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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).
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
Kontaktní osoba:
Mgr. Lenka Osmančíková
Tel.: 553 654 998, e-mail: hlucinsko@hlucinsko.eu

3.1 Členské obce v roce 2014

Obec/město
Bělá
Bohuslavice
Bolatice
Darkovice
Dolní Benešov
Hať
Hlučín
Hněvošice
Chlebičov
Chuchelná
Kobeřice
Kozmice

Starosta/starostka
Karel Krupa
Ing. Kurt Kocián
Mgr. Pavel Dominik
Mgr. Herbert Pavera
Ing. Daniel Kocián
Martin Štefek
Pavel Kotlář
Werner Vyletělek
Ing. Pavol Kubuš
Mgr. Pavel Paschek
Ing. Vladimír Daněk
Josef Kremser
Ilja Novotný
Ing. Josef Kubný
Ing. Rudolf Sněhota

Markvartovice

Ing. Lukáš Kubný
Ing. Petr Kozák
Ing. Andreas Hahn
Mgr. Monika Brzesková
Mgr. Daniel Havlík
Petr Pastrňák
Ing. Pavel Myslivec

Oldřišov

Ing. Petr Toman

Kravaře
Ludgeřovice

Obec/město
Píšť
Rohov
Služovice
Strahovice
Sudice

Starosta/starostka
Mgr. František Jaroš
Bc. Daniel Fichna

Šilheřovice

Daniel Procházka
Petr Weczerek
Ing. arch. Elen Malchárková
Petr Halfar
Ing. Jarmila Thomasová
Mgr. Radek Kaňa

Štěpánkovice

Bernard Halfar

Třebom
Velké Hoštice

Jaroslav Vlk
Ing. Alfons Pospiech

Vřesina

Ing. Jaroslav Smolka
Jan Stacha
Závada
Ing. Andrea Lorková
Spolupracující městské části
Hošťálkovice
Lhotka

Ing. Jaroslav Klučka
Josef Šrámek

Petřkovice

Ivo Mikulica
MVDr. Stanislav Kubesa
Mgr. Miroslava Konečná

Malé Hoštice
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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 2014 se konalo 5 jednání Sněmů SOH, na kterých bylo projednáno okolo 80 bodů/ témat.
Na Sněmech SOH byly např. schváleny rozpočtové úpravy rozpočtu SOH v roce 2014, Závěrečný
účet SOH za rok 2013, účetní závěrka za rok 2013 a rozpočet SOH na rok 2015, přijetí úvěru od
České spořitelny, a. s. na předfinancování projektů, plán inventur majetku SOH za rok 2014,
rozpočtový výhled do roku 2019. Bylo projednáno podání žádostí o dotace z Moravskoslezského
kraje, Ministerstva pro místní rozvoj, informace a stavu realizace projektů, výsledky přezkoumání
hospodaření SOH, registrace ochranné známky názvu Sdružení obcí Hlučínska a loga SOH,
vzdělávací zájezd do Nizozemí, témata pro diplomové a bakalářské práce k zaslání na univerzity,
smlouvy na zpracování zpravodajských příspěvků a provoz hlučínské televize pro rok 2015,
ocenění osobností pamětní medailí, aj.
Po říjnových volbách se dne 18. 11. sešel Sněm SOH v novém složení a zvolil orgány SOH pro další
čtyřleté období.
1. Sněm SOH schválil:
- Mgr. Herberta Paveru, starostu obce Bolatice, do funkce předsedy SOH;
- Mgr. Pavla Paschka, starostu města Hlučín, do funkce místopředsedy SOH;
- Mgr. Moniku Brzeskovou, starostku města Kravaře, do funkce místopředsedkyně SOH;
-

Mgr. Daniela Havlíka, starostu obce Ludgeřovice, do funkce člena Rady SOH;
Ing. Alfonse Pospiecha, starostu obce Velké Hoštice, do funkce člena Rady SOH;
Ing. Daniela Kociána, starostu obce Darkovice, do funkce člena Rady SOH;
pana Daniela Procházku, starostu obce Rohov, do funkce člena Rady SOH;

-

Ing. Petra Kozáka, starostu obce Kozmice, do funkce předsedy kontrolní a revizní komise;
Mgr. Pavla Dominika, starostu obce Bohuslavice, do funkce člena kontrolní a revizní
komise;
pana Ilju Novotného, starostu obce Chlebičov, do funkce člena kontrolní a revizní komise.

