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Přemýšlíte nad volbou technického oboru vzdělání?
Váháte jakou školu vybrat?
Jaké bude Vaše uplatnění na trhu práce?

Přehlídka strojírenských firem
Žáci, rodiče a široká veřejnost mohou na této přehlídce získat podrobné informace o možnostech uplatnění technických 
profesí na trhu práce a také o možnostech studia v příslušných vzdělávacích oborech. Pro zájemce budou poskytovány 
informace o rekvalifikačních kurzech a celoživotním vzdělávání.

Přehlídky se zúčastní zástupci významných zaměstnavatelů regionu, kteří Vám poskytnou 
informace o možnostech pracovního uplatnění.
Informace o možnostech studia poskytnou zástupci škol poskytujících vzdělání v souvise-
jících technických oborech.

Kdy: úterý 24. 1. 2017,  10–18 hod.
Kde: Kulturní dům v Ústí nad Orlicí

Na tyto otázky Vám pomůže odpovědět akce STROJÍRENSKÉ FIRMY PŘEDSTAVUJÍ BUDOUCNOST REGIONU,  
která se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Přehlídku pro Vás pořádá Krajská hospodářská komora Pardubického kraje Oblast Orlicko 
ve spolupráci s Úřadem práce – kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí – Oddělení poradenství 
a dalšího vzdělávání
Krajská hospodářská komora PK Oblast Orlicko – tel: 724 613 928  
email: orlicko@khkpce.cz
Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Ústí nad Orlicí
tel: 950 172 445, 950 172 449
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Slovo předsedy 

Vážené podnikatelky a podnikatelé, obchodní přátelé, dámy a pánové,

 chci vás pozdravit jménem Krajské hospodářské komory Pardubického kraje 
(KHK PK) s ukončeným rokem 2016 a poohlédnout se nejen do minulosti, ale také odhad-
nout, co nás, podnikatele, čeká v blízké budoucnosti. 

Můžeme konstatovat, že se držíme na předních pozicích rychle rostoucích evropských 
ekonomik, naše mzdy rostou, ale přesto se stále pohybují na úrovni 37% EU. Máme 
nejnižší nezaměstnanost za posledních 8 let, proto potřebujeme příliv zahraničních pra-
covníků pro některá odvětví průmyslu a stavebnictví. Potýkáme se se stále větším pro-
blémem s technickou odborností absolventů škol i s klesající kvalitou českého školství, 
která je nyní podle OECD podprůměrná.  Očekáváme ukončení devizových intervencí 
ČNB, jež se nás dotkne především v oblasti vývozu. Vládní strany nás před volbami mo-
hou překvapit těžko předvídatelnou daňovou revolucí. Z krátkého výčtu konstatování 
a očekávání chci nakonec uvést, trochu s nadsázkou, jeden „velký“ úspěch – podařilo 
se nám dokončit dálnici D8, jejíž výstavba se protáhla na 32 let. Věřím, že tento rekord 
nepřekoná naše dlouho očekávaná a velmi potřebná D35.

V takovémto prostředí se musí naši podnikatelé orientovat a směřovat svoje podnikání 
k prosperitě a růstu svých firem. Úkolem KHK PK je podporovat je v tomto jejich úsilí, 
lobovat za ně a upozorňovat na všechny překážky především z oblasti nových zákonů, 
které mnohokráte jdou proti jejich zájmu. Z tohoto důvodu pracuje Hospodářská komora 
ČR na novém projektu s názvem „PES – právní elektronický systém“, který by měl zpře-
hlednit a zajistit lepší orientaci a informovanost podnikatelů ve všech oblastech týkajících 
se jejich práv a povinností.

KHK PK byla stejně jako v minulých letech i v uplynulém roce řízena 13 členným předsta-
venstvem v čele s předsedou a 4 místopředsedy, kteří řídí jednotlivé oblasti – Pardubice, 
Chrudim, Ústí n. O. a Svitavy. Celé představenstvo úkoluje aparát KHK PK, který vede 
ředitelka úřadu, jíž podléhá 6 členný tým pracovníků úřadu. Kontrolou chodu úřadu se za-
bývá 4 členná dozorčí rada. Uplynulé období jsme bohužel nedokončili všichni, postrádali 
jsme nejprve místopředsedu představenstva Luboše Motyčku, který se své funkce vzdal 
z důvodu vážné nemoci, a zanedlouho potom ze stejného důvodu odešel i Libor Joska, 
který svůj boj se zákeřnou chorobou bohužel prohrál. Oba jmenovaní byli velkou posilou 
a zdrojem zkušeností, které ve svých funkcích předávali celé KHK PK. Naším nelehkým 
úkolem bude nalézt v řadách podnikatelů nové zástupce, kteří budou KHK PK věnovat 
přinejmenším stejné úsilí a předávat své zkušenosti, jako tomu bylo u Luboše Motyčky  
a Libora Josky. Rád bych oběma touto cestou za všechny podnikatele poděkoval.

