
Výroční zpráva předsedy SOH Mgr. Herberta Pavery o činnosti SOH za rok 2011. 

 
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.  

 

Rok 2011 dokazuje, že účel založení sdružení se opravdu naplňuje.  

 

SOH se stále více stává subjektem, který začínají brát vážně politici, podnikatelé a především 

veřejnost. Rovněž představitelé obcí a měst si stále více uvědomují, že vzájemnou spolupráci 

samospráv se dá docílit daleko větších úspěchů pro rozvoj obcí, měst i regionu. A to je to nejlepší 

zjištění.   

 

 

Funkčnost SOH zajišťují jednak stanovy SOH (smlouva obcí a měst) a také jednání orgánů SOH – 

Rady SOH a Sněmu SOH.  

 

Od ustavujícího zasedání Sněmu SOH 21.12. 2010 až dosud  se konalo sedm jednání Sněmů SOH, na 

kterých bylo projednáno okolo 120 bodů, témat  

(v roce 2010 – 60 bodů při 4 jednáních).  

Na Sněmech SOH jsme např. schválili rozpočtové úpravy rozpočtu SOH v roce 2011, a spoustu 

dalších zajímavých bodů.  

Především jsme  však schválili společný nákup elektrické energie a plynu prostřednictvím e-aukce pro 

více jak 400 subjektů na celém Hlučínska u el. energie a u asi 150 subjektů u plynu. E-aukce se 

zúčastnily téměř všechny obce a města( 25 z 27).   

Velmi významným bodem řešeným na sněmu SOH bylo i schválení společných projektů, ať už jen 

s obcemi na Hlučínsku (Na kole a pěšky po zajímavostech Hlučínska) či dokonce s polskými gminami 

(Na kole bez hranic a Partnerstvím k poznávání regionu).  

SOH rozhodlo i o další možnosti prezentace SOH na internetové, kabelové a digitální televizi 

prostřednictví stávajícího poskytovatele služeb Universal Production Frenštát pod Radhoštěm (více 

známé pod názvem ČRTV).   

Důležitým bodem projednávaným na Sněmu SOH bylo i schválení pořízení nové studie Perspektivního 

řešení dopravy na Hlučínsku, která může přinést posun při vyjednávání s krajskými i státními orgány 

ve věci řešení dopravní sítě v regionu Hlučínska.    

Velmi významným bodem pro budoucnost regionu bude i vstup SOH do Sdružení pro rozvoj 

Moravskoslezského kraje, jehož členy jsme se stali na podzim letošního roku.  

Velkým úspěchem SOH je i oslovení Ministerstvem pro místní rozvoj na zajištění propagace MMR.  

 

Usnesení Sněmů naplňovala jednání Rady SOH, kterých se uskutečnilo celkem 10 a bylo na nich 

projednáno více jak 150 bodů ( v roce 2010 se konalo 5 zasedání rad SOH, na kterých se projednalo 80 

bodů).   

 

K vyznaným aktivitám SOH patřily i akce – návštěva výstavy turistického ruchu Regiontour 13. 1. 

v Brně, Den učitelů 28.3. v Hlučíně, Setkání s podnikatelskou veřejností (formou Veřejných fór)  13.4. 

v Bolaticích, vzdělávací zájezd představitelů obcí a měst Hlučínska ve dnech 24. – 26. 5. do Kutné 

Hory a Chrudimi ( příklady Dobré praxe, jak zapojovat občany do dění v obci, městě, jak dělat 

cestovní ruch, atd.), ale také cyklovýlet po cyklostezkách na Hlučínsku 9. června, výstava obrazů obcí 

a měst Hlučínska pana Gerharda Zuga v červenci v Kravařích, fotbalové utkání starostů a představitelů 

samospráv 13. 9. v Darkovicích, setkání starostů u minigolfu 4. 10.  v Kravařích, Sportovní den 4. 11.  

v Kravařích.  
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Mezi opravdu významnou akci lze také zařadit setkání starostů 9. 3. v Kravařích s poslanci Parlamentu 

ČR a se senátory našeho regionu, na kterém jsme projednávali problémy obcí a občanů.    

 

A tak právem můžeme říci, že rok 2011 byl pro SOH velmi úspěšným rokem!   

