Výroční zpráva předsedy SOH Mgr. Herberta Pavery o činnosti SOH za rok 2010
Sdružení obcí Hlučínska (SOH) je dobrovolným svazkem obcí a měst regionu Hlučínska, které
sdružuje 27 samosprávných 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 to vše se daří rok od roku naplňovat a zlepšovat.
SOH se stále více dostává do povědomí občanů regionu, podnikatelské veřejnosti i jiných institucí
a snad i proto je žádáno, aby bylo patronem některých významných akcí v regionu.
Funkčnost SOH zajišťují jednak stanovy SOH (smlouva obcí a měst) a také jednání orgánů SOH –
Rady SOH a Sněmu SOH.
V roce 2010 se konaly 4 jednání Sněmu SOH, na kterých bylo projednáno okolo 60 bodů, témat
(v roce 2009 – 100 bodů při 6 jednáních). Na Sněmech SOH jsme např. schválili rozpočtové úpravy
rozpočtu SOH, uspořádání vzdělávacího semináře, darování krve ve Slezské nemocnici v Opavě,
ocenění účastníků soutěže o nejoriginálnější kraslici,
návrhy na vlajky SOH, záštity nad
motoristickými akcemi, hudebním festivalem, srazem karavanistů, zhotovení nové pamětní medaile
E. Hadamczika, uspořádání Festivalu kultury Hlučínska, podání přeshraničního projektu „Hlučínsko
a polští partneři se představují“, podporu tradičních aktivit (setkání Schol, chrámových sborů, Bál
Hlučínska), žádosti na urychlení přípravy nové R/56, podporu učňovského školství, žádost na město
Ostrava o zlepšení podmínek cestujících v Přívoze, atd.
K vyznaným aktivitám SOH patřily i akce Den učitelů, Setkání s podnikatelskou veřejností (formou
Veřejných fór), vzdělávání starostů na téma „Jak lépe komunikovat s veřejností“, společný zájezd
do Německa a Rakouska, společné sportovní akce (Sportovní den v Kravařích, bowling
v D. Benešově, fotbal ve V. Hošticích a Chlebičově). SOH mj. finančně přispělo Policii ČR
na vybavení vyšetřovací místnosti pro týrané děti a ženy a propagaci Hlučínska na výstavě v Praze.
Jednání Sněmu se zúčastnili zástupci firmy KODIS (řešení problémů v osobní dopravě cestujících),
zástupci Agentury pro zemědělství a venkov v Opavě a Pozemkového úřadu v Opavě (protipovodňová
ochrana, spolupráce se zemědělci, osevní postupy), zástupci Krajského úřadu MSK (zapojení se obcí
pro získání digitálních map).
Usnesení Sněmů naplňovala Rada SOH, která projednala na 80 bodů na 5 jednáních (v loni 110 bodů
při 8 jednáních).
Rada SOH mj. projednala Petici občanů z Kravař, Štěpánkovic, Bolatic a Chuchelné za zachování
ranního vlakového spoje do Chuchelné, žádost Policie ČR o příspěvek na vybavení vyšetřovací
místnosti pro týrané a zneužívané děti a ženy, možnost vybudování denního stacionáře pro nemocné
a přestárlé lidi, podpořila zřízení nového autobusového spoje Hlučín-Poruba, termíny sportovních akcí,
schválila smlouvy o partnerství s městskými částmi Ostravy a Opavy, podpořila projekt občanky
Vřesiny pro získání dotace programu EU na vytvoření denního centra pro děti od 1 do 5 let, připravila
společné setkání zástupců SOH s podnikatelskou veřejností, objednání vlajek SOH, atd.
Jednání Rady SOH se zúčastnila i zástupkyně firmy e-CENTRE Ostrava, která informovala členy
Rady SOH o možnostech tzv. elektronické aukce na dodávky elektřiny a plynu.
Vzhledem k tomu, že počet jednání Sněmu SOH i Rady SOH je v roce 2010 méně z důvodu konání
komunálních voleb v říjnu 2010, bylo na těchto jednáních projednáno i méně bodů.