Závěrem mi dovolte popřát vám všem hodně zdraví, pohody, rodinného štěstí a úspěchy 
a prosperitu ve vašem podnikání.

Ing. Jiří Doležal, CSc.
Předseda představenstva KHK PK
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Informace z Oblastní kanceláře Chrudim

Slovo předsedy oblastní rady Chrudimsko
Vážení členové hospodářské komory, vážení přátelé,
S rychlostí blesku uteklo období finišování při dokončování investičních akcí, 
strojních dodávek  a celého kolotoče vánočních večírků. Přijde čas klidu, kdy 
budeme moci rekapitulovat úspěchy a nezdary, které minulé období přineslo. 
Rychlost, kterou současná doba plná elektronických vymožeností umožňuje 
je jistě pozitivní pro naše pracovní a podnikatelské aktivity, ale ne vždy je ku 
prospěchu nás, naši rodiny a našeho zdraví.
Proto bych chtěl všem, kteří se podíleli na činnosti hospodářské komory ob-
lasti Chrudim a Pardubického kraje popřát chvíle klidu, pohody, rodinných 

Do Hlinska se vrací střední odborné školství
Pro nadcházející školní rok 2017‑2018 dochází na území Pardubického kra-
je k rozšíření nabídky v oblasti středního vzdělávání o nový tříletý učební 
obor „výrobce potravin – mlékař“. Do Hlinska se tímto vrací střední odborné 
školství. Základem se stala trojstranná spolupráce mezi Pardubickým krajem, 
zaměstnavateli a městem Hlinsko. Spočívá v tom, že kraj poskytne finance 
na platy učitelů, vychovatelů a zajistí nutné administrativní i organizační 
náležitosti spojené se vznikem nového oboru.
Zaměstnavatelé budou financovat vybavení odborných učeben, poskytnou 
odborníky na výuku, dále nabídnou žákům možnost stipendií a sociálního 
programu v podobně příspěvků na dopravu nebo bydlení. Město Hlinsko pak 
připraví především prostory pro domov mládeže či odbornou výuku.
„Od první schůzky s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým na 
téma možného návratu středního odborného školství zpět do Hlinska uplynu-
ly bezmála dva roky. Na počátku jsme se dohodli na tom, že pokud dokážeme 

Chrudim získala titul Zdravé město
    Město Chrudim převzalo na konferenci Národní sítě Zdravých měst ČR 
v Praze od ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové titul Udržitelné 
město. Ten získala ta města, která v letošním roce dosáhla kategorie A po-
dle Kritérií MA21. Kromě Chrudimi to jsou ještě Litoměřice, přičemž Chrudim 
je jediným sídlem v republice, které kategorii A obhájilo již podruhé. Aby 
Chrudim kategorii A udrželo, musí každoročně procházet auditem, v němž 
odborníci hodnotí například životní prostředí, udržitelnou výrobu a spotřebu. 
V roce 2013, kdy město dosáhlo na nejvyšší příčku poprvé, měli hodnoti-

setkávání a rozjímání nad tím, jak dál v novém roce. Jistě budeme všichni 
rádi z dárků, ale ty nejcennější nemají jenom hodnotu, protože je to zdraví, cit  
a láska, která by měla vánoční svátky provázet.
Proto pojďme pojmout měsíc leden nejen k rozjezdu nových předsevzetí, ale 
i jako období aktivního odpočinku a posílení duševního i fyzického zdraví.