-

Velmi významným bodem řešeným na Sněmu SOH bylo i schválení dalších společných projektů,
(Pokračujeme v rozvoji regionu Hlučínska, Festival kultury a hlučínských řemesel 2015).
SOH rovněž schválilo podporu tradičních akcí (Bál Hlučínska, Setkání chrámových sborů, Den
učitelů, Otevírání turistické sezóny 2014) i netradičních akcí (Mezioborová konference
"Literatura a umění na Hlučínsku") atd.
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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 (původní znění; nová Rada SOH - viz výše):
- Mgr. Herbert Pavera, předseda SOH, starosta obce Bolatice a poslanec Parlamentu ČR
- Ing. Andreas Hahn, starosta města Kravaře, člen zastupitelstva MSK
- Pavel Kotlář, starosta obce Hať
- Ing. Pavol Kubuš, starosta města Hlučín
- Ing. Alfons Pospiech, starosta obce Velké Hoštice
- Daniel Procházka, starosta obce Rohov
- Petr Pastrňák, starosta obce Markvartovice
V roce 2014 se uskutečnilo celkem 8 jednání Rady SOH a bylo na nich projednáno cca 70 bodů. Na
Radě SOH byly schvalovány příspěvky na různé kulturní akce, smlouvy, termíny akce Darování
krve se starosty Hlučínska, byl projednán budoucí provoz hlučínské televize a satelitního vysílání,
informace o realizovaných projektech, plán inventarizace majetku za rok 2014, ocenění pedagogů
Hlučínska v rámci Dne učitelů apod.

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 (do 18. 11.)
- Ing. Andreas Hahn, starosta města Kravaře;
- Pavel Kotlář, starosta obce Hať.
Místopředsedové Sdružení obcí Hlučínska (od 18. 11. )
- Mgr. Monika Brzesková, starostka města Kravaře;
- Mgr. Pavel Paschek, starosta města Hlučín.

