                      Karlovarský kraj 
          Zastupitelstvo kraje – Výbor pro národnostní menšiny

   Zápis z 3. zasedání Výboru pro národnostní menšiny ( dále jen VNM ) dne 20.6. 2006 v budově A Krajského úřadu v Karlových Varech
                                               --------------------------------
Přítomni:  Ing.Vladimíra Melicharová, Stanislav Strmeň,  Ing. Peter Surňák, Emil Voráč,   Jana Jandová, Richard Šulko, Ing.Jiří Červenka, Ing. Le Anh Phong
Neomluveni: Zdeňka Braunová
Ostatní zúčastnění:   ThMgr.Piotr Janczak, Mgr.Pavel Vaculík – zapisovatel výboru
Kontrola výsledků : - od výzvy po sdělení znalostí/možností členů bylo pro nezájem upuštěno
- p.Voráč všem členům zaslal návrhy s možnostmi řešení situace v lokalitě „           Pod Železným Dvorem „
- pí.Jandová oznámila nový email : jana.jandova2004@volny.cz  
                              
                            
	Jednání od 15.00, řídil předseda VNM Ing.Červenka a členové se nejdříve vrátili ke zhodnocení minulého výjezdu, bouřlivě komentovali viděné i možnosti nápravy a shodