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POZVÁNKA 
 
Vážené dámy, vážení pánové, 
 

MAS Hlučínsko a Sdružení obcí Hlučínska (dále jen SOH) sdružující 31 obcí a měst regionu Hlučínska 
s cca 75 000 obyvateli připravuje na st ředu 11. dubna 2012 od 15,00 hod. ve Farní stodole  
v Krava řích již 5. setkání p ředstavitel ů obcí a m ěst Hlu čínska se zástupci podnikatelské  
a zemědělské ve řejnosti z regionu Hlu čínska. 
 

Z každého předchozího setkání vyšly určité návrhy a podněty, které napomáhají zlepšování vzájemné 
komunikace i spolupráce s podnikateli a zemědělci. 
 
I z loňského společného setkání vzešla zajímavá témata, která jsme požadovali naplnit na patřičných 
místech, např.: 

• Moravskoslezskému kraji byla zaslána připomínka týkající se špatného stavu cest v regionu  
a malé podpoře zemědělců ze strany kraje     

• Ministru zemědělství byla zaslána připomínka o malé podpoře českých zemědělců  
a žádost o povolení malých porážek na farmách 

• Agrární komoře byl zaslán dopis, že málo hájí zájmy zemědělců i s ohledem na zákaz porážek 
dobytka na farmách  

 

Podrobnější informace z jednotlivých setkání naleznete na webových stránkách SOH www.hlucinsko.eu  
v sekci Spolupráce s podnikateli. 
 
Naším zájmem je ještě více prohloubit vzájemnou spolupráci a důvěru s podnikatelskou veřejností  
a na letošním setkání se chceme věnovat mj. těmto tématům: dotační tituly Leader ČR, investi ční 
příležitosti v obcích a m ěstech Hlu čínska, podpora turistického ruchu, nové propaga ční materiály 
o Hlučínsku, možnost prezentace firem zabývajících se ces tovním ruchem na výstavách 
cestovního ruchu, informace o studii „Perspektivní řešení dopravní obslužnosti obcí 
zastoupených ve Sdružení obcí Hlu čínska“ atd. 
 
Budeme velice rádi, pokud opět přijmete pozváni na toto setkání, kterého se zúčastní zástupci 
Hospodářské komory v Opavě, 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 30. 3. 2011.  
 

Pokud byste měli nějaké podněty pro jednání, návrhy na pozvání zástupců nějakých organizací, prosíme, 
zašlete je do 23. 3. 2012 na adresu starosta@bolatice.cz předsedovi SOH Mgr. H. Paverovi. 
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Děkujeme Vám za Váš případný zájem o setkání i spolupráci a těšíme se na viděnou ve středu 
11. 4. 2012 v Kravařích.  
 
S úctou 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Herbert P a v e r a 
předseda SOH 
 
 
 
 
 

 
Evropský zem ědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do v enkovských oblastí 
 
 
 
 
 
 
Poznámka:  Sdružení obcí Hlučínska připravuje 2. setkání s poslanci, senátory a hejtmanem MSK, 

na kterém chceme řešit problémy obcí, měst i občanů a případně i podnikatelské 
veřejnosti.  
 
Pokud byste měli nějaké podněty pro naše politiky, prosíme, zašlete je v termínu 
do 11.4. 2012 na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo je sdělte přímo na setkání!  
 
Farní stodola v Krava řích se nachází na ul. Petra z Krava ř nedaleko kostela a také 
Městského ú řadu v Krava řích, který najdete na ul. Nám ěstí 43.  