Pavel Adámek
předseda Oblastní rady Chrudimsko

Starosta Chrudimi Petr Řezníček přebírá cenu Udržitelné město Foto: Národní síť Zdravých měst

v Hlinsku nalézt odpovídajícího silného partnera na straně zaměstnavatelů, 
kraj návrat odborného školství do našeho města podpoří. To se nakonec po-
vedlo. Ve čtyřech mlékárnách (Hlinsko, Jihlava, Přibyslav, Polná) jsme part-
nery nalezli a tím i první obor vzdělávání, tedy výrobce potravin – mlékař. 
Jde o obor unikátní a jedinečný nejenom v rámci Pardubického kraje, ale 
i Vysočiny, Středočeského či Královéhradeckého kraje. Kromě jiného v tomto 
vidím velký potenciál, který je podpořen perspektivou samotných firem,“ říká 
starosta Hlinska Miroslav Krčil.
„Vrátit do Hlinska střední odborné školství je pro Pardubický kraj jednou ze 
současných priorit v oblasti školství. Vznik nového samostatného školského 
subjektu nebyl v této chvíli ekonomicky možný, ale prostřednictvím gymná-
zia se nám podařilo najít schůdnou cestu. Rozhodující v celém procesu je 
jednoznačně spolupráce se zaměstnavateli a městem,“ podotýká krajský rad-
ní pro školství Bohumil Bernášek. 

telé čtyři výtky z deseti, letos se to podle slov koordinátorka projektu Zdra-
vé město v Chrudimi Šárky Trunečkové podařilo snížit na dvě. Komisaři měli 
připomínky k dopravě a místní ekonomice a podnikání. Chrudim však neusíná 
na vavřínech. V letošním roce například nechává zpracovat jako první město 
v republice možnosti adaptace na klimatické změny a odborníci v ní hledají 
možnosti, jak ve městech co nejlépe připravit život na postupně se oteplující 
klima a především sucha.
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Informace z Oblastní kanceláře Orlicko

Na žambereckém zámku se slavilo 60 let od vzniku zdejší střední školy
V letošním roce slaví Střední škola obchodu, řemesel a služeb v Žamberku 
kulaté výročí 60 let od svého založení. Oslav významného jubilea se přímo 
v areálu školy, která částečně sídlí na žambereckém zámku, zúčastnil také 
radní Pardubického kraje pro oblast školství Bohumil Bernášek.
„Škola si v minulosti prošla mnoha změnami, ale dnes je školou stabilní  
a úspěšnou. Jsem přesvědčený, že díky rozvoji technického vzdělávání, což 
je nadále jedna z našich priorit, bude škola i nadále lákat nové studenty 
do oborů, o které je na trhu práce zájem,“ uvedl Bohumil Bernášek, který 
ocenil spolupráci školy se zaměstnavateli v regionu. „Na vysoké úrovni je 
spolupráce žamberecké školy například se společností Bühler, kde se přímo 

v areálu společnosti vzdělávají budoucí obráběči kovů. Studenti oboru kuchař  
a číšník pak vykonávají praxi například v resortu na Dolní Moravě, který patří 
dlouhodobě mezi nejnavštěvovanější místa v kraji,“ dodal Bohumil Bernášek.
Od příštího školního roku bude navíc na škole otevřen nový vzdělávací obor 
klempíř s kapacitou 36 žáků. Vzhledem k velkému zájmu studentů bude také 
rozšířena kapacita oboru obráběč kovů. „Klempířský obor vhodně doplní 
současnou nabídku školy o další obor s vysokou uplatnitelností absolventů 
na trhu práce, což je dlouhodobě naším cílem,“ uvedl hejtman Pardubického 
kraje Martin Netolický s tím, že oba záměry reflektují poptávku mezi význam-
nými zaměstnavateli v regionu.
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Podzimní setkání podnikatelů
Dne 22. listopadu 2016 se v Kongresovém sále Měšťanského pivovaru v Hyl-
vátech, konalo již tradiční Podzimní setkání podnikatelů Pardubického kraje. 
V krásných historií dýchajících prostorách se tak setkali nejen zástupci Krajské 
hospodářské komory a podnikatelé z kraje, ale i politici. Slavnostní atmosféru 
této akce umocnilo vystoupení dětí ze Základní umělecké školy v Ústí nad 
Orlicí, pod vedením p. uč. Ivany Charousové. Odlehčením pak byla přehlídka 
módních návrhů žáků Střední uměleckoprůmyslové školy v Ústí nad Orlicí. 
Chlapci a děvčata tak dokázali, že své modely dovedou nejen navrhnout, ale 
i ušít a předvést.

Na závěr vystoupil Ing. Ladislav Verner, generální ředitel společnosti SOMA 
spol. s r.o. z Lanškrouna, se svou prezentací na téma „Cesta k úspěchu 
založená na kompetentnosti, sebedůvěře a silném zaujetí.“ Jeho vystoupení 
bylo korunováno nadšeným potleskem.

