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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 obcemi
Dobroslavice a Děhylov (od 1. 7. 2017).
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, starosta obce Bolatice
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 2017

Obec/město

Starosta/starostka

Bělá
Bohuslavice
Bolatice
Darkovice
Dolní Benešov
Hať
Hlučín
Hněvošice
Chlebičov
Chuchelná
Kobeřice
Kozmice
Kravaře
Ludgeřovice
Markvartovice
Oldřišov

Karel Krupa
Mgr. Pavel Dominik
Mgr. Herbert Pavera
Ing. Daniel Kocián
Martin Štefek
Werner Vyletělek
Mgr. Pavel Paschek
Josef Kremser
Ilja Novotný
Ing. Rudolf Sněhota
Ing. Lukáš Kubný
Ing. Petr Kozák
Mgr. Monika Brzesková
Mgr. Daniel Havlík
Ing. Pavel Myslivec
Ing. Petr Toman

Píšť
Rohov

Bc. Daniel Fichna
Daniel Procházka

Obec/město
Služovice
Strahovice
Sudice
Šilheřovice
Štěpánkovice
Třebom
Velké Hoštice
Vřesina
Závada

Starosta/starostka
Petr Weczerek
Ing. arch. Elen Malchárková
Petr Halfar
Mgr. Radek Kaňa
Bernard Halfar
Jaroslav Vlk
Ing. Alfons Pospiech
Ing. Jaroslav Smolka
Ing. Andrea Lorková

Spolupracující městské části a obce
Hošťálkovice
Lhotka
Petřkovice
Malé Hoštice
Děhylov (od 1. 7.
2017)
Dobroslavice