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 Sněmu 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
- Ing. Kurt Kocián, starosta obce Bohuslavice, člen – od listopadu jej nahradil Mgr. Pavel Dominik,
nově zvolený starosta obce Bohuslavice
- Ilja Novotný, starosta obce Chlebičov, člen
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4.5. Osoby pracující pro Sdružení obcí Hlučínska
Referentka 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 starosti 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 2014
V roce 2014 oslavilo SOH již 22 let svého trvání. A dokázalo, že bylo správné založit takové
sdružení. V roce 2014 vykazovalo sdružení vysokou aktivitu jak v propagaci regionu a podpoře
cestovního ruchu, spoluprací s veřejností, řešení společných problémů obcí a měst Hlučínska,
spoluprací s polskými gminami při realizaci projektů, pořádáním a podporou mnoha kulturních a
společenských aktivit apod.
SOH berou jako významného partnera nejenom politici, ale i podnikatelé a především veřejnost.
5.1 Realizace projektů
Sdružení obcí Hlučínska se opět řadilo k úspěšným žadatelům o dotace ať už z evropských nebo
národních programů. V roce 2014 obdrželo dotace z Moravskoslezského kraje za realizaci
projektů „Projektovým managementem k rozvoji regionu Hlučínska“ a „Pokračujeme v rozvoji
regionu Hlučínska“ (příspěvek na mzdu pracovnice).
Ve spolupráci s polskými gminami Kietrz, Krzanowice, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie to pak
byla dotace na projekt „Festival přeshraniční kultury " (Euroregion Silesia - CZ) v rámci kterého
byl vydán Zpěvník hlučínských a polských lidových písní.
V letošním roce byly navíc ukončeny také 3 další projekty financované z Operačního programu
přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013. V rámci projektu
„Propagací a výměnou zkušeností k rozvoji regionu Hlučínska a partnerských gmin“ se SOH i
polské gminy prezentovaly na výstavách cestovního ruchu Regiontour v Brně a GLOB
v Katowicích.
Významným krokem k podpoře cestovního ruchu bylo jistě také úspěšné ukončení projektu
„Česko-polský příběh na mapě regionu Hlučínska a čtyř partnerských gmin“, v rámci kterého
byl vytvořen interaktivní mapový portál (mapy.hlucinsko.com) ve 4 jazykových mutacích a
aplikace pro chytré telefony.
V roce 2014 pokračovaly také aktivity dalšího společného projektu „Hlučínsko a polské gminy
očima malířů a fotografů“. Po fotografické soutěži, která proběhla v roce 2013, se letos sešli také
malíři a malířky z obou stran hranice na dvou malířských plenérech (v Krzanowicích a
v Bolaticích), aby zhotovili díla zachycující krásy a zajímavosti našeho regionu. Veřejnost mohla
vzniklá díla obdivovat na několika výstavách, a to především v Kravařích a v Hlučíně, na polské
straně poté v Tworkowě, Krzanowicích, Pietrowicích Wielkich a v Kietrzu.
Během roku také úspěšně probíhala realizace vzdělávacího projektu „Zahrada plná plodů a
radosti“ (SZIF), jehož cílem je prohloubit u obyvatel schopnosti a dovednosti zahrádkářství.
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5.2 Podpora kulturně-společenských akcí na Hlučínsku
V roce 2014 podpořilo SOH záštitou - Bál Hlučínska, finančně se podílelo na Dni učitelů
v Kravařích (31. 3.), na Festivalu kultury a hlučínských řemesel (13. 7.), na Setkání chrámových
sborů v Šilheřovicích (5. 10.) aj.
SOH rovněž podporuje a propaguje vydávání časopisu Hlučínska, za jehož realizací stojí Sdružení
přátel Hlučínska při Muzeu Hlučínska v Hlučíně. SOH také propagovalo některé nadregionální
akce, jako je např. Štěrkovna OPEN Music v Hlučíně, Prajzská rallye historických vozidel, vojenská
akce Pennemünde 1944 ve Velkých Hošticích atd.)
5.3 Podpora ostatních aktivit
- Dárcovství krve se starosty Hlučínska
Aktivita Darování krve se starosty Hlučínska se koná již 7. rokem a již 13x 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 17. a 24. 4. Podzimní Darování krve
