
Zpráva předsedy SOH Mgr. Herberta Pavery o činnosti SOH v roce 2009 
 

Sdružení obcí Hlučínska (dále jen SOH) je svazkem, obcí a měst regionu Hlučínska. 

Řádnými členy SOH je 27 samospráv. S SOH  úzce spolupracují také 4 bývalé obce Hlučínska, 

dnes městské části  Ostravy (Hošťákovice, Petřkovice, Lhotka) a Opavy (M. Hoštice). 

Cílem SOH je podporovat udržení tradic Hlučínska, vzájemně spolupracovat, zlepšovat komunikaci 

uvnitř regionu i směrem ven z regionu, pozvedávat prestiž a rozvoj regionu, atd. 

Právě díky zlepšující se spolupráci mezi starosty samospráv i mezi občany regionu se neustále 

zlepšuje obraz Hlučínska. K pozvednutí prestiže regionu přispívají také spisovatelky z regionu 

(Mgr. E. Tvrdá, A. Malchárková, J, Schlossarková, L. Rumanová), zpěváci a hudebníci (3. CD 

s písněmi v hlučínském nářečí), sportovci (A. Hadamczik, fotbalisté Hlučína), Muzeum Hlučínska 

v Hlučíně, atd. 

Aby SOH správně fungovalo, uskutečnilo se v roce 2009 šest jednání sněmu SOH (loni také 6),     

na kterých bylo projednáno více jak 100 bodů (loni 80). 

Na Sněmech  SOH jsme např. schválili  úpravy rozpočtu  SOH, uspořádání vzdělávacího zájezdu    

do Švýcarska, vzdělávacího semináře na téma „Jak komunikovat s veřejností“, podání projektu 

„Hlučínsko a polští partneři se představují“, upořádání Festivalu kultury Hlučínska, vydání 3. CD 

s písněmi v hlučínském nářečí, uspořádání cyklovýletů po Hlučínsku, atd. Projednávali jsme také 

možnosti spolupráce s Polici ČR, s Marianum v Opavě, terminál pro cestující v Ostravě – Přívoze, 

výstavbu nové rychlostní komunikace R/56, atd. 

Rovněž jsme rozhodli o vydání DVD Tradice Hlučínska, o podpoře setkání chrámových sborů        

a mladé duchovní hudby. soutěže pro žáky ZŠ „Znáš – umíš – dokaž“ i o podpoře projektu Muzea 

Hlučínska v Hlučíně „Hlučínsko, fenomén  moderní Evropy“, o návštěvě oddělení Dálniční policie 

v Ostravě, atd. 

Zasedání Sněmů se zúčastnili také významní hosté, např. plk. Mgr. P. Urbančík. plk. Ing. R. Krygel 

(vedoucí územních odborů Policie ČR v Opavě) plk. Ing. M. Hrinko (náměstek krajského 

policejního ředitele v Ostravě) kpt. Ing. P. Novotný (z krajského ředitelství Policie ČR v Ostravě, 

ředitel Marianum v Opavě Ing. A Janýšek, pan farář J. Larisch z Ostravy (ve věci blahořečení 

strahovického kněze Richarda Henkese). Bc. Mgr. A Bronczek (Inspektorát cizinecké policie 

Opava), Npor. Bc. L. Schejok, Npor. Ing. I. Lasák (vedoucí obvodních oddělení Policie ČR),             

JUDr. R. Valíková z MVČR, odboru dozoru a kontroly, p. R. Jurik z ČRTV. 

Usnesení Sněmu uváděla do života Rada SOH, která se v roce 2009 sešla celkem 8x a na svých 

jednáních projednala přes 110 bodů (loni 80). 

Rada SOH např. schválila smlouvu s žádostí a dotaci na projekt „Hlučínsko a polští partneři se 

představují“, smlouvy o partnerství s městskými částmi Ostravy a Opavy (spolupracujícími s SOH). 

projednala přípravu dokumentu o tradicích Hlučínka, účast v Regiontour, přípravu sněmů SOH, 

přípravu setkání s podnikateli a zemědělci regionu, nabídky cestovních kanceláří na vzdělávací 

zájezd do Švýcarska, přípravu 3. CD s písněmi v hlučínském nářečí, přípravu Festivalu kultury 

Hlučínska, darování krve, nabídky firem např. na vybudování varovného informačního sytému. atd. 