Mgr. Jiří Jureček
Josef Šrámek
Ivo Mikulica
Mgr. Miroslava Konečná
Ing. Miroslav Honěk
PhDr. Hana Bližňáková
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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 2017 se konalo 5 jednání Sněmu SOH, na kterých bylo projednáno okolo 90 bodů/ témat.
Na Sněmech SOH byly např. schváleny 4 rozpočtové úpravy rozpočtu SOH v roce 2017, Závěrečný účet
SOH za rok 2016, účetní závěrka za rok 2016, partnerství obce Děhylov se Sdružením obcí Hlučínska,
rozpočet SOH na rok 2018, plán inventur majetku SOH za rok 2017, Střednědobý výhled rozpočtu do
roku 2022, finanční příspěvky aj. Byly projednány informace o stavu realizace projektů, výsledky
přezkoumání hospodaření SOH, výsledek inventarizace majetku SOH za rok 2016, realizace
vzdělávacího zájezdu do Maďarska, společný nákup elektrické energie a plynu pro obce a města
Hlučínska, možnost pokrytí území obcí vysokorychlostním internetem, společný postup v rámci
dopravní obslužnosti a financování veřejné autobusové dopravy, společný postup v záležitosti nové
komunikace I/56, realizace společné omalovánky Hlučínska a vzdělávacího semináře pro starosty
Hlučínska, projednání realizace akcí (Den učitelů, Festival kultury, Setkání chrámových sborů a schol,
Darujte krev se starosty Hlučínska, Otevírání turistické sezóny v Opavském Slezsku 2017, aj.), plán akcí
a aktivit SOH na rok 2018, návrhy na ocenění Pamětní medailí 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 2017 se uskutečnilo celkem 11 jednání Rady SOH a bylo na nich projednáno okolo 140
bodů/témat. Na Radě SOH byly schvalovány partnerské smlouvy s městskými částmi Ostravy a Opavy a
obcemi Dobroslavice a Děhylov, 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,
společný nákup energií, uspořádání vzdělávacího semináře pro starosty Hlučínska, vydání omalovánky
Hlučínska, svolávání jednání Sněmů SOH, informace o termínech akce Darování krve se starosty
Hlučínska, informace o realizovaných projektech, partnerství SOH v rámci Kongresu starostů MSK,
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návrh rozpočtu SOH na rok 2018 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Hlučínska do roku 2022. Na
Radě SOH bylo dále projednáno vyhlášení VŘ na dodavatele optické sítě pro obce a města Hlučínska.
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 2017 se komise sešla dne 23. 3. v Bolaticích.
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 2017
V roce 2017 oslavilo SOH již 26 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 2017 obdrželo dotace za realizaci projektů:
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z Moravskoslezského kraje:
o „Manažer regionu Hlučínska“ (doplatek dotace ve výši 20 000 Kč).
V rámci projektu získalo Sdružení obcí Hlučínska dotaci na mzdu zaměstnankyně a služby externí
účetní.
o „Festival kultury a hlučínských řemesel 2017“ (dotace 86 578,45 Kč).
V rámci projektu proběhl dne 9. 7. 2017 na Mírovém náměstí v Hlučíně Festival kultury a hlučínských
řemesel.
o „Manažer regionu Hlučínska II“ (zálohová dotace ve výši 80 000 Kč).
V rámci projektu získalo Sdružení obcí Hlučínska dotaci na mzdu zaměstnankyně a služby externí
účetní.
- z Ministerstva financí ČR (z Norských fondů):
o „Výměnou zkušeností k posílení bilaterální spolupráce Hlučínsko - Norsko“ (dotace
397 500 Kč).
V rámci projektu byl realizován vzdělávací zájezd představitelů Sdružení obcí Hlučínska do Norska
v roce 2015.
- ze Státního fondu životního prostředí ČR:
o „Jak na výuku EVVO na Hlučínsku?“ (zálohová dotace ve výši 89 856 Kč Kč).
V rámci projektu budou vytvořeny metodické materiály a pracovní listy pro účely výuky přírodovědy a
přírodopisu na základních školách v regionu. Realizace projektu „Jak na výuku EVVO na Hlučínsku?“
bude pokračovat až do prosince 2018.
Sdružení obcí Hlučínska bylo v roce 2017 partnerem v česko-polských projektech:
- „Dobre praktyki bez granic“ - realizátorem bylo Stowarzyszenie LYSKOR;
- „Know How - na przykładzie szlaku wież i platform widokowych oraz szlaku single truck“ realizátorem byla Stowarzyszenie Lokala Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju.
V roce 2017 byl Euroregionem Silesia - CZ schválen k financování projekt „Jak na invazivní druhy
rostlin na Hlučínsku a v polských gminách“, jehož realizace bude zahájena v lednu 2018.
V roce 2017 byly dále podány žádosti o dotaci:
- z Euroregionu Silesia na projekty:
o „Hlučínsko a polské gminy se představují“
o „Hledání ztraceného času“
- z Moravskoslezského kraje na projekt:
o „Festival kultury a hlučínských řemesel 2018“
5.2 Podpora a realizace kulturně-společenských akcí na Hlučínsku
Sdružení obcí Hlučínska v roce 2017 zaštiťovalo nebo se finančně podílelo především na těchto akcích:
- Bál Hlučínska
Bál Hlučínska proběhl dne 4. 2. 2017 na zámku v Kravařích.
- Den učitelů
Dne 29. 3. 2017 bylo v Hlučíně oceněno celkem 29 pedagogů z Hlučínska.
- Festival kultury a hlučínských řemesel
Dně 9. 7. 2017 se na Mírovém náměstí Hlučíně představilo celkem 12 folklorních a tanečních souborů
a kapel z celého Hlučínska.
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- Setkání schol regionu Hlučínska
Setkání schol regionu Hlučínska proběhlo dne 16. 9. 2017 v Kostele Krista Dobrého Pastýře
v Hněvošicích za účasti 11 schol.
- Setkání chrámových sborů
8. 10. proběhl v kostele sv. Matouše v Hati již 20. ročník Setkání chrámových sborů regionu Hlučínska
za účasti 12 chrámových sborů.
SOH rovněž podporuje a propaguje vydávání časopisu Hlučínska, za jehož realizací stojí Sdružení přátel
Hlučínska při Muzeu Hlučínska v Hlučíně.
5.3 Vzdělávací seminář pro starosty Hlučínska
Dne 11. 5. proběhl celodenní vzdělávací seminář pro starosty obcí a měst Hlučínska. V dopoledním
bloku absolvovali účastníci blok zaměřený na tzv. měkké dovednosti s názvem „Úvod do verbální a
neverbální komunikace, aneb co je zapotřebí pro úspěšné jednání a vyjednávání“. V odpolední části
pak proběhlo jednání se zástupcem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a seminář
k trestně právní odpovědnosti členů orgánů obce.
5.4 Prezentace Sdružení obcí Hlučínska v Poslanecké sněmovně v Praze
Sdružení obcí Hlučínska se dne 29. 5. Prezentovalo v Poslanecké sněmovně v Praze, a to v rámci
prezentace turistické oblasti Opavské Slezsko. V Poslanecké sněmovně dále proběhla v době od 29. 5.
do 9. 6. výstava obrazů a fotografií mimo jiné také z Hlučínska.
5.5 Vydání omalovánky Hlučínska
V listopadu vydalo Sdružení obcí Hlučínska v nákladu 10 000 ks společnou omalovánku, která obsahuje
35 obrázků s motivy z obcí a měst Hlučínska.
5.6 Podpora ostatních aktivit
- Dárcovství krve se starosty Hlučínska
Aktivita Darování krve se starosty Hlučínska se koná již 10. rokem a již 19x 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 20. a 27. 4., podzimní Darování krve se konalo
12. a 19. 10. Obou akcí se zúčastnila řada občanů nejen z Hlučínska.
- Finanční podpora akcí a aktivit
Sdružení obcí Hlučínska schválilo:
- finanční příspěvek Prajzské ambasádě, z. s. na kulturně společenskou akci Den Bot dne 8. 5.
2017 u příležitosti 750 let od svatořečení sv. Hedviky 8 000,- Kč;
- finanční příspěvek JUDr. Zdeňku Bajgarovi na vydání publikace „Zapomenuté Slezsko“ ve výši
15 000,- Kč;
- finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč New Wind Pruduction s.r.o. na projekt „Galerie pod širým
nebem v rámci festivalu Štěrkovna Open Music ve dnech 28. - 29. 7. 2017;
- finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč Charitě Opava v rámci akce „Sportovní den (nejen) pro
klienty Charity Opava“;
- finanční příspěvek ve výši 30 000,- Kč obci Hněvošice na realizaci akce „Setkání schol regionu
Hlučínska“ 16. 9. 2017;
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finanční příspěvek ve výši 30 000,- Kč obci Hať na realizaci akce „Setkání chrámových sborů
regionu Hlučínska“ 8. 10. 2017;
finanční příspěvky souborům účinkujícím na Otevírání turistické sezóny 6. 5. 2017 v Hlučíně
v celkové výši 10 000,- Kč;
honorář účinkujícím souborům na Festivalu kultury a hlučínských řemesel 9. 7. 2017 v Hlučíně
v celkové výši 31 500 Kč.

