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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 st ředu 13. dubna 2011 od 16,00 hod. v sále 
Kulturního domu v Bolaticích  již 4. setkání p ředstavitel ů obcí a m ěst Hlu čínska se zástupci 
podnikatelské a zem ědělské ve řejnosti z regionu Hlu čínska. 
 

Z každého předchozího setkání vyšly určité návrhy, které napomáhají zlepšování vzájemné komunikace   
i spolupráce s podnikateli a zemědělci. 
I z 3. společného setkání vzešly zajímavá  témata, která jsme požadovali naplnit na patřičných místech, 
např.: 

- Moravskoslezský kraj přislíbil řešit učňovské školství snižováním počtu gymnázií a středních škol a 
podporou učňovského školství. 

- Úřad práce v Opavě zase přislíbil snížit byrokracii při získávání nových zaměstnanců  přes Úřad 
práce a rovněž upozornil Ministerstvo práce a sociálních věcí na potřebu řešení zaměstnávání lidí 
„načerno“. 

- Je zpracována nová studie na část budoucí nové silnice R/56 přes obec Ludgeřovice. 
 

Podrobnější informace z jednotlivých setkání naleznete na webových stránkách SOH www.hlucinsko.eu  
v sekci Spolupráce s podnikateli. 
Naším zájmem je ještě více pohloubit vzájemnou spolupráci a důvěru s podnikatelskou veřejností. 
Budeme velice rádi, pokud opět přijmete pozváni na toto setkání, kterého se zúčastní zástupci Úřadu 
práce v Opavě, Hospodářské komory Opavě a Místní akční skupiny Hlučínsko. 
 

Děkujeme Vám za Váš případný zájem o setkání i spolupráci a těšíme se na viděnou ve středu              
13. 4. 2011 v Bolaticích. 
 

S úctou 
 
 
 
 
Mgr. Herbert P a v e r a       Ing Josef Teuer 
předseda SOH        p ředseda MAS Hlu čínsko 
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