Členové Rady SOH vyjádřili rovněž podporu pro uspořádání vzdělávacích seminářů, projektu 

Muzea Hlučínska v Hlučíně „Hlučínsko, fenomén moderní Evropy“, přípravu budoucí nové R/56, 

dopravní obslužnost v regionu, chybějící terminál v Ostravě – Přívoze, internetovou televizi, 

internetové stránky SOH, atd. 

Jednání Rady SOH navštívil Mgr. M. Chrástecký, ředitel Muzea Hlučínska v Hlučíně a Arch. D. 

Bazika   ve věci podpory tohoto projektu, členové kulturní komise, kteří doporučili kulturně-

společenské akce SOH v roce 2010. 

Oproti roku 2008 bylo projednáno jak na Sněmech, tak i na jednáních Rady SOH více bodů. 

Důvodem bylo organizování více akcí a aktivit SOH, ke kterým bylo nutno vyřídit či připravit 

vyjádření nebo usnesení! 

 

 

 



Rok 2009 byl bohatý na realizování zajímavých projektů. 

 

1. Internetová televize Hlučínska – www.hlucinsko.tv 

Internetová televize se stala součástí života na Hlučínsku. 

Dnes již není obec, ve které by nebyla zaznamenána nějaká kulturní, společenská či investiční akce. 

Součástí tohoto projektu jsou rovněž besedy se starosty obcí a měst i se zástupci policistů, hasičů 

a jiných institucí, které působí v regionu Hlučínska. 

Návštěvnost jednotlivých záznamů je od několika stovek až po několik tisíc „kliknutí“. 

 

2. Dárcovství krve Slezské nemocnici v Opavě 

V roce 2008 jsme poprvé uspořádali akci Darujte krev se starosty Hlučínska. V letošním roce jsme 

v akci pokračovali, a to hned 2x. 

Nejdříve na jaře (17. a 31. března) a pak znovu na podzim (6. a 13. října). 

I když někteří starostové nemohou darovat krev nebo již darují krev nemocnici v Ostravě, sešlo se 

v obou termínech více jak 50 dárců i z řad občanů a někteří další darovali krev v jiných termínech. 

Nejvíce dárců bylo z Oldřišova, Bolatic, Kravař a nově také z Kobeřic.  

 

3.Tvorba DVD Tradice na Hlučínsku 

SOH požádalo kameramana Hlučínské televize p. R. Pečinku, zda by ze svých záznamů nevytvořil 

krátké prezentační DVD, které by zachytilo všechny tradiční akce konané na Hlučínku od ledna     

do prosince. Výsledkem byl vznik velmi pěkného DVD,  které si našlo vděčné diváky na Hlučínsku             

i v zahraničí! 

DVD bylo vydáno v nákladu 2000 ks, které si objednaly jednotlivé obce a města a stalo se tak 

vhodným dárkem pro návštěvy v obcích a pro občany. 

 

4. Nahrání 3. CD s písněmi v hlučínském nářečí 

Zatím největší počet obcí a měst Hlučínska (17) se podílel na nazpívání 3. CD s písněmi 

v hlučínském nářečí. 

Režisérem i scénáristou CD byl opět pan Rudolf Engie Kurka a i přes problémy s dodržením 

termínů realizace (původní termín nahrání CD byl červenec 2009), vzniklo opět zajímavé dílo, které 

propaguje hlučínskou řeč v podobě písní i některých básní a také celé Hlučínsko. 

Zvláštností 3. CD jsou dvě závěrečné písně, které nazpívali starostové obcí a měst Hlučínska! 

 

5. Vzdělávací zájezd představitelů obcí a měst Hlučínska do Švýcarska ve dnech  

27.9. – 3.10.2009 

Na další cestu za získáním poznatků v řízení samospráv, ze spolupráce s organizacemi, spolky, 

podnikateli a s péčí o životní prostředí vyjelo 46 zástupců 29 obcí a měst Hlučínska do Švýcarska. 

Švýcarsko bylo pro starosty inspirující především v péči o životní prostředí i rozvinutým 

marketingem cestovního ruchu. 

