
Zpráva z pobytu delegace Dubovské teritoriální hromady, Zakarpatská oblast, Ukrajina 
 
Ve dnech 2. - 3. listopadu 2022 zavítala do Hradce Králové a Vrchlabí delegace zástupců Dubovské 
teritoriální hromady a města Dubove, v tomto složení:   
 
pan Denis Kahanets, předseda Dubovské teritoriální hromady a starosta města Dubove 
 
pan Ivan Mekleš, zástupce předsedy Dubovské teritoriální hromady a místostarosta města Dubove 
 
paní Inna Nosa, předsedkyně „Asociace pro evropský rozvoj karpatského regionu“ se sídlem 
v Užhorodu (hlavním cílem asociace je podpora teritoriálních hromad v Zakarpatské oblasti, 
vzniklých na základě decentralizace ukrajinské samosprávy a pomoc s navazováním partnerství) 
 
Cíl výjezdu 
 

1. Pokračování v předchozí spolupráci – výjezd zástupců z regionu Královéhradeckého kraje do 
Dubovské teritoriální hromady v rámci projektu Česko - ukrajinského fóra pro občanskou 
společnost, 17 - 21. 10. 2021 - Zástupci obcí a kraje diskutovali o vyhlídkách spolupráce se 
zakarpatskými organizacemi | Královéhradecký kraj (kr-kralovehradecky.cz). 
 

2. Navázání spolupráce mezi Dubovskou teritoriální hromadou a městem Kostelec nad Orlicí + 
DSO Orlice (po vzoru již uzavřených partnerství – např. města Náchod a Ťačiv, město Dvůr 
Králové nad Labem – Buštynská teritoriální hromada, město Nový Bydžov – Teresvanská 
teritoriální hromada, obec Skuhrov nad Bělou – obec Kamianytsia apod.). 
 

3. Návštěva vybraných škol, zaměřených na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, neboť 
v této oblasti je situace v Zakarpatí tristní (do již tak nevyhovujících a nedostatečně 
vybavených zařízení byly převedeny další děti z centrálních a východních částí Ukrajiny). 

 
Program 2. listopadu 2022 
 

1. Návštěva ZŠ Vrchlabí, Krkonošská 230, krajská příspěvková organizace – pod vedením 
ředitelky paní Renaty Šimůnkové prohlídka školního areálu, zodpovězení všech dotazů.   
 

   
 

   
 

https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/zastupci-obci-a-kraje-diskutovali-o-vyhlidkach-spoluprace-se-zakarpatskymi-organizacemi-334316/
https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/zastupci-obci-a-kraje-diskutovali-o-vyhlidkach-spoluprace-se-zakarpatskymi-organizacemi-334316/


  
 

2. Setkání s Ing. et Ing. Jiřím Dragounem, místostarostou města Kostelec nad Orlicí, 
zodpovědného za oblast evropských projektů a mezinárodních vztahů. 

  
 
 
Program 3. listopadu 2022 
 
Návštěva Střední školy, Základní školy a Mateřské školy PROINTEPO Hradec Králové s.r.o. – pod 
vedením ředitelky paní Miriam Urbanové prohlídka školního areálu, zodpovězení všech dotazů. 
 

   
  
 
Výstupy 
 

1. Ocenění možnosti návštěvy vybraných škol ze strany zakarpatské delegace, získání mnoha 
využitelných poznatků (např. využití omezených prostorů v SŠ, ZŠ a MŠ PROINTEPO). 
 

2. Diskuse o přípravě společného projektu, cíleného na spolupráci škol, zaměřených na děti se 
speciálními vzdělávacími potřebami, v rámci Mezinárodního visegrádského fondu. 
 

3. Předběžný zájem ředitelek obou navštívených škol a vybraných odborných pracovnic, 
pocházejících z Ukrajiny, na zapojení do aktivity, týkající se speciálních škol v rámci 
přeshraničního projektu „Jsme s vámi – společně pro Ukrajinu“. 
 

4. Vzájemné seznámení zástupců Dubovské teritoriální hromady a města Kostelec nad Orlicí 
za účelem navázání spolupráce a realizace společných, oboustranně výhodných projektů. 

 


