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Podnikatelská a zemědělská veřejnost
regionu Hlučínska

Pozvánka
Vážené dámy, vážení pánové,
Sdružení obcí Hlučínska (dále jen SOH) sdružující 31 obcí a měst regionu Hlučínska s cca 75 000 obyvateli
připravuje ve spolupráci s MAS Hlučínsko na úterý 9. června 2015 od 18,00 hod. v Kulturním domě
v Bolaticích (ul. Svobody 10) již 6. setkání představitelů obcí a měst Hlučínska se zástupci
podnikatelské a zemědělské veřejnosti z regionu Hlučínska.
V minulých letech došlo již k několika podobným setkáním a z každého vyšly určité návrhy a podněty,
které napomáhají zlepšování vzájemné komunikace i spolupráce představitelů obcí a měst s podnikateli a
zemědělci. Z každého předchozího setkání vyšly určité návrhy a podněty, které napomáhají zlepšování
vzájemné komunikace i spolupráce s podnikateli a zemědělci.
Podrobnější informace z jednotlivých setkání naleznete na webových stránkách SOH www.hlucinsko.eu
v sekci Spolupráce s podnikateli.
Naším cílem je ještě více prohloubit vzájemnou spolupráci a důvěru s podnikatelskou veřejností a
na letošním setkání se chceme věnovat mj. těmto tématům: podpora zaměstnanosti mladých lidí
(bezplatná praxe a zaučení s možností i získání pracovního místa) spolupráce v rámci rozvoje služeb,
možnost prezentace firem na výstavách, farmářských trzích, podpora cestovního ruchu, podpora
kulturního a sportovního života v obcích a městech, úprava a údržba krajiny, polní cesty atd.
Budeme velice rádi, pokud přijmete pozváni na toto setkání firem, kterého se zúčastní zástupci Místní
akční skupiny Hlučínska popř. jiných organizací, které si vyžádáte.
V případě, že se rozhodnete zúčastnit společného setkání, prosíme, potvrďte svou účast u svých starostů
či starostek nejpozději v termínu do 3. 6. 2015.
Pokud byste měli nějaké podněty pro jednání, návrhy na pozvání zástupců nějakých organizací, prosíme,
zašlete je do 29. 5. 2015 na adresu starosta@bolatice.cz předsedovi SOH Mgr. H. Paverovi.
Děkujeme Vám za Váš případný zájem o setkání i spolupráci a těšíme se na viděnou v úterý 9. 6. 2015
v Bolaticích.
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