V průběhu tohoto setkání došlo hlavně k navazování a prohlubování obchod-
ních a přátelských vztahů a vyměňování vzájemných kontaktů. Dále se zde 
diskutovaly problémy, které se týkají Pardubického kraje i podnikatelů sa-
motných.

Helena Hrdinová
Oblastní kancelář Orlicko

nově otevřený
Kosmetický salon
Vendula Báčová
Dimitrovova 799/4, 568 02 Svitavy  
(Albrechtova vila 2. patro)

Nabízím tyto služby:
 — úprava a barvení obočí, barvení řas 
 — ošetření profesionální francouzskou 
kosmetikou

 — ošetření kosmetickými přístroji
 — depilace cukrovou pastou celého těla 
 — parafínové zábaly
 — kosmetika                       k zakoupení 
 — dárkové poukazy

Provozní doba / kontakt:
Po – So (podle tel. objednávek)  
737 507 887, vendula.bacova@email.cz, 
www.kosmeticky-salon-sy.cz 

Těším se na Vaši návštěvu.
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Informace z Oblastní kanceláře Pardubice

Krajská exportní konference v Pardubicích

Ve středu 2. listopadu 2016 se v sále Jana Kašpara Krajského úřadu Pardu-
bického kraje konala KRAJSKÁ EXPORTNÍ KONFERENCE, kterou pořádala Krajs-
ká hospodářská komora Pardubického kraje ve spolupráci s Hospodářskou 
komorou České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Cílem této 
konference byla podpora především malých a středně velkých podniků v je-
jich exportních aktivitách.
„Stává se již tradicí, že projekt Krajských exportních konferencí, které 
pořádáme s MZV, slaví u regionálních podnikatelů úspěch. Na konferencích 
se nám daří držet velice zajímavý interaktivní formát, o kterém si troufnu říci, 
že zástupcům firem z regionu opravdu prakticky nastíní cestu a možnosti, jak 
zahájit či prohloubit svou exportní aktivitu,“ uvedl viceprezident HK ČR Bořivoj 
Minář. „Ministerstvo zahraničních věcí ČR je v podpoře českých exportérů 
velice aktivní, aktuálně posilujeme zahraniční zastoupení v mimoevrops-
kých trzích s cílem usnadnit českým podnikatelům přístup do těchto teritorií. 
Zároveň jsme s HK ČR a dalšími partnery zpracovali Mapu globálních obo-
rových příležitostí – pro exportéra je to vlastně první krok, pomocí kterého 
jednoduše zjistí, zda existuje potenciál pro vývoz jeho výrobku do konkrétní 
země,“ dodal Miloslav Stašek, náměstek ministerstva zahraničních věcí.
Na konferenci vystoupili zástupci Hospodářské komory ČR, Ministerstva 
zahraničních věcí ČR, Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, právních kanceláří, 
pojišťovacích společností, bank a dalších významných aktérů v podpoře ex-
portu. Zástupci těchto organizací a společností komentovali jednotlivé fáze 
exportu, informovali o novinkách z oblasti exportu a nabídli možnosti pomoci 
jak zkušeným exportérům, tak rady začínajícím exportérům, jak maximálně 
využít existující možnosti podpory exportu. V průběhu konference zazněly 
informace o konkrétních nástrojích státní podpory exportu, exportním finan-
cování, právních aspektech realizace obchodního případu. Velký důraz byl, 
na rozdíl od jiných podobných akcí, kladen na praktičnost vystoupení jednot-
livých přednášejících a řešení konkrétních příkladů fiktivního exportéra.
V rámci konference zazněly také informace a cenné zkušenosti úspěšné ex-
portní firmy z Pardubického kraje při obchodování s indickými obchodními 
partnery.
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Karnety ATA osvobozují od cla
Mezinárodní dokument vystavuje Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (KHK PK)
Ať už vyvážíte své zboží na výstavy či prezentace, nebo jedete představit vzorek svému potenciálnímu obchodnímu partnerovi, nevyhnete se celní proceduře. 
Víte však, že si můžete opatřit dokument, který umožní dočasně vyvezenému zboží osvobození od cla? Karnety ATA jako jediné v zemi vystavují hospodářské 
komory.
Mezinárodní celní dokument karnet ATA se používá pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro prezentační 
nabídku v různých veletrzích a výstavách v 77 zemích světa. S jeho použitím lze zařídit s předstihem celní formality s dopředu danými náklady – a to i ve více 
zemích – a domů se vrátit se svým majetkem bez zbytečných průtahů.