Z hlediska demokratického řízení samospráv bylo Švýcarsko pro všechny účastníky zajímavé 

častým vyhlašováním referend na státní, kantonové i obecní úrovni. 

Představitelé obcí a měst SOH si s povděkem potvrdili, že obce a města Hlučínska jsou srovnatelné 

svojí výstavností i se švýcarskými městečky. 

 

6. Vzdělávací semináře pro představitele obcí a měst SOH 

a) Dne 8. 1. 2009 se konal v Bolaticích vzdělávací seminář na téma „Účetnictví obce, seminář 

k DPH u obcí a měst“. Odborným lektorem byl p. Ing. Jiří Turoň. 

 

 

 

 

 



b) Účast cca 20 zástupců obcí a měst SOH na mezinárodní výstavě cestovního ruchu Regiontour 

v Brně dne 15. 1. 2009. 

 

c) Ve čtvrtek 9. 4. 2009 se konal v Bolaticích vzdělávací seminář s tématy „Příprava na 

mimořádné situace“ a „Výběrová řízení na zhotovitele stavby a dodavatele služeb“.   

Odborní lektoři upozornili starosty nejen na úskalí, která mohou nastat při krizovém řízení nebo 

výběrovém řízení, ale také vysvětlili správné kroky při řešení problémů u obou témat. Navíc všichni 

účastníci semináře obdrželi v písemné i elektronické formě materiály objasňující tato témata. 

Semináře se zúčastnilo přes 20 zástupců obcí a měst SOH.  

 

d)Ve dnech 2. - 4. 12. 2009 se v Hotelu Sepetná v Ostravici  konal seminář na téma „Jak lépe 

komunikovat s veřejností aneb jak lépe a více zapojit veřejnost do rozvoje obce“. Semináře se 

zúčastnilo 24 starostů a místostarostů z 22 obcí a měst Hlučínska. Účastníci semináře získali 

spoustu zajímavých informací pro práci s veřejností  a po večerech si našli čas na výměnu 

zkušeností i na relaxaci při sportování.   
 

7. Cykloturistické výlety po Hlučínsku 

 Poznat stav cyklostezek a krásy Hlučínska bylo hlavním cílem cykloturistických výletů 

představitelů samospráv na Hlučínsku. Z plánovaných tří  výletů se kvůli nevlídnému počasí            

v naplánovaných termínech uskutečnily dva cyklovýlety. 

25. května si asi 15 účastníků projelo trasy cyklostezek na Kravařsku a 4. června na dvacet cyklistů 

projelo trasu vedoucí přes Hlučín a městské části Ostravy. Zbývající trasu severně od Hlučína si 

projedou zástupci Sdružení obcí Hlučínska na jaře 2010.  

Přínosem obou uskutečněných cykloturistických výletů bylo nejen seznámení se se stavem 

cyklostezek, jejich vybaveností a případnými nedostatky, ale také poznání krás přírody  Hlučínska, 

hlučínských zákoutí, památek Hlučínska a v neposlední řadě i upevnění vztahů mezi starosty 

Hlučínska.  
 

 8. Studentské práce řeší témata důležitá pro Hlučínsko 

Splupráce Sdružení obcí Hlučínska s vysokými školami v regionu při zadávání témat studentských  

bakalářských, diplomových a jiných prací se zrodila na jaře letošního roku. Všechny VŠ v regionu 

(Ostravská univerzita, VŠB, Slezská univerzita, Vysoká škola podnikání) reagovaly na žádost 

Sdružení obcí Hlučínska o pomoc při řešení témat z našeho regionu velmi pozitivně.  

Sdružení obcí Hlučínska navrhlo vysokým školám přes třicet různých témat, ze kterých si již 

několik studentů vybralo téma pro svou bakalářskou či diplomovou práci – např. historie obce 

Kobeřice, studie nové trasy R/56, osobnosti Hlučínska, atd.  

Pro Hlučínsko by znamenalo postupné zpracování všech témat zadaných studentům VŠ získání 

obrovského množství informací o minulosti i současnosti Hlučínska, o tradicích  a zvycích 

Hlučínska.  