I přesto byl rok 2010 velmi bohatý a pestrý na realizování zajímavých projektů a aktivit:
1. Internetová televize Hlučínska – www.hlucinsko.tv
Návštěvnost záznamů rok od roku stoupá a je výbornou příležitostí k prezentaci celého regionu!
2. Dárcovství krve Slezské nemocnici v Opavě
- Jarního darování krve (20. 4 a 4. 5.) se zúčastnilo několik desítek zástupců a občanů obcí a měst
Hlučínska

- Podzimní darování krve se uskuteční 5. a 12. 10. 2010.
Tyto aktivity se již konají 3. rokem!
3. Vzdělávací seminář představitelů obcí a měst SOH v hotelu Horal ve Velkých Karlovicích
Seminář na téma „Jak zlepšovat komunikaci s veřejností“ ve dnech 5. – 7. 5. 2010 se zúčastnilo 25
starostů a místostarostů z obcí a měst SOH. Vzdělávání přestavitelů obcí a měst je každoročně
zařazováno do aktivit SOH, rovněž již 3. rokem!
4. Poznávací zájezd do Německa a Rakouska ve dnech 9. – 13. 6. 2010
Zájezdu organizovaného Ing. A. Hahnem se zúčastnila většina představitelů obcí a měst SOH.
Pořádání těchto akcí svědčí o dobrých vztazích mezi starosty SOH!
5. Návštěva mezinárodní výstavy Regiontour v Brně 14. 1. 2010.
Téměř 30 účastníků navštívilo tradiční výstavu cestovního ruchu v Brně, kde se setkali se starosty
jiných obcí, měst s představiteli kraje, atd.
6. Studentské práce řeší témata z Hlučínska
V tomto roce řešili nebo řeší studenti témata z Hlučínska (např. osobnosti z Hlučínska, využití dotací
EU, sakrální stavby, památky na Hlučínsku, historie některých obcí, atd.)
Spolupráce se studenty je čím dále větší a může přinést mnoho poznatků i materiálů potřebných pro
vydání různých publikací o regionu.
Představitelům univerzit a také studentům patří naše poděkování.
7. Jednání se zástupci kraje ohledně přípravy nové R/56
Dne 11. 1. 2010 se zástupci SOH (členové komise pro výstavbu R/56) zúčastnili jednání s náměstkem
hejtmana MSK p. Miroslavem Novákem ve věci urychlení příprav výstavby nové R/56.
8. Podpora kulturně-společenských akcí na Hlučínsku
V letošním roce podpořilo SOH záštitou – Bál Hlučínská a finančně „Setkání mladé duchovní hudby
v Hlučíně“ (19. 6.), Setkání chrámových sborů v Bolaticích (3. 10.), Festival kultury Hlučínska
v Hlučíně (11. 7.), Den učitelů v Kravařích (26. 3.).
9. Podpora jiných aktivit, organizací
SOH finančně podpořilo ocenění tvůrců soutěže o nejoriginálnější kraslici (akci pořádalo KC Hlučín),
tvůrce návrhů vlajek SOH, finančně přispělo na charitativní akci „Pomozte dětem“ (centrum
Mraveneček pro postižené děti), finančně podpořilo vybavení vyšetřovací místnosti Policie ČR pro
týrané a zneužívané děti a matky a zhotovení standarty Okresního svazu hasičů v Opavě.
10. Záštity nad akcemi v regionu
SOH je stále častěji žádáno o převzetí záštity nad akcemi pořádanými v regionu – v letošním roce to
byla opět podpora hudebního festivalu Štěrkovna Open v Hlučíně a nově motoristické soutěže
historických vozidel Oldracingu klubu Hlučín, Moto-clubu Kravaře, sraz karavanistů ČR v Hlučíně,
atd.
11. Sportovní aktivity
Město Kravaře uspořádalo tradiční Sportovní den (9. 4.), v rámci Sněmu SOH ve V. Hošticích se
konalo fotbalové utkání (29. 4.), 23. 3. se v D. Benešově uskutečnilo bowlingové setkání a další
fotbalové zápasy se odehrály 17. 6. v Chlebičově a 26. 6. v Kravařích (v rámci akce Pomozte dětem).
