Krajská organizace Královéhradeckého kraje

Martin Bursík, Kateřina Jacques a Ondřej Liška navštíví Královéhradecko
(Tisková zpráva Krajské organizace Strany zelených Královéhradeckého kraje)

Tři nejvyšší představitelé Strany zelených navštíví začátkem příštího týdne
Královéhradecký kraj. Akci zahájí v pondělí 6. 10. ministr školství Ondřej Liška, následovat
budou v úterý 7. 10. ministr životního prostředí a místopředseda vlády Martin Bursík a
poslankyně a Kateřina Jacques, která je místopředsedkyní strany.
Začátek návštěvy Ondřeje Lišky bude pracovní. Dopoledne navštíví Univerzitu
Hradec Králové, kde proběhne debata se studenty a pedagogy, zaměřená hlavně na terciární
vzdělávání. Poté se přesune do Dvora Králové, kde se setká se studenty středních škol a
pohovoří s nimi o studiu na vysokých školách. Závěr pobytu ministra Lišky v aule trutnovské
Střední lesnické školy bude patřit široké veřejnosti.
Předseda strany Martin Bursík zahájí svou úterní cestu návštěvou bioplynové
fermentační stanice v Úpici. Hlavním tématem Bursíkova odpoledního programu bude
rychlostní silnice R11. O této problematice bude diskutovat s veřejností nejprve ve Dvoře
Králové nad Labem a poté v Trutnově. Posledním bodem ministrova programu je setkání
s veřejností ve Vrchlabí. Tématem bude především šetrný cestovní ruch a rozvoj Krkonoš
spolu s výstavbou apartmánových bytů na zelených krkonošských loukách.
Kateřina Jacques stráví více než polovinu svého úterního pobytu v Hradci Králové.
Zde se nejprve setká s představiteli neziskových organizací ve výjimečně cenné a přírodně
hodnotné lokalitě Na Plachtě. Poté se zaměří na kontaktní kampaň v centru Hradce Králové.
V pozdějším odpoledni se přemístí na Josefovské louky u Jaroměře, kde se chystá projekt
první soukromé ornitologické rezervace v České republice. V rámci její návštěvy
Královéhradecká krajská organizace symbolicky zakoupí menší část pozemků, kterou daruje
budoucí rezervaci. Ta by měla být vybudována i za pomocí evropských dotací. „Naše strana
podporuje využívání evropských dotací na podporu přírody a krajiny. Je ale škoda, že
podobné projekty nerealizuje i Královéhradecký kraj. Nechává tak ležet evropské dotace,
které mohly jít do zlepšení prostředí v našem kraji. Zvýšení využití evropských fondů do
životního prostředí je jednou z priorit Strany zelených do krajských voleb,“ říká k tomu
dvojka krajské kandidátky, krajinný ekolog Martin Hanousek.
Témata, kterým budou věnována veřejná setkání, patří mezi hlavní priority, se kterými
jdou Královéhradečtí zelení do krajských voleb. Kompletní volební program si voliči mohou
přečíst na krajských webových stránkách www.zeleni.nazory.cz. Ještě před volbami bude i
dispozici i tištěná verze, kterou voliči dostanou v podobně volebních novin.

Michal Kudrnáč, krajský manažer

V Hradci Králové 2. října 2008
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501 01 Hradec Králové
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