 

9. Setkání představitelů obcí a měst Hlučínska s podnikateli v regionu a hejtmanem MSK 

Ve středu 25. března v restauraci Buly Arény v Kravařích se uskutečnilo 2. setkání starostů 

Hlučínska s podnikateli a zemědělci z regionu Hlučínska. Jednání se zúčastnil také hejtman MSK 

Ing. J. Palas, který přislíbil podnikatelské veřejnosti pomoc při řešení jejich problémů i při 

získávání dotací. Na jednání s podnikateli se hovořilo o dotacích  státu a EU pro podnikatele  

a zemědělce, o stavu připravenosti výstavby nové R/56 i o možnostech vzájemné spolupráce.  

 

10. Organizování a podpora kulturně-společenských akcí na Hlučínsku 

V roce 2009 Sdružení obcí Hlučínska finančně podpořilo pořádání setkání chrámových sborů, 

mladé duchovní hudby, vydání 3. CD s písněmi v hlučínském nářečí, soutěž pro ZŠ Znáš-umíš-

dokaž, setkání oceněných pedagogů u příležitosti Dne učitelů a nový projekt SOH – Festival kultury 

Hlučínska.  

 



Kromě finanční podpory si Sdružení obcí Hlučínska vzalo záštitu nad Bálem Hlučínska  

v Kravařích, setkáním s podnikateli z Hlučínska v Kravařích a festivalem Štěrkovna Open Music  

v Hlučíně. Dále se SOH podílelo na propagaci řady dalších akcí, jako je např. křest knih a filmů  

o životě na Hlučínsku, vzniku Klubu přátel Muzea Hlučínska v Hlučíně a projektu Muzea 

Hlučínska v Hlučíně „Hlučínsko – fenomén moderní Evropy“. 

 

11. Sportovní aktivity 

Město Kravaře uspořádalo 3. dubna 2009 tradiční Sportovní den, kterého se zúčastnila většina 

starostů obcí a měst Hlučínska. V sobotu 20. 6. 2009 se někteří zástupci obcí a měst Hlučínska 

zúčastnili Turnaje sponzorů v minikopané konaného v rámci akce Pomozte dětem v Kravařích. 

Další sportovní aktivity proběhly v rámci vzdělávacího semináře (2. - 4. 12. 2009) v hotelu Sepetná 

v Ostravici, kdy si účastníci semináře zasoutěžili v bowlingu a také si zaplavali. 

 

12. Projekt Hlučínsko a polští partneři se představují 

SOH ve spolupráci s Euroscholou Třinec zpracovalo projekt  „Hlučínsko a polští partneři se 

představují“, který podalo jako žádost o dotaci z programu ROP – přeshraniční spolupráce  

v listopadu 2009. Pokud se podaří získat dotaci na tento projekt, získá Hlučínsko mnoho 

zajímavých propagačních písemných i filmových materiálů, které bude moci prezentovat i na 

mezinárodních výstavách v Brně a Katowicích. 

 

13. Internetové stránky SOH – www.hlucinsko.eu, www.hlucinsko.com, www.hlucinsko.info 

Internetové stránky doznaly v průběhu roku velmi patrné změny, změnila se  k lepšímu se grafika  

a rozšířil se i obsah informací na stránkách. Stránky jsou kvalitnější, i když zde ještě chybí některé 

důležité informace. Nově se však na stránky podařilo dát databáze restaurací, ubytování, 

zajímavostí Hlučínska, informace o dopravním spojení, databázi průmyslových zón a volných míst 

pro podnikání, studentské práce o Hlučínsku, lidové písně nazpívané na CD s písněmi v hlučínském 

nářečí, atd.  

 

Aby Hlučínsko i Sdružení obcí Hlučínska bylo ještě více zviditelněno na veřejnosti  a bráno jako 

významný partner, měli bychom využít všech našich kladných i záporných stránek  v naší práci 

k tomu, abychom jejich zdokonalením či zlepšením a překonáním ještě více vylepšili obraz 

Hlučínska a zvýšili zájem o náš region.  