5.7 Ocenění pamětní medailí
V roce 2017 udělilo Sdružení obcí Hlučínska Pamětní medaili Cypriána Lelka za osvětovou a kulturní
činnost Ing. Josefu Teuerovi, dlouholetému předsedovi Místní akční skupiny Hlučínsko.
5.8 Spolupráce s partnery a organizacemi
- Spolupráce s MAS Hlučínsko
SOH dlouhodobě spolupracuje s Místní akční skupinou Hlučínsko. V roce 2017 spolupracovaly také na
tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání.
Obě organizace dále spolupracují také při propagaci akcí a aktivit regionu.
- 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
2017“ (6. 5. v Hlučíně) v rámci které se Sdružení obcí Hlučínska i některé členské obce, spolky,
organizace prezentovaly. Sdružení obcí Hlučínska vydalo pro tuto akci speciální leták s pozvánkami na
akce obcí a měst Hlučínska do konce roku 2017.
- Spolupráce s Euroregionem Silesia
SOH i v roce 2017 velmi úzce spolupracovalo s Euroregionem Silesia při zpracování žádostí o dotace
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 2017 se uskutečnilo 5 setkání se zástupci polských gmin (17. 2., 9. 5., 9. 8.,
17. 10. a 3. 11. v Bolaticích).
Na programu jednání byla organizační stránka připravovaných žádostí o dotace a realizace společných
projektů.
5.9 Internetové stránky SOH, facebook SOH a podpora propagace regionu
V roce 2017 probíhala propagace a informování o dění v regionu v různých typech periodik. O
aktivitách SOH a jednotlivých obcí a měst Hlučínska si mohli čtenáři přečíst 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.
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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
Vysílání na internetové televizi pokračovalo také v roce 2017. Sdružení obcí Hlučínska rovněž vysílalo
na České regionální televizi cca 15 minutový přehled dění na Hlučínsku za uplynulý týden, a to v
premiérovém čase v úterý ve 20:40 a poté 5x v repríze 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 do Maďarska
Ve dnech 5. - 9. 11. se 38 představitelů obcí a měst Hlučínska zúčastnilo vzdělávacího zájezdu do
Maďarska. Součástí programu byla návštěva měst Visegrad, Eger, Egerszalók a Nagykovásci, kde
proběhly besedy s představiteli místní samosprávy na témata spadající do samosprávy obcí jako např.
sociální věci, udržitelný rozvoj, rozpočet, investice a výstavby, životní prostředí aj. O návštěvě
Maďarska byla zpracována zpráva, která je zveřejněna také na stránkách Sdružení obcí Hlučínska.
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, na kterých zastupoval SOH převážně předseda SOH.
5.13
Hájení společných zájmů obcí a měst
Mezi další cíle a priority Sdružení obcí Hlučínska patří společné hájení zájmů členských obcí. Také
v roce 2017 byla zaslána řada otevřených dopisů Parlamentu ČR a Moravskoslezskému kraji s žádostmi
a výzvami k řešení společných problémů jako jsou: problematika nedostatku lékařů, financování
veřejné osobní autobusové dopravy, výstavba nové silnice I/56 aj.

