
 

Mijdrecht, Nederland, on 29th of November 2017 

 

Walraven holding B.V. 

Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, Nederland 

30065779 KVK UTRECHT 

 

Addressed to: Kralovehradecky kraj 

 

 Ladies and gentleman,  

 We are a major global producer of installation and fixing systems residing in the Netherlands.  

 More than 25 years ago we have decided to invest into production companies in Czech 
republic, in villages Horka u Stare Paky and Cista u Horek, where we’re planning to broaden our 
capacities namely in high tech segment for technicians, developers, toolmakers, electricians etc. 

One of the main reasons for us to choose for this region was the availability of skilled labour, 
especially technicians. 

Our experiences in this respect are very good. For the future we expect to need more and 
more skilled technicians on each level as mentioned above. 

That is why I was really disappointed to hear about the plans concerning technical education 
in Nova Paka 

I know ISS Nova Paka and we are very happy with this school. I am sure that the number of 
students in the future can increase.  

The school together with companies make a big effort in information on technical education 
and job chances to potential students and parents. Our company is very well prepared to participate in 
such information rounds and other support to ISS Nova Paka. 

 There is a critical shortage of technically skilled workers and this school is for Nova Paka a 
guarantee of candidates with a technical potential.  

 

 Thanks in advance for your support.  

 

   With kind regards,  

Jan van Walraven, Chairman of the Supervisory Board 

 

 



 

Mijdrecht, Nederland, on 29th of November 2017 

 

Walraven holding B.V. 

Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, Nederland 

30065779 KVK UTRECHT 

  

Adresováno: Královéhradeckému kraji 

 

 Dámy a pánové,  

 Jsme významným světovým výrobcem instalačních systémů a upevňovací techniky se sídlem 
v Nizozemí.  

 Před více než 25 lety jsme se rozhodli investovat do výrobních závodů v České republice, 
v obcích Horka u Staré Paky a Čistá u Horek, kde v příštích letech plánujeme výrazně rozšířit naše 
kapacity především v high-tech segmentu pro techniky, vývojáře, nástrojaře, elektrikáře atd.  

 Jedním z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli zvolit si tento region, byla dostupnost 
zručných pracovníků, především techniků.  

 Naše zkušenosti jsou v tomto ohledu velice dobré. Do budoucna očekáváme, že budeme 
potřebovat ještě více schopných techniků na odpovídající úrovni, jak již bylo zmíněno výše.  

 Proto jsem byl velmi zklamán, když jsem se dozvěděl o plánech týkajících se technického 
vzdělávání v Nové Pace.  

 ISŠ Nová Paka dobře znám a jsme se spoluprací s ní velice spokojeni. Jsem si rovněž jist, že 
počet studentů se může v budoucnosti zvýšit.  

 Škola společně se společnostmi vynakládá velké úsilí ohledně informovanosti o technickém 
vzdělávání a pracovních příležitostech pro potenciální studenty a rodiče. Naše společnost je velice 
dobře připravena účastnit se takovýchto informačních kol a další podpory ISŠ Nová Paka.  

 Na pracovním trhu je odborně vzdělaných pracovníků kritický nedostatek a tato škola je pro 
Novou Paku zárukou kvalitních uchazečů o zaměstnání.  

 

 Předem Vám děkuji za podporu.  

  

S přátelským pozdravem  

     Jan van Walraven, předseda dozorčí rady 