 

Jaká jsou pozitiva v naší práci, činnosti i v regionu Hlučínska: 

 i přes drobná nedorozumění se výrazně zlepšuje spolupráce i komunikace mezi starosty obcí      

a měst  

 účast starostů na jednáních Sněmů SOH je výborná a téměř 100 %, vzdělávacích seminářů se 

účastní min. 70% zástupců samospráv 

 účast kolegů na slavnostních otevřeních nových objektech v obcích a městech a sdělení 

zkušeností  s projekty jako projev podpory a uznání práce kolegů 

 ochota samospráv přispívat  i vyššími částkami z rozpočtu obcí a měst  na společné projekty       

a na celkový rozvoj Hlučínska 

 občané v regionu jsou ochotni se zapojovat do aktivit, které míří k uchování tradic a zvyků   

 podnikatelská veřejnost je vnímavá k našemu regionu a je ochotná podpořit aktivity např. 

v oblasti kultury, urychlení výstavby R/56, atd. 

 podnikatelská veřejnost má zájem o spolupráci s představiteli Hlučínska i s představiteli obcí              

a měst SOH 

 o regionu Hlučínska a o životě na Hlučínsku bylo vydáno několik knih spisovatelek z regionu, 

byl natočen film o lidech sloužících  ve Wehrmachtu, o životě lidí na Hlučínsku před a za 2. sv. 

války, vzniklo DVD o tradicích na Hlučínsku  

 vydáním 3. CD s písněmi v lidovém nářečí i uspořádáním Festivalu kultury Hlučínska jsme 

ukázali bohatost lidové tvorby Hlučínska 

http://www.hlucinsko.eu/
http://www.hlucinsko.com/
http://www.hlucinsko.info/


 rostoucí zájem o partnerství s SOH ukazuje na pozvednutí prestiže našeho sdružení (záštity nad 

akcemi v regionu) 

 o Hlučínsku bylo v roce 2009 několik desítek novinových zpráv v regionálním tisku 

 internetová televize www.hlucinsko.tv je vhodnou příležitostí pro propagaci regionu 

 zvyšující se zájem médií (především tisku a rozhlasu) o dění na Hlučínsku, atd. 

 

Jaká jsou negativa v naší práci, činnosti i v regionu Hlučínska: 

 slabá účast některých zástupců samospráv při realizaci společných projektů, při vzdělávacích 

akcích 

 nedostatečné plánování času pro společná jednání starostů a netaktnost vůči ostatním, (neúčast   

i přihlášených jedinců na akcích, brzký odchod z akcí, odchod bez omluvy, i bez řádného 

důvodu) 

 malý zájem ze strany vedení obcí a měst o větší prezentaci svých úspěchů v soutěžích (Vesnice 

roku, Obec přátelská rodině, atd.) 

 špatná spolupráce některých zástupců samospráv s médii 

 chybějící rychlostní komunikace R/56 a cyklostezky pro turisty i pro cestující do zaměstnání 

 pro cestující autobusovou dopravou do Ostravy chybí terminál nebo alespoň důstojná zastávka 

se sociálním zázemím 

 nedostatečné využití kameramana hlučínské televize pro pořizování záznamů z akcí v některých 

obcích, špatná komunikace objednavatelů záznamu s kameramanem (přesné objednání času 

natočení; včasné nahlášení akce; pochopení, že kameraman nemůže být v jedné obci na celou 

akci, pokud si někdo speciálně neobjedná záznam celé akce), atd. 

 

Jaké jsou příležitosti pro zlepšení vzájemné spolupráce i pro rozvoj regionu při využití všech 

pozitiv a negativ: 

 nadále pokračovat ve sdružování finančních i materiálních prostředků pro budování 

prosperujícího a zajímavého regionu 

 nadále rozvíjet spolupráci s podnikatelskou veřejností a více ji zapojovat do aktivit na 

Hlučínsku, a to jak v oblasti kultury, sportu, tradic, tak i při prosazování nové R/56 apod. 

 využívat zájmu spisovatelů, médií o region Hlučínska a spolupracovat s nimi při předávání 

informací, zkušeností, aby se k široké veřejnosti dostalo co nejvíce zajímavých informací            

o životě lidí i  samospráv Hlučínska 

 podporovat veškeré aktivity a projekty, které povedou k uchování tradic a k propagaci regionu 

(Festival kultury Hlučínska, projekt Muzea Hlučínska v Hlučíně, atd.) 

