
Zpráva předsedy SOH, Mgr. Herberta Pavery,  

o činnosti SOH v roce 2007 
 

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

obvody (3 z Ostravy a 1 z Opavy). 

SOH bylo vytvořeno za účelem vzájemné spolupráce, pozvednutí prestiže a rozvoje regionu, 

uchování tradic, atd. 

5. prosince 2006 jsem byl Vámi zvolen předsedou SOH. Každou práci, činnost se snažím 

dělat na 100%, nejinak tomu je i v mé práci pro SOH. 

Už na začátku jsem Vám řekl, že bych byl moc rád, kdyby se nám podařilo zlepšit 

vzájemnou spolupráci, spolupracovat při realizaci společných projektů, prosazovat zájmy regionu  u 

MSK, zlepšovat obraz regionu Hlučínska, předávat si zkušenosti, atd. 

Dnes je 20. prosince 2007, uplynul jeden rok nového společného období a můžeme zhodnotit 

uplynulý rok. 

Oproti minulým létům přibylo jednání Rady SOH i jednání Sněmů SOH. Zvýšení počtu 

vzájemných jednání bylo způsobeno jednak realizací několika projektů SOH, ke kterým jsme 

museli zaujímat určitá stanoviska, a také zájmem starostů o řešení některých problémů obcí a měst. 

Sněmů SOH se uskutečnilo celkem i s dnešním 6 a projednalo se na nich více jak 140 bodů 

(schválení orgánů sdružení, rozpočet a úpravy rozpočtu SOH,udělení Pamětní medaile, uspořádání 

zájezdu do Irska, podání společných projektů SOH, vytvoření nových internetových stránek SOH, 

řešení větší propagace regionu,atd.), na Sněmech jsme také přivítali hosty z ČRTV, Polaru, Policie 

ČR, Ministerstva vnitra ČR, Pozemkového fondu, Pozemkového úřadu, Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, Krajské hygienické stanice, Agentury HRAT, Třinec, iOpavsko. 

Jednání Rady SOH se uskutečnilo 10 a projednalo se na nich okolo 160 bodů (smlouvy mezi 

SOH a jinými subjekty, vytvoření poradního orgánu kulturní komise, zrušení pohotovosti 

v Hlučíně, příspěvky na činnost organizacím, vybrání firem pro projekty SOH, program Dne 

učitelů, atd.) 

Jednání Rady SOH se zúčastnila např. sl. M. Olšová (dokument o Hlučínsku),   

Ing. J. Veverka, náměstek hejtmana MSK (rušení pohotovosti v Hlučíně), členové kulturní komise 

(kultura v regionu). 

Pod záštitou SOH se uspořádal Bál Hlučínska, setkání chrámových sborů (Hněvošice), 

setkání Schol (Bohuslavice). 

 

 

 



SOH realizovalo v roce 2007 celkem 5 společných projektů: 

1. Archiv akcí z obcí a měst SOH, který je prezentován na www.hlucinsko.tv 

2. Nové internetové stránky SOH – www.hlucinsko.eu (com, info) 

3. Poznávací zájezd představitelů SOH do Irska 

4. CD s lidovými písněmi z Hlučínska a v hlučínském nářečí 

5. Projekt zaměřený na zlepšení propagace regionu 

                - Vzdělávání starostů – předpoklad rozvoje regionu Hlučínska  

 

Díky pozvání starosty města Kravař Ing. A. Hahnovi se uskutečnil sportovní den starostů  

a díky starostům I. Novotnému a J. Jadernému jsme se mohli zúčastnit fotbalového utkání starostů 

proti rozhodčím v Oldřišově. 

I když při uskutečňování některých projektů vzájemná spolupráce trochu skřípala, konečný 

výsledek byl ve většině projektech více než úspěšný. 