Z důvodu špatného počasí se nekonal cyklovýlet po cyklostezkách Hlučínska a z důvodu nedostatku
času se neuskuteční Sportovní den v Darkovicích.
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12. Internetové stránky SOH – www.hlucinsko.eu; www.hlucinsko.com; www.hlucinsko.info
Internetové stránky stále častěji využívají jak jednotlivé obce a města k prezentování svých akcí, tak
i další pořadatelé akcí. Škoda jen, že ještě stále některé obce zde mají neúplné informace.
Větší propagací stránek SOH by jistě pomohlo získání domény www.hlucinsko.cz.
13. 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, některé také do kampaní Dne bez aut,
Dnů zdraví, Dne bez úrazů, Dne bez kouření.
V letošním roce se také poprvé přihlásili dvě obce (Chlebičov, Sudice) do soutěže Vesnice roku!
Jaká jsou pozitiva v práci a činnosti obcí a měst SOH:
- zlepšování spolupráce mezi starosty
- účast na jednáních Sněmů SOH je téměř 100 %, vzdělávacího semináře 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.)
- podpora společného financování projektů a aktivit SOH
- zapojování se občanů do aktivit obcí a měst i SOH
- zájem podnikatelské veřejnosti o spolupráci s SOH
- o regionu Hlučínska byly vydány další zajímavé informace v různých publikacích, filmových
pořadech v ČT, v novinách vyšly desítky článků o aktivitách SOH
- rostoucí zájem médií o Hlučínsko i o činnost SOH je dobrým znamením o vzrůstající autoritě
regionu
- již druhým rokem byl uspořádán s velkou odezvou Festival kultury Hlučínska
- rostoucí zájem partnerů o spolupráci s SOH
- internetová televize i internetové stránky zaznamenávají rostoucí počet návštěv, zájem partnerů
o prezentaci na těchto portálech
- zlepšující se zájem starostů o prezentaci obcí a měst, o vzdělávaní
Jaká jsou negativa v práci a činnosti obcí a měst SOH:
- k rozvoji SOH stále chytí nová R/56
- cestující do Ostravy- Přívoz stále nemají důstojné podmínky
- nedostatečná spolupráce některých obcí a měst s podnikatelskou veřejností
- stále malý zájem většiny představitelů obcí a měst o větší prezentaci obcí a měst v soutěžích
apod.
- nedostatečné využití internetové televize pro prezentaci některých obcí
- špatná komunikace některých zástupců samospráv s médii
- netaktnost některých představitelů samospráv vůči ostatním, - špatné plánování času
na společné akce, neomlouvání se kolegům při pozvání na akce, brzké odchody z akcí, atd.
- nezískání dotace na projekt „Hlučínsko a polští partneři se představují“
Jaké jsou příležitosti pro zlepšení vzájemné spolupráce i pro rozvoj regionu:
- 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
- využívat zájem 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
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-

využívat kontaktů se zástupci MSK, vlády, Senátu a Parlamentu ČR pro rozvoj regionu
podpořit realizaci nové expozice v Muzeu Hlučínska v Hlučíně týkající se historie i současnosti
regionu
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

Hlučínsko se rok od roku posunuje kupředu, je více a více propagováno, získává větší respekt
u veřejnosti, zvyšuje se zájem o poznání regionu.
To vše by nešlo bez vzájemné spolupráce jak přestavitelů samospráv SOH, tak i samospráv
s veřejností.
Proto bych rád poděkoval všem, kteří podporují myšlenky rozvoje Hlučínska - občanům regionu,
podnikatelům v regionu, rozhlasu, televizi a především novinářům za zájem o dění v regionu, všem
osobnostem regionu, kteří píší o Hlučínsku nebo jinak prezentují Hlučínsko, obcím a městům
za finanční podporu aktivit SOH, představitelům obcí a měst SOH za spolupráci při naplňování
myšlenek rozvoje spolupráce regionu a členům Rady SOH za podporu aktivit SOH a podporu práce
předsedy SOH.
Děkuji také členům kulturní komise za spolupráci při stanovení kulturních akcí SOH a také
zaměstnancům OÚ Bolatice za práci pro SOH (účetnictví, zápisy z jednání, projekty).

Mgr. Herbert Pavera
Předseda SOH
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