se konalo 2. a 9. 10. Obou akcí se zúčastnilo asi 50 občanů z Hlučínska.
SOH finančně přispělo na charitativní akci „Pomozte postiženým dětem“ (Charita Opava, stacionář
Mraveneček pro postižené děti v Opavě) částkou ve výši 5000,-Kč, která se konala 21. 6.
SOH dále schválilo příspěvek 15 000,- Kč Ostravské univerzitě v Ostravě, filozofické fakultě
katedře germanistiky na akci Mezioborová konference "Literatura a umění na Hlučínsku" (27.
11.).
5.4 Spolupráce s dalšími partnery a organizacemi
- Spolupráce SOH s MAS Hlučínsko
SOH dlouhodobě spolupracuje s Místní akční skupinou Hlučínsko. V roce 2014 spolupracovaly
především na přípravě a realizaci Festivalu kultury a hlučínských řemesel a při tvorbě strategie
komunitně vedeného místního rozvoje.
- Spolupráce SOH 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 2014“ (1. - 11. 5.), v rámci které si Sdružení obcí Hlučínska pro účastníky
připravilo cyklovýlet po Hlučínsku, Den otevřených dveří na golfu v Kravařích, zvýhodněné
vstupné do aquaparku, ochutnávku regionálních produktů ve skanzenu v Bolaticích, otevření
hrobky knížecího rodu Lichnovských v Chuchelné aj. Program byl také doplněn vypravením
historického vlaku po trase Opava – Kravaře – Chuchelná – Kravaře – Hlučín – Kravaře – Opava.
- Spolupráce s Euroregionem Silesia
SOH i v roce 2014 velmi úzce spolupracovalo s Euroregionem Silesia při realizaci a administraci
projektů.
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- Jednání se zástupci polských gmin
Sdružení obcí Hlučínska aktivně spolupracuje s polskými gminami Kietrz, Krzanowice,
Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie. V roce 2014 se uskutečnily celkem 3 setkání se zástupci
polských gmin (10. 1. a 24. 3. v Bolaticích a 5. 5. v Krzanowicích).
Na programu jednání byla organizační stránka prezentace regionu na veletrzích cestovního ruchu
v Brně a v Katowicích, projednání realizace společných projektů, vyúčtování projektů apod.
- Jednání zástupců mikroregionů okresu Opava
I v letošním roce proběhlo také jednání se zástupci mikroregionů v okrese Opava, a to 3. 6. v
Bolaticích. Na programu jednání byla např. otázka zjednodušení administrativní náročnosti
projektů, otázka rozpočtového určení daní, nezaměstnanost a veřejně prospěšné práce,
problematika nastavení systému školství, otázka sociálních věcí - péče o seniory aj.
5.5 Internetové stránky SOH
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 připravuje grafickou změnu i obsah těchto stránek.
5.6 Internetová televize Hlučínska
Internetová televize Hlučínsko - www.hlucinsko.tv
Návštěvnost záznamů i v roce 2014 stoupala a SOH rovněž zahájila vysílání na satelitní televizi, a
to na Regionální televizi každý čtvrtek večer od 2010 hod. Program regionalnitelevize.cz lze
naladit na samostatném nekódovaném kanále na satelitu Astra 3B. Parametry příjmu: ASTRA 3B,
23,5°východně, NORMA DVB-S, FREKVENCE 12168 MHz, POLARIZACE VERTIKÁLNÍ, SYMBOL
RATE 27500, FEC ¾, FTA free to air - není kódováno.
5.7 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 (Bolatice,
Hlučín).
Rok 2014 přinesl obcím na Hlučínsku znovu úspěch v soutěži Vesnice roku!
Mimořádná ocenění získaly obce Oldřišov (Cena naděje pro živý venkov) a Rohov (Diplom za
vzornou péči o sakrální stavby v obci).
5.8 Podpora propagace regionu
Rok 2014 se do historie SOH zapsal také zvýšením propagace a informování o dění v regionu
v různých typech periodik. Každý měsíc se mohli čtenáři dočíst o aktivitách SOH v časopise
PROGRAM, v Opavském a Hlučínském Deníku. Informace o dění byly dále zasílány i do týdeníku
Opavsko.
Propagace regionu Hlučínska i SOH probíhala také prostřednictvím internetové televize,
mezinárodních výstav v Brně a Katowicích a v sousedních polských gminách.
Výrazně se Hlučínsko prezentovalo na akci dne 12. 4. v Národopisném muzeu v Praze, kde
předvedli svá vystoupení Bolatické seniorky a dechová hudba pana Jiřího Langra.
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5.9