6. Zhodnocení činnosti obcí a měst Sdružení obcí Hlučínska
Jaká jsou pozitiva v práci a činnosti obcí a měst SOH:
- fungující spolupráce členských a partnerských obcí a měst na společných aktivitách, akcích,
které přispívají k rozvoji regionu;
- vysoký zájem a zapojování se občanů do aktivit obcí a měst i SOH (Festival kultury Hlučínska,
Setkání chrámových sborů a Setkání schol regionu Hlučínska aj.);
- finanční spoluúčast obcí a měst Hlučínska na chodu sdružení a jeho aktivitách ze strany
členských a spolupracujících obcí SOH;
- hájení společných zájmů a „táhnutí za společný provaz“;
- rozšiřující se zájmy spolupráce - ekologie, příroda a krajina a životní prostředí;
- zájem nových partnerů o spolupráci se Sdružením obcí Hlučínska - firmy, neziskové organizace,
obce, aj.;
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fungující spolupráce s organizacemi působícími ve společném území - MAS Hlučínsko, Muzeum
Hlučínska, Turistická oblast Opavské Slezsko aj.;
fungující spolupráce se zahraničními partnery v rámci realizace společných projektů;
vysoká účast zástupců obcí a měst na společných jednáních;
vysoká úspěšnost v získávání dotací na projekty SOH a větší příležitosti pro rozvoj regionu;
fungující internetová televize a televizní vysílání příspěvků z akcí obcí a měst Hlučínska;
fungující propagace akcí a aktivit obcí a měst Hlučínska prostřednictvím webových stránek a
facebooku Sdružení obcí Hlučínska;
vysoká účast na společných jednáních, akcích a aktivitách sdružení i jednotlivých obcí a měst;
zájem médií o region Hlučínska (Opavský a Hlučínský Deník, časopis PROGRAM, pořady ČT);

