Svazek obcí mikroregionu Hlučínska - východ
Svazek obcí mikroregionu Hlučínska vznikl 22. ledna 2002 registrací u Okresního
úřadu Opava – referátu vnitřních věcí a sdružuje obce, které spadají pod úřad s rozšířenou
působností v Hlučíně.

Předmětem činnosti svazku je rozšíření, zlepšení a prohloubení hospodářské, kulturní
a jiné spolupráce mezi členy svazku obcí v zájmu mikroregionu „Hlučínska“ a také
koordinace mezi členy při všech regionálních projektech v obecní a podnikatelské sféře
v rámci regionálním, celostátním i mezinárodním. Jedná se především o úkoly v oblasti
školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany
životního prostředí, cestovního ruchu, zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně,
shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, zásobování
vodou, odvádění a čištění odpadních vod; zavádění, rozšiřování a zdokonalování
inženýrských sítí a systému veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného
území; úkoly v oblasti ochrany ovzduší, správa majetku obcí, zejména místních komunikací,
lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení
spravovaných obcemi.

Členové svazku obcí mikroregionu Hlučínska
Bělá

www.obecbela.cz

700 obyvatel

Bohuslavice

www.bohuslaviceuhlucina.cz

1 600 obyvatel

Darkovice

www.darkovice.cz

1 235 obyvatel

Děhylov

www.dehylov.cz

700 obyvatel

Dobroslavice

www.dobroslavice.cz

688 obyvatel

Dolní Benešov

www.dolnibenesov.cz

4 350 obyvatel

Hať

www.obechat.cz

2 554 obyvatel

Hlučín

www.hlucin.cz

14 528 obyvatel

Kozmice

www.kozmice.cz

1 798 obyvatel

Ludgeřovice

www.ludgerovice.cz

4 600 obyvatel

Markvartovice

www.markvartovice.cz

1 798 obyvatel

Píšť

www.pist.cz

2 094 obyvatel

Šilheřovice

www.silherovice.cz

1 563 obyvatel

Vřesina

www.vresina.cz

1 370 obyvatel

Závada

www.zavada.cz

598 obyvatel

Od července 2007 nejsou členy svazku obce Bolatice a Chuchelná.

V roce svého založení, tedy roku 2002, začal SOHM projednávat svůj strategický projekt –
Program rozvoje SOHM.
V jeho rámci se jednotliví členové ucházeli o finanční pomoc z programu SAPARD.
Obec Bolatice podala v rámci Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – východ v roce 2002
společný projekt pro celý svazek s názvem „Rekonstrukce cyklostezky a podpora
turistického ruchu v mikroregionu Hlučínsko“. V rámci tohoto projektu byly vybudovány
cyklostezka do Bělé, opravily se pomníky a kapličky v Bělé, v Píšti, Hlučíně, Darkovicích,
Hati, byl vybudován Skanzen lidových tradic a řemesel v Bolaticích a do 17 obcí
mikroregionu byly instalovány lavičky a informační mapy.

Sídlo svazku:

Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín

Předseda svazku obcí:

Ing. Pavol Kubuš, starosta města Hlučín

E-mail:

starosta@hlucin.cz

Tel:

+420 595 020 211