 využívat příležitostí k propagaci obce či města v regionálních, celostátních i mezinárodních 

soutěžích (Vesnice roku, Obec přátelská rodině, Město stromů,  LivCom a jiné) 

 co nejvíce využívat kontaktů u zastupitelů MSK, poslanců a senátorů z kraje a regionu 

 k prosazování zájmu regionu Hlučínska (R/56, cyklostezky, …) 

 zvážit využití současné MAS k vytvoření agentury, která by zajišťovala propagaci a rozvoj 

Hlučínska v budoucnu 

 realizace projektu Muzea Hlučínska v Hlučíně „Hlučínsko, fenomén moderní Evropy“ by mohla 

přinést Hlučínsku obrovský zájem o region a ještě zvýšit prestiž regionu, atd. 

 

Určitě by se našlo více pozitiv, negativ i příležitostí v životě nás starostů, v našich obcích i městech, 

i v našem regionu. Bylo by dobré zamyslet se nad slabými i silnými stránkami Hlučínska, abychom 

ty slabé co nejvíce eliminovali a ty silné co nejvíce využili pro rozvoj a rozkvět regionu Hlučínska. 

Sdružení obcí Hlučínska udělalo během letošního roku další posun ve svém rozvoji a dnes je 

pravděpodobně na svém dosavadním nejvyšším  stupni rozvoje. Ještě nás však čeká mnoho práce 

nejen při posunutí rozvoje regionu k ještě větší kvalitě, ale hodně práce a sil nás bude stát i udržení 

současného stavu.  

 

 

http://www.hlucinsko.tv/


Hlučínsko se stává regionem, o kterém se hovoří s uznáním a zájmem. Je to zásluhou mnoha 

faktorů – Hlučínsko v minulosti nebylo nikdy tak propagováno jako v současnosti, jeho historie se 

otevřela veřejnosti až v posledních letech, lidé Hlučínska si stále více uvědomují své bohatství 

tradic, památek i přírody, jsou stále více hrdí na svoji řeč, na své vlastnosti jako je pracovitost, 

smysl pro pořádek a soudržnost, občané i podnikatelé v regionu podporují tradice a rozvoj  

a v neposlední řadě jsou to obce a města Hlučínska, které pochopily, jaký obrovský potenciál mají 

ve svém regionu a že bez vzájemné spolupráce a komunikace nevyužijí všechny možnosti regionu.  

 

Proto bych chtěl poděkovat především Vám všem, milá kolegyně, milí kolegové, za spolupráci 

nejen v letošním roce, za Vaši ochotu a vstřícnost plnit nejen mé požadavky, ale i požadavky celého 

SOH, děkuji Vám také za podporu aktivit SOH i aktivit jednotlivých měst a obcí. Děkuji také všem, 

kteří svými návrhy, nápady, připomínkami či účastí přispěli k řešení problémů i projektů našeho 

sdružení.  

Při svém poděkování nemohu opomenout členy Rady SOH, kteří věnovali svůj čas aktivnímu řešení 

úkolů a výrazně přispěli ke kvalitní přípravě Sněmů SOH i akcí SOH. Rád bych také poděkoval 

členům kulturní komise, kteří svými návrhy obohacují kulturně-společenský život Hlučínska, 

zaměstnancům Městských úřadů v Hlučíně a v Kravařích za organizování akcí SOH a mým 

kolegyním a kolegům  z OÚ Bolatice za velkou pomoc při přípravě materiálů pro jednání Rady 

SOH a Sněmu SOH, při zpracování účetnictví SOH a také projektů a internetových stránek SOH.  

Velké poděkování patří i všem občanům a podnikatelům z regionu, kteří se podílejí na udržení 

tradic a na podpoře rozvoje Hlučínska. Nesmírně mne naplňuje pocit štěstí a radosti z naší dobře 

vykonané práce i ze zlepšující se spolupráce a pevně věřím, že v nastaveném trendu budeme 

pokračovat i nadále, abychom zajistili ještě větší propagaci, prosperitu a celkový rozvoj Hlučínska, 

aby všichni, kteří zde žijí a projíždějí, říkali: „Hlučínsko, to je region, ve kterém stojí za to žít.“  

 

V Bolaticích 17.12.2009  

 

 

 

         Mgr. Herbert Pavera  

         předseda SOH 

 

  


