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Okresní hospodářská komora...

RICHARD HORKÝ.  Foto: Antonín Zvěřina

(Dokončení ze str. 1)
Členové získávají možnost zpracová-

ní žádostí o dotace a mohou též využít 
technického zázemí, které komora 
nabízí.

Jaké je postavení OHK Třebíč v 
rámci krajské komory?

1. července proběhl volební sněm 
Krajské hospodářské komory Kraje 
Vysočina, kde byl předsedou zvolen 
architekt Huňáček. Stal jsem  se jed-
ním z místopředsedů, což je předpo-
kladem pro dobrou komunikaci a spo-
lupráci. 

Jakých akcí jste se ještě jako před-
seda OHK zúčastnil?

V pátek 23. května jsem se zúčast-
nil semináře k dostavbě pátého blo-
ku Jaderné elektrárny Dukovany v 
Senátu ČR. O tři týdny později jsem 
vystoupil na konferenci ve Valči, kte-
rá proběhla za účasti ministryně Věry 
Jourové a hejtmanů Michala Haška a 
Jiřího Běhounka, s příspěvkem Dopa-
dy ukončení provozu JE Dukovany 
na region. Na pozvání Kraje Vysočina 
jsem komoru zastupoval i na Česko-
čínském investičním fóru na Pražském 
hradě. 

Co připravujete v nejbližší době?
Naše pozvání do Třebíče přijal pre-

zident Hospodářské komory ČR pan 
Vladimír Dlouhý. Přijede v úterý 7. říj-

na a čeká jej prohlídka JE Dukovany, 
kde bude seznámen s problematikou 
výstavby pátého bloku v Dukovanech. 
Dále se zúčastní jednání představen-
stva OHK Třebíč na zámku ve Valči, 
odkud se přesune do Třebíče na pro-
hlídku fi rmy Envinet a bude pokra-
čovat do areálu v Borovině. Tam mu 
představíme projekt obnovy areálu 
bývalé továrny, který je příkladem spo-
lupráce soukromého a veřejného sek-
toru. Program bude ukončen setkáním 
se členy OHK, kde prezident slavnost-
ně předá certifi káty novým členům. 

A jak to vypadá se zahraničními 
aktivitami komory?

Výsledkem Česko-čínské investič-
ní konference, které jsem se v srp-
nu zúčastnil, je návštěva asi pade-
sátky čínských podnikatelů v čele s 
guvernérem provincie Hubei. Jen 
pro představu, taková provincie má 
asi 57 milionů obyvatel. Číňané mají 
zájem o spolupráci v oborech strojí-
renství, automobilového a leteckého 
průmyslu včetně jeho komponent, 
sklářství, energetiky, a tíží je ekolo-
gické technologie.

To vypadá zajímavě. 
 V neděli 19. října navštíví podni-

katelská skupina Třebíč, a to Teplár-
nu SEVER, kde je pro ni připravena 
prezentace kotlů na biomasu, dodá-
vaných naší společností TT S, před-
staví se zde také společnost Envinet, 
a město Třebíč nabídne potencio-
nálním investorům pozemek v prů-
myslové zóně na ulici Hrotovická. 
Pak bude následovat pracovní veče-
ře se zástupci asi patnácti fi rem z 
našeho regionu, které mají zájem o 
spolupráci v uvedených oblastech. 
Důležité je, že Číňané nemají jenom 
zájem o spolupráci směrem do Číny, 
ale také chtějí ve střední a východní 
Evropě investovat. Jen fi rmy z pro-
vincie Hubei už loni investovaly 1,7 
miliardy dolarů mimo území Číny.  
Druhý den bude pokračovat jednání 
v Jihlavě v sídle Kraje Vysočina, kde 
také dojde k podpisu memoranda o 
spolupráci mezi naším krajem a pro-
vincií Hubei. 

Podle vašeho povídání vám prá-
ce pro komoru musí brát spoustu 
času. Jakou za to dostáváte odmě-
nu?

Členové představenstva OHK Tře-
bíč, včetně dvou místopředsedů a 
předsedy, jsou funkce čestné, a tedy 
bezplatné. Komora je pro mě hlavně 
o spolupráci a o  šanci něco udělat, 
aby se nám tady žilo lépe. 

Regionální dopravní konference 
s hlavním tématem silnice I/23 se 
uskuteční v úterý 7. října v malém 
sálu Fóra v Třebíči od 9.30 hodin Ta 
navazuje na podpis memoranda za 
tuto silnici, který se uskutečnil 2. září 
za účasti starostů z obcí, přes které 
silnice vede.

„Dopravní infr astruktura je pro roz-
voj města a regionu zásadní. Pokud 

Uskuteční se Regionální 
dopravní konference

bude region a město Třebíč napojeno 
na kapacitní a bezpečnou komunika-
ci transevropské silniční sítě, budou se 
investoři o nás zajímat daleko intenziv-
něji než doposud. Je však potřeba lobo-
vat, nejen na Krajském úřadě, ale také 
v Praze. V oblasti železnice tato taktika 
funguje, jen letos se proinvestuje minimál-
ně 100 mil. Kč a stavební práce na trati 
Brno - Jihlava budou pokračovat i v dal-
ších letech,“ komentuje místostarosta 
Pavel Pacal, který na konferenci před-
nese příspěvek týkající se strategie Tře-
bíče k vybudování obchvatu města. 

Pořadatelem je občanské sdružení 
Regio 2020, které má za cíl propago-
vat a iniciovat rozvoj veřejné dopravy 
v Kraji Vysočina a v přilehlých regio-
nech. Navazuje na činnost občanského 
sdružení METROPOLIS, jenž půso-
bilo v Třebíči v letech 2007 až 2011. 
Záštitu nad konferencí převzal náměs-
tek hejtmana Kraje Vysočina Libor 
Joukl a místostarosta Třebíče Pavel 
Pacal.  -zt-

Denní stacionář pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením pořádá do 
pátku 10. října od 10.30 do 15 hodin 
výstavu výtvarných prací žáků Základ-
ní školy Cyrilometodějská Třebíč. 
Domovinka spolupracuje se školou v 
rámci Grantového programu „Zdravé 
město – Rodina a zdraví“.

Jeho prostřednictvím se letos usku-
tečnil výlet na Zelenou horu ve městě 

Žďár nad Sázavou, na sochy Michala 
Olšiaka, na Krokodýlí farmu v Jevišo-
vicích, společně obě instituce tvořily 
obrázky pomocí linorytu, ochutná-
valy různé druhy bylinných čajů a 
oslavily příchod jara „pálením čaro-
dějnic“. Čeká je ještě tradiční vyrá-
bění dušičkových a adventních věn-
ců, hraní bowlingu a návštěva solné 
jeskyně. -zt-

Stacionář spolupracuje 
se školou Cyrilometodějská