 

Díky vzájemné spolupráci jsme v letošním roce výrazně propagovali náš region a v příštím roce 

na tuto skutečnost můžeme navázat: 

- vydali jsme CD s lidovými písněmi z Hlučínska 

- vydali jsme nové krásné propagační materiály propagující region Hlučínsko 

- nechali jsme zhotovit internetové stránky SOH, které se doplňují informacemi zástupců 

většiny obcí a měst Hlučínska 

- archiv akcí ze života v obcích a městech Hlučínska se dostává stále více do povědomí 

občanů 

- podařilo se vytvořit databázi ubytovacích zařízení, restaurací, památek i akcí v regionu  

(i když se ještě musí dokončit) 

 

V čem vidím pozitiva v naší práci: 

- zlepšila se reakce kolegů na jednotlivé výzvy předsedy a dalších 

- téměř všichni se podílí na tvorbě archivu akcí, drtivá většina se zúčastnila zájezdu do Irska, 

75% starostů se zúčastnilo vzdělávacích seminářů pro tvorbu propagačních materiálů 

- účast na jednáních Sněmu i Rady SOH byla téměř 100% 

 

V čem vidím negativa: 

- pozdní reakce některých kolegů na výzvy k vyjádření se k nějakým tématům, k úkolům,… 

- polovina zástupců SOH se nezúčastnila společného natáčení CD s lidovými písněmi 

z Hlučínska 

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


- nezájem některých o společnou propagaci – viz nové internetové stránky,ve kterých chybí 

informace z některých akcí  

- brzké opouštění jednání Sněmů některými starosty 

- nechuť – obava – některých starostů podělit se o své úspěchy při získání dotací  

- preferování zájmů jednotlivce (obce) nad zájem regionu (SOH) 

 

V čem vidím příležitost pro další zlepšení vzájemné spolupráce a prosazování zájmů regionu: 

 

- pochopení, že bez sdružení určité částky finančních prostředků  neuděláme z regionu  

prosperující a známý region 

- uspořádání min. 1- 2 společných setkání mimo jednání Sněmu na výjezdních zasedáních, kde 

by byl  

čas probrat a prodiskutovat společné problémy 

- větší zapojení se do řešení projektů SOH a problémů SOH 

- využití kontaktů u zastupitelů MSK a poslanců ČR k prosazení zájmů regionu Hlučínsko (větší 

propagace, přeložka I/56, …) 

- vytvoření internetové televize propagující region Hlučínsko 

- podpora tradičních akcí i nových akcí podporujících sounáležitost regionu 

 

Pomalinku se dostáváme na úroveň regionů, které již společně dokázaly dosáhnout na řadu 

dotačních titulů, výrazně  zpropagovali svůj region a to i přes to, že na rozdíl od těchto úspěšných 

regionů máme oproti nim jeden velký handicap – je nás ve sdružení i 3x více než v jiných 

sdruženích a skloubit názory tolika rozdílných zastupitelstev a jednotlivců není jednoduché. Nám se 

to konečně začíná dařit a doufám, že v příštích letech se vzájemná spolupráce ještě zvýrazní a 

zlepší.     

Na závěr mi dovolte poděkovat všem za spolupráci v uplynulém roce, děkuji Vám za Vaše 

návrhy problémů pro jednání Sněmu SOH, děkuji Vám za zapojení se do projektů SOH,  

děkuji svým kolegům z Rady SOH za aktivní přístup při projednávání jednotlivých bodů jednání 

Rady SOH a také děkuji p. Pavlu Kotlářovi za velkou pomoc při realizaci CD s písněmi 

v hlučínském nářečí. 

Při poděkování musím také vzpomenout vynikající přístup našich spoluobčanů při natáčení 

CD s lidovými písněmi, na svérázného nadšence lidové hudby p. Rudolfa Engie Kurku, členy 

kulturní komise při Radě SOH a zástupce Informačních center z Opavy, Hlučína  a Kravař při 

realizaci propagačních materiálů SOH. 

Při poděkování nesmím zapomenout také na Ing. Marka Gavendu z firmy RPIC – Vip,                   

p. Pavla Kocoura, grafika z Bolatic a p. Jana Mrovce z hudebního studia JAMES z Kobeřic. 