Vhodné pro obchodní zástupce i cestující profesionály
Karnet ATA umožňuje přepravu a používání vybavení v cizí zemi, aniž by podnikatelé platili daně a clo až po dobu jednoho roku. Službu využívají obchodní 
společnosti, vystavovatelé, ale i cestující profesionálové, jako jsou například filmové štáby, architekti, artisté, inženýři, představitelé zábavního průmyslu, foto-
grafové, sportovní týmy a mnoho dalších. Zájemce musí pro získání dokumentu udělat tři kroky. Domluvit se na vyplnění  tiskopisu karnetu ATA v sídle Krajské 
hospodářské komory Pardubického kraje (nám. Republiky 12, Pardubice), předložit výpis o registraci společnosti a na závěr uhradit poplatek. Bližší informace 
včetně ceníku získáte v kanceláři KHK PK, tel. č.: 466 612 164, e‑mail: khkpce@khkpce.cz, http://www.khkpce.cz/karnety/karnet‑ata.aspx 

Další certifikáty a osvědčení, které získáte v KHK PK 
Kromě karnetu ATA lze v sídle KHK PK získat pro vývoz zboží také různá osvědčení pro zahraničního partnera. KHK PK ověřuje certifikáty o původu „Certificate 
of Origin“. V případě, že z České republiky vyvážené zboží nemá český původ, může KHK PK na základě prohlášení a doložení dané skutečnosti (certifikátem 
o původu vystaveným v zemi původu, re‑exportním certifikátem, JSD s potvrzením celnice o proclení dovezeného zboží nebo faktury s prohlášením o původu) 
ověřit i cizí původ zboží. Dále si v KHK PK můžete nechat ověřit i obchodní faktury, dopravní faktury, inspekční certifikáty, důležité dopisy, obchodní smlouvy, 
ceníky a další dokumenty, které jsou potřebné při zahraničním obchodu.
Také v tomto případě se jedná o originální tiskopis, který nelze stáhnout z internetu. Vyzvednout si jej lze na v sídle KHK PK (nám. Republiky 12, Pardubice) nebo 
na pobočkách KHK PK (Chrudim, Široká 29; Česká Třebová, Nádražní 547; Svitavy, Wokerova alej 92/18). Ověření certifikátů o původu se provádí do 3 dnů, 
ovšem certifikáty lze ověřit také přednostně  ‑ na počkání. KHK PK nabízí také službu ‑ vypsání  těchto certifikátu o původu. Bližší informace včetně ceníku získáte 
v kanceláři KHK PK, tel. č.: 466 612 164, e‑mail: khkpce@khkpce.cz, http://www.khkpce.cz/certifikaty/certifikaty‑o‑puvodu‑zbozi‑a‑dalsi‑doklady‑potrebne‑pro‑
vyvoz.aspx 
Případné ověření na konzulátech a Ministerstvu zahraničních věcí ČR provádí pouze Hospodářská komora České republiky
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Informace z Oblastní kanceláře Svitavy

Tylův dům patřil SŠ obchodní a služeb SČMSD
Naše škola ve spolupráci s Tylovým domem pořádala 10. 11. 2016 tradiční 
soutěž odborných dovedností oborů Kadeřník a Kosmetické služby.  Soutěž se 
nesla v duchu StarDance. Tuto akci jsme pojali ve velkém. Pozvali jsme žáky 
a učitele základních škol z okolních vesnic a měst, pro které jsme zpřístupnili 
školu a připravili zábavné workshopy, tematicky zaměřené na obory 
Veřejnosprávní činnost, Ekonomika obchodu a služeb, Operátor skladování  
a Rekondiční a sportovní masér.
 V Tylově domě 19 žákyň a žáků soutěžilo o nejlepší účes a make up (líčení) 
na dané téma. Pod dohledem zkušené poroty profesionálních hodnotitelů, 
paní Holmanové (Manažerka profesionálního kadeřnického a kosmetického 
salónu Biodroga hair and beauty center v Praze) a pánů Filandra (přední český 
vizážista a stylista) a Syllteho (předseda asociace Fisy, manažer vzdělávací 
akademie Step by Step) měli soutěžící během jedné hodiny vytvořit co nejlepší 
účes a make up. Ukázat co umí přijely také žákyně naší partnerské školy ze 
Znojma, tradičně naše velké soupeřky. V přilehlých prostorách sálů mohli 
návštěvníci využít masérských, kadeřnických a kosmetických služeb. 
A jak to vlastně všechno dopadlo? 
V účesové tvorbě se umístila na 1. místě L. Krátká ze SOU a SOŠ SČMSD, 
Znojmo, s.r.o., 2. místo osadila R. Vondrová. V kosmetické tvorbě – líčení si 
vybojovala 1. místo Ž. Jašková. 
Školu a soutěž navštívilo přibližně 150 žáků z 11 škol a chvílemi u nás bylo 
jako v úlu. Všichni, kdo se podíleli na přípravě i soutěžení, byli z takové pozor-
nosti nadšeni a přidala jim chuť a adrenalin k co nejlepším výkonům. Příprava 
byla náročná, ale to, že se společnými silami učitelů a žáků celé školy podařilo 