 

SOH se prezentovalo veřejnosti i dalšími aktivitami:   

 
 

1. Internetová televize Hlučínska – www.hlucinsko.tv 

Návštěvnost záznamů dále stoupala, SOH se v listopadu vrátilo i k pořizování týdenních přehledů o 

dění na Hlučínsku.  

Na Hlučínsku se koná ročně okolo 1000 akcí a téměř všechny jsou zaznamenány na internetové 

televizi.  

Do příštích let se předpokládá rozšíření vysílání i do kabelových televizí a digitální televizí.   
 

 

2. Dárcovství krve Slezské nemocnici v Opavě 

- Jarního darování krve (29. 3. a 5. 4.) se zúčastnil zatím největší počet dárců krve, více jak 40!  

 

- Podzimního darování krve  4. a 11. 10. 2011 se zúčastnilo více jak 20 dárců.  

 

Tyto aktivity se  konají 4. rokem a již 7x byli představitelé obcí a měst Hlučínska a občané Hlučínska 

darovat krev Slezské nemocnici v Opavě!  

Za celou dobu navštívilo Transfuzní stanici v Opavě při akci Darujte krev se starosty Hlučínska přes 

200 občanů našeho regionu.  

 

3. Studentské práce řeší témata z Hlučínska 

Také v roce 2011 řešili nebo řeší studenti témata z Hlučínska (dotace EU, význam svazků obcí pro 

rozvoj regionu, architektonické řešení centra obce, historie některých obcí, atd.) 

Spolupráce se studenty je výhodná jak pro obce, tak i studenty. Obce i SOH získávají kvalitní materiál 

o své obci, regionu a studenti se snáze dostanou prostřednictvím obcí a regionu k informacím a řeší 

smysluplná témata. 

Představitelům univerzit, studentům a všem, kteří se věnují studentům, patří naše poděkování. 

 

4. Jednání se zástupci kraje ohledně přípravy nové R/56 

Předseda SOH se zúčastnil 29. 6. meziresortního setkání zástupců ministerstva dopravy, Ředitelství 

silnic a dálnic a Moravskoslezského kraje na Krajského úřadu v Ostravě, kde prezentoval potřebu 

řešení dopravy na Hlučínsku, zvláště urychlení řešení stavby nové I/56.  

MD, MSK ani ŘSD však nijak na naše požadavky nereagovalo.  

  

5. Podpora kulturně-společenských akcí na Hlučínsku 

V letošním roce podpořilo SOH záštitou – Bál Hlučínska, finančně „Setkání sborů mladé duchovní 

hudby “ v Hati (1. 10.), Setkání chrámových sborů v Kravařích (16. 10.), Festival kultury Hlučínska 

v Hlučíně (11. 7.), Den učitelů v Hlučíně (29. 3.).  

SOH rovněž podporuje kupováním desítek kusů vydávání nového časopisu Hlučínska, za jehož 

realizací stojí Sdružení přátel Hlučínska při Muzeu Hlučínska v Hlučíně.  

 

6. Podpora jiných aktivit, organizací 

SOH finančně přispělo na charitativní akci „Pomozte dětem“ (centrum Mraveneček pro postižené děti 

v Opavě), díky dárci panu R. Pečinkovi darovalo SOH Policii ČR Kravaře fotoaparát.  

 

7. 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. 

http://www.hlucinsko.tv/
http://www.hlucinsko.eu/
http://www.hlucinsko.com/
http://www.hlucinsko.info/
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Větší propagací stránek SOH by jistě pomohlo získání domény www.hlucinsko.cz.  

V letošním roce se poprvé prezentovaly na internetových stránkách Hlučínska výzvy pro výběrová 

řízení pořádaná SOH.  

 

8. 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).  

Škoda, že téměř nikdo z představitelů obcí a měst Hlučínska nevyužívá možnost dalšího se vzděláváni 

prostřednictvím akcí pořádaných kanceláři NSZM ( kromě zástupců Hlučína a Bolatic). 

 

Rok 2011 přinesl obcím na Hlučínsku úspěch v soutěži Vesnice roku!  

Obec Markvartovice získala Zelenou stuhu za péči o zeleň a obec Rohov dokonce 3. místo 

v Moravskoslezském kraji.  

