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Děkujeme za spolupráci a do roku 2018
Vám přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Slova předsedů Oblastních rad
Vážení členové hospodářské komory, vážení obchodní přátelé,
jsme na prahu roku 2018 a proto mi dovolte Vás pozdravit a poděkovat Vám za Vaši celoroční činnost ku
prospěchu naší krajské hospodářské komory, jejich členů a podnikatelskému prostředí v kraji a dodatečně
Vám i Vašim rodinám a blízkým popřát v roce 2018 hodně zdraví, pohody a šťastný celý rok 2018.
V naší oblasti Orlicko budeme již 23. ledna pořádat v Ústí nad Orlicí Přehlídku strojírenských firem s cílem
upoutat naší mladou generaci k možnému studiu technických oborů ať již na středních odborných školách
nebo učilištích. Zcela jistě v našem podnikatelském prostředí potřebujeme mladé, řemeslně a technicky
vzdělané absolventy a proto si Vás dovoluji pozvat na tuto přehlídku. Celkově letošní rok nebude o mnoho
rozdílný proti těm předcházejícím. Bude zapotřebí mnoho sil, zdravého optimismu, odhodlání a silné vůle,
abychom naše firmy stále rozvíjeli a podporovali rozvoj a ekonomický vývoj v našem kraji. Je důležité
maximálně využít podnikatelských příležitostí.
Přeji nám společně aby se nám práce i v tomto roce dařila a těším se na setkání s Vámi na různých akcích
Krajské hospodářské komory na Orlicku i v ostatních částech kraje. Přeji Vám úspěch ve Vašem podnikání.
Miloš Huryta, místopředseda představenstva KHK Pk a předseda oblastní rady Orlicko

Vážené dámy, vážení pánové,
přeji mnoho štěstí a zdraví Vám a všem Vašim blízkým do nového roku. Ať se Vám vše, o co budete usilovat
v novém roce, vydaří!!!
Jan Kafka,
místopředseda představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje
a předseda oblastní rady Pardubice

Vážené dámy, pánové,
na závěr roku bych chtěl jménem předsedy a celé oblastní rady Chrudim, popřát všem členům KHK Pce
hodně pevného zdraví a podnikatelských úspěchů v roce 2018. Nedílnou součástí je ale i kapička štěstí
a veselé nálady nejen při oslavách konce roku. Šťastné vykročení do nového roku a úspěšný rok 2018.
Pavel Adámek, předseda oblastní rady Chrudim

Vážení členové hospodářské komory, vážení obchodní přátelé,
na prahu nového roku bych Vám chtěl popřát především zdraví a spokojenost, lásku, štěstí, mnoho radosti,
spoustu krásných dnů a podělit se s Vámi o vize do dalšího období.
Budu se i nadále snažit zejménao iniciaci a podporu re-lokalizace, tj. maximálního návratu ekonomických
činností do regionů co nejblíže jak pracovníkům, tak i koncovému spotřebiteli. Významné zůstává i zachování
co největšího množství firem v českém vlastnictví a úspěšné předání těchto vybudovaných firem dalším
generacím vlastníků, což je mimořádně aktuální téma napříč celou českou společností. V neposlední řadě se
pak jedná o filantropické projekty a podporu činnosti různých lokálních neziskových organizací. Zaměřovat
seopět buduna podporu volnočasových aktivit pro děti (sportovní kluby, skauting a spolky), dětské domovy,
ošetřovatelství spojené s paliativní péči a lokální charitativní organizace.
Chci co nejvíce přispět k urychlenému dokončení plánovaných dálnic D35 a D43. A to propojením
angažovanosti v Krajské hospodářské komoře i dalších profesních organizacích a intenzivní spoluprací nejen
s celostátními a krajskými orgány, ale s i s municipalitami. Další mojí vizí je maximální rozvoj a podpora
cestovního ruchu zejména v odlehlejších oblastech kraje, která mohou nabídnout turistům krásnou přírodu,
mnoho sportovních i jiných aktivit, ale i kvalitní a žádané služby, což bude z dlouhodobého pohledu zejména
pro méně průmyslové regiony významným přínosem. Poslední vizí je práce se studenty a učni a výchova
mládeže k práci, schopnostem, znalostem a hodnotám.
Otakar Klepárník, místopředseda představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje
a předseda oblastní rady Svitavy

Krajská hospodářská komora pozvala podnikatele na zámek
Pravidelné setkání podnikatelů Pardubického kraje se tentokrát konalo
na zámku v Pardubicích. Krajská hospodářská komora Pardubického kraje na toto setkání pozvala i představitele krajské a městské samosprávy,
poslance i senátory a také zástupce Hospodářské komory ČR.
Viceprezidentka Irena Bartoňová – Pálková tu hovořila nejen o budoucnosti
komory, ale také třeba o aktuálním problému s nedostatkem zaměstnanců.
Přiblížila projekt „Ukrajina“, kdy lze přes Hospodářskou komoru ČR získat
kvalifikované pracovníky napřímo bez zprostředkovatelů. Česká republika podle jejích slov má problém s klesající demografickou křivkou a komora musí
apelovat na zákonodárce, aby došlo k celkové změně sociálního systému
a zaměstnaneckého zákona.

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR představila
Marie Moravcová, s přednáškou o rozvojových možnostech Pardubicka
s ohledem na veřejné finance pak vystoupil Luděk Tesař. Potenciál dle svých
slov vidí v užší spolupráci podnikatelů s obcemi a městy.
„Setkání podnikatelů pořádáme pravidelně. Vidíme v tom příležitost nejen sdělit novinky, ale také si navzájem předat zkušenosti a poznatky
a třeba i navázat nové pracovní a obchodní kontakty. A nemusí to být jen
mezi podnikateli v našem regionu. Našeho setkání se tentokrát účastnili
také zástupci krajských komor na Vysočině a v Královéhradeckém kraji,“
doplnil předseda představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického
kraje Jiří Doležal.
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