propagace regionu, atd.) 

- ještě výraznější zapojení se představitelů obcí  měst SOH do přípravy materiálů 

  o Hlučínsku apod. 

- přihlašování se obcí (i měst) do soutěží jako je Vesnice roku, Obec přátelská rodině,  

 MA 21, atd., aby se ještě více prostřednictvím jednotlivých samospráv zpropagoval  

 život obyvatel Hlučínska i celý region Hlučínska. 

 

Možná, že jsem ve svých výčtech pozitiv, negativ i příležitostí na něco zapomněl, i proto budu rád, 

když doplníte či opravíte tyto moje návrhy. 

SOH za poslední dva roky udělalo velký pokrok ve své propagaci (internetové stránky, internetová 

televize, nové propagační materiály, CD s písněmi v hlučínském nářečí, atd.) a dostalo se tak téměř na 

úroveň vyspělejších regionů (Podbeskydí, Poodří apod.). 

Přestože máme oproti jiným mikroregionům nevýhodu ve velkém počtu členů SOH, přesto 

dokazujeme, že společná domluva i společný zájem přináší dlouho očekávané kvalitní výsledky. 

O Hlučínsku se začíná hovořit jako o regionu, který žije, kde se rozvíjí tradice, kde se dokáží 

starostové společně dohodnout. Kolegové z jiných regionů obdivují rozvoj v našich obcích                    

a městech, naši internetovou televizi, kulturní a společenskou činnost, naše společné semináře, apod. 

Pokud nepolevíme v našich aktivitách, máme obrovskou příležitost zajistit našemu regionu vysokou 

prosperitu i popularitu.  

Závěrem bych chtěl vyjádřit poděkování všem kolegům i kolegyni za spolupráci v letošním roce,        

za účast na akcích SOH děkuji, za Vaše návrhy pro řešení problémů našeho regionu, za podporu aktivit 

SOH. 

Také chci poděkovat kolegům z Rady SOH, se kterými jsme společně připravovali programy 

jednotlivých akcí na Hlučínsku, za důvěru i obrovskou vstřícnost při řešení našich problémů. 

Děkuji také členům Kulturní komise při Radě SOH za jejich nápady pro rozvíjení kultury                    

na Hlučínsku, pracovníkům Městských úřadů v Hlučíně, Kravařích, Obecního úřadu v Bolaticích  

i ostatních úřadů, za pomoc při organizování akcí SOH v jejich obcích a městech, pracovníkům 

informačních center v Hlučíně, Kravařích i v Opavě za spolupráci při propagaci regionu. 

Poděkování patří i představitelům obcí a měst SOH, kteří zafinancovali vydání 2. CD s písněmi 

v hlučínském nářečí, na jehož vydání má opět největší zásluhu pan Rudolf Engie Kurka a zpěváci ze 

13 samospráv. 

Jsem nesmírně hrdý na to, že mohu být předsedou tak aktivního sdružení a pevně věřím, že společnými 

silami založených na vzájemné důvěře a spolupráci se nám podaří realizovat v příštích měsících 

většinu našich plánů a ještě více tak zajistit prosperitu a propagaci našeho regionu Hlučínska. 

 

V Bolaticích 7. 12. 2008 

        Mgr. Herbert Pavera 

            předseda SOH 