Volba povolání v Pardubickém kraji
Od měsíce září 2016 až do měsíce června 2017 probíhají poslední exkurze 
žáků u firem technického zaměření v rámci udržitelnosti projektu Volba povo-
lání v Pardubickém kraji. Žáci tak mají možnost shlédnout výrobní a obchodní 
prostory firem a udělat si představu o daném oboru a zvolit si tak své bu-
doucí povolání nebo studium na SŠ. Exkurze využívají i studenti SŠ k získání 
přímého kontaktu s jednateli firem, kteří v rámci exkurzí besedují se studenty 
o zkušenostech získaných z podnikání a seznámí je s výrobním či obchodním 
procesem v praxi. V rámci udržitelnosti projektu VPPK probíhají také soutěže  
o nejlepší výrobek a nejlepší literární práci. Na stránkách projektu www.vppk.
cz jsou zveřejněny výstupy projektu, publikace Přehled pracovních pozic v re-
gionu, Profesní poradce a Katalog pracovních příležitostí v Pardubickém kraji, 
a také se zde prostřednictvím odkazu Poradenská činnost mohou na nás žáci 
obracet se svými dotazy. 

zvládnout akci takového rozsahu, nám udělalo opravdovou radost a věříme, 
že budeme v podobném duchu pokračovat.
Závěrem bych ráda poděkovala všem sponzorům, Městu Polička, fimám Aso-
ciace Fisy, Biodroga, Subrina, Goldwell, Schwarzkopf, Ryor, které zajistily ho-
dnotné ceny nejen pro vítěze, ale i pro všechny účastníky, a sponzorům z řad 
rodičů žáků. 

Jurášová Martina‑ vedoucí učitelka praktického vyučování
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PARTNEŘI TŘÍKRÁLOVÉHO KONCERTU 2017

GENERÁLNÍ PARTNER PROJEKTU

PARTNEŘI VEČERA

MEDIÁLNÍ PARTNER TŘÍKRÁLOVÉHO KONCERTU 2017
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Představujeme nové členy:

Oblast CHRUDIM
LEND- CZ s.r.o., Ostřešany
Zámečnictví, nástrojářství

DRAHOŠ s.r.o. , Skuteč
Zámečnictví, obrábění, výroba kovových konstrukcí – www. drahos.cz

DAGOLD Hlinsko s.r.o.
Činnost daňových poradců, vedení účetnictví

František Pilný
Stavebnictví – střechy – www.strechy‑pilny.cz

Ivana Kurková, Krásné 46
Masérské, rekondiční a regenerační služby

Tomáš Doležán, Hlinsko
Provozování autoškoly, www.autoskola‑blatno.cz

Oblast PARDUBICE

AG.WORK s.r.o.
pracovní a personální agentura – www.agwork.cz

BAUSET CZ, a.s.
stavebnictví, stavební výroba – www.bauset.cz

Oblast ORLICKO
SOMA spol. s r.o.
Výroba flexotiskových strojů, řezaček, laminátorů pro zpracování obalových materiálů.

Oblast SVITAVY
Vendula Báčová
kosmetické služby  ‑ www.kosmeticky‑salon‑sy.cz

Vladimír Hucovič
návrhářská, designérská a aranžérská činnost

Petr Hanák
zprostředkování specializovaného velkoobchodu 
a velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky j. n.
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