Jaká jsou negativa v práci a činnosti obcí a měst SOH:
- nízká aktivita některých obcí při realizaci společných aktivit;
- nedostatečná spolupráce s podnikatelskou a zemědělskou veřejností regionu;
- zastaralé propagační materiály o regionu;
- zastaralé a nedostatečné značení cyklotras a cyklostezek na Hlučínsku, nedostatečná kvalita
povrchu těchto cyklostezek;
- rezervy v budování cyklostezek na Hlučínsku;
- rezerva v možnosti využívání propagace akcí a aktivit obcí a měst Hlučínska prostřednictvím
webových stránek Sdružení obcí Hlučínska a facebooku;
- nízká kvalita webových stránek - nedostatečné propojení s weby ostatních obcí a měst
Hlučínska;
- nízká účast starostů obcí na společných akcích Sdružení obcí Hlučínska;
- nárůst byrokracie a kontrol;
- neúnosná dopravní situace na silnici I/56;
- nedostatečná komunikace a využívání médií pro propagaci akcí a aktivit ze strany obcí a měst,
včetně „Hlučínské televize“.

Jaké jsou příležitosti pro zlepšení vzájemné spolupráce i pro rozvoj regionu:
- pokračování a spolupráce v udržování tradic, zvyků a kultury regionu;
- pokračovat ve společném budování atraktivního a prosperujícího regionu za využití finančních
příspěvků obcí a měst;
- zvýšit aktivitu některých obcí při realizaci společných aktivit;
- pokračovat ve využívání dotačních titulů při realizaci projektů vedoucích k rozvoji regionu;
- rozvíjet spolupráci v dalších společných oblastech;
- zvýšit atraktivitu regionu v oblasti cykloturistiky;
- vydat aktuální tištěné propagační materiály o regionu;
- dále spolupracovat a hájit společné zájmy a iniciovat změny zákonů a dalších předpisů u
Parlamentu ČR, Moravskoslezského kraje apod.;
- zlepšit spolupráci s podnikatelskou veřejností v regionu;
- zlepšit funkčnost webových stránek Hlučínska;
- zlepšit spolupráci v rámci využívání propagace akcí a aktivit obcí a měst Hlučínska
prostřednictvím webových stránek Sdružení obcí Hlučínska a facebooku;
- pokračovat ve společné propagaci, prezentaci regionu, pořádání kulturních akcí apod.;
- nadále pořádat společné vzdělávací akce pro nabývání nových zkušeností a upevňování vztahů
mezi představiteli obcí a měst SOH.
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7. Závěrem
Sdružení obcí Hlučínska pokračovalo i v roce 2017 v realizaci řady společných aktivit vedoucích
k rozvoji regionu, a to hlavně v oblastech propagace regionu, vzdělávání, životního prostředí, kultury
aj.
Díky vzájemné spolupráci obcí a měst Hlučínska se podařilo uskutečnit řadu úspěšných projektů,
prostřednictvím kterých se daří udržovat osobitý ráz regionu, kultura a tradice.
Hlučínsko tak zůstává regionem vyznačujícím se kvalitním a bohatým kulturním životem, regionem, o
který jeví zájem jak turisté, tak také média.
Sdružení obcí Hlučínska děkuje všem starostům a starostkám z Hlučínska, partnerským obcím a
městským částem, spolupracujícím polským gminám, 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 19. 12. 2017