Zapojování obcí do této soutěže se konečně stalo trvalým zájmem zdejších obcí. Vždyť byla obrovská 

škoda, že se obce Hlučínska neprezentovaly dříve v této soutěži a přitom je na Hlučínsku bohatý 

kulturně – společenský život a obce jsou nádherně upravené.  

 

 

 

Jaká jsou pozitiva v práci a činnosti obcí a měst SOH: 

- Vzájemná spolupráce starostů je na velmi dobré úrovni a stále je zájem o spolupráci; 

- účast na jednáních Sněmů SOH je téměř 100 %, vzdělávacího zájezdu se zúčastnilo více jak 80 

% (!) zástupců samospráv, společného nákupu energií v e-aukci se zúčastnili téměř všechny 

samosprávy; 

- 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 a zemědělské veřejnosti o spolupráci s SOH; 

- o regionu Hlučínska byly vydány další zajímavé informace v různých publikacích, filmových 

pořadech v ČT, na televizi Prima ( vysílání RTA televize), v novinách vyšly desítky článků o 

aktivitách SOH; 

- rostoucí zájem médií o Hlučínsko i o činnost SOH je výborným znamením o vzrůstající 

autoritě regionu; 

-     po třetí byl uspořádán s velkou odezvou Festival kultury a řemesel Hlučínska; 

- roste zájem partnerů o spolupráci s SOH ( např. i vstup do Sdružení pro rozvoj MSK, kam  

SOH bylo osloveno s nabídkou vstupu); 

- internetová televize i internetové stránky zaznamenávají rostoucí počet návštěv, projevuje se i 

zájem partnerů o prezentaci na těchto portálech;  

- zlepšující se zájem starostů o prezentaci obcí a měst, o vzdělávaní;  

- získání dotací na projekty SOH;  

- spolupráce se zahraničními partnery ( polskými gminami) při realizaci projektů;  

 

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; 

- stále nedostatečný  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; 

http://www.hlucinsko.cz/
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- netaktnost některých představitelů samospráv vůči ostatním - špatné plánování času                               

na společné akce, neomlouvání se kolegům při pozvání na akce, brzké odchody z akcí, atd.; 

- malá zodpovědnost některých kolegů při poskytování informací ( společná propagace, nákup 

elektřiny a plynu), pozdě nebo vůbec neposkytnou informace;  

- nedostatečné rozpočtové určení daní pro obce a města;  

 

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 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, atd.;  

- využívat kontaktů se zástupci MSK, 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.; 

- realizace 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;  

 

Závěrem:  

 

Hlučínsko dokazuje, že přes svou velmi složitou a pohnutou historii je regionem tvořivých a 

pracovitých lidí, kteří mají zájem na zlepšování kvality života v obcích a městech a v celém regionu.  

Právě kdyby nebylo těchto vstřícných lidí, skončilo by Hlučínsko jako řada jiných regionů v ČR. Bez 

zájmu veřejnosti o region, s úbytkem obyvatel, atd.  

Hlučínsko se tak postupem času přeměnilo z ušlápnutého kousku země v moderní a prosperující 

region.  

Upravené domy, zahrady, bohatou občanskou vybavenost, rozmanitost podnikatelských aktivit i 

pestrost kulturních akcí obdivují snad všichni návštěvníci regionu.  

Hlučínsko je regionem, ve kterém žijí tradice a vzkvétá kultura.  

I to bylo hlavním mottem pro založení Sdružení obcí Hlučínska.  

 

To vše by nebylo možné zrealizovat bez vstřícných obyvatel regionu a bez vzájemné spolupráce  

přestavitelů samospráv SOH  i samospráv s veřejností.  

 

Proto bych rád poděkoval všem, kteří podporují myšlenky rozvoje Hlučínska  - občanům regionu, 

podnikatelům a zemědělcům v regionu, rádiím, televizím, 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.  

 

A poděkování patří i mým kolegům a kolegyním z obce Bolatice za práci pro SOH (účetnictví, zápisy 

z jednání, projekty, e-aukce, atd.). 

 

 

 

V Bolaticích 15. 12. 2011    Mgr. Herbert Pavera, Předseda SOH 
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