Výzkum „Proměny způsobu života a modernizační procesy v mikroregionu
Hlučínsko“

V roce 2014 pokračoval výzkumný tým sociologů z Univerzity Palackého v Olomouci v projektu
„Proměny způsobu života a modernizační procesy na Hlučínsku“. Během realizace výzkumu
proběhnou v rámci tří let dva výzkumy založené na přímých rozhovorech s respondenty a jeden
výzkum založený na dotazníkové technice. V letošním roce se uskutečnily regionální i celostátní
dotazníková šetření a také seminář s občany Hlučínska o jejich historické paměti.
Na základě výsledků výzkumu vzniknou dvě odborné monografie (z toho jedna anglicky) a
několik odborných studií v časopisech. První z nich vyjde v češtině pravděpodobně v květnu
2015 a bude k dispozici i pro veřejnost za cenu cca 360,-Kč.

6. Zhodnocení činnosti obcí a měst Sdružení obcí Hlučínska
Jaká jsou pozitiva v práci a činnosti obcí a měst SOH:
- vzájemná spolupráce starostů je na stále velmi dobré úrovni, všichni si jsou vědomí
nutnosti společně podporovat rozvoj regionu;
- účast na jednáních Sněmů SOH je okolo 90 %, vzdělávacího zájezdu do Nizozemí 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.);
- stále trvá podpora společného financování projektů a aktivit SOH;
- zapojování se občanů do aktivit obcí a měst i SOH (Festival kultury Hlučínska, Chrámové
sbory, účast na projektech SOH atd.)
- zájem podnikatelské a zemědělské veřejnosti o spolupráci s SOH a podporu aktivit v
regionu (podpora aktivit SOH i v obcích a městech);
- o regionu Hlučínska byly vydány další zajímavé informace v různých publikacích,
filmových pořadech v ČT, v novinách (Deník, Region Opavsko, mfDnes, časopis PROGRAM
atd.) vyšly desítky článků o aktivitách SOH;
- rostoucí zájem médií i dalších organizací o Hlučínsko i o činnost SOH je výborným
znamením o vzrůstající autoritě regionu;
- roste 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;
- zlepšující se zájem starostů o prezentaci obcí a měst, o vzdělávání;
- získání dotací na projekty SOH je velkou příležitostí pro rozvoj regionu;
- spolupráce se zahraničními partnery (polskými gminami) při realizaci projektů;
- větší příjmy z daní mohou pomoci obcím a městům v jejich rozvoji;
- realizace nové expozice v Muzeu Hlučínska v Hlučíně týkající se historie i současnosti
regionu, podporující zájem veřejnosti o život na Hlučínsku;
Jaká jsou negativa v práci a činnosti obcí a měst SOH:
- k rozvoji Hlučínska stále chybí nová I/56 a vůbec koncepce řešení dopravy na Hlučínsku;
- cestující do Ostravy - Přívoz stále nemají důstojné podmínky;
- nedostatečná spolupráce některých obcí a měst s podnikatelskou veřejností i s občany;
- stále nedostatečný zájem některých představitelů obcí a měst o větší prezentaci obcí a
měst v soutěžích apod.;
- špatná komunikace některých zástupců samospráv s médii (slabá propagace aktivit obcí a
měst);
- netaktnost některých představitelů samospráv vůči ostatním - špatné plánování času na
společné akce, neomlouvání se kolegům při pozvání na akce, brzké odchody z akcí atd.;
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malá zodpovědnost některých kolegů při poskytování informací (společná propagace),
pozdě nebo vůbec neposkytnou informace;
rozpočtové určení daní pro obce a města by mohlo být ještě větší, samosprávy by měly
větší samostatnost;
růst byrokracie zahlcuje činnost obcí a měst.

Jaké jsou příležitosti pro zlepšení vzájemné spolupráce i pro rozvoj regionu:
- nadále 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 a podporovat tuto veřejnost;
- využívat zájmu 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, atd.;
- využívat kontaktů se zástupci Moravskoslezského kraje, vlády, Senátu a Parlamentu ČR pro
rozvoj regionu;
- využít schůzky s poslanci a senátory a zasílat jim přesné návrhy našich požadavků na
změnu zákonů apod.;
- 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;
- výsledky výzkumu „Proměny způsobu života a modernizační procesy na Hlučínsku“ mohou
přinést další zvýšený zájem o náš region.
- Požádat státní orgány o změnu senátních obvodů, aby Hlučínsko jako celek bylo v jednom
obvodu, aby Hlučínsko mělo případně svého zástupce v Senátu Parlamentu ČR.

7. Závěrem
Hlučínsko se díky tvořivým a pracovitým lidem, díky podpoře ze strany obcí a měst i
podnikatelské veřejnosti, stalo regionem s kvalitním životem jeho občanů, o který mají zájem
média i turisté. Hlučínsko je regionem, ve kterém žije tradice a vzkvétá kultura.
Rok 2014 byl vyvrcholením téměř čtyřletých aktivit SOH, kdy bylo realizováno 10 projektů
podporovaných dotačními penězi na propagaci a rozvoj regionu za celkovou částku více jak
5.000.000,-Kč! A poslední období činnosti SOH (2010-2014) a založení SOH v roce 1991 jsou dvě
nejvýznamnější etapy v rozvoji Hlučínska a také SOH.
Poděkování za rozvoj Hlučínska si zaslouží všichni, kteří podporují myšlenky rozvoje Hlučínska občané, podnikatelé a zemědělci, média za zájem o dění v regionu, osobnosti regionu, kteří píší
o Hlučínsku nebo jinak prezentují Hlučínsko, obce a města za finanční podporu aktivit SOH,
představitelé obcí a měst SOH za součinnost a vstřícnost při naplňování myšlenek rozvoje
regionu.
Zvláštní poděkování patří členům Rady SOH za podporu aktivit SOH a podporu práce předsedy
SOH.
A velké poděkování patří i zaměstnankyni SOH Mgr. Lence Osmančíkové, která svým aktivním
přístupem a vysokou profesionalitou výrazně přispívá ke zkvalitnění činnosti celého sdružení.
V Bolaticích 18. 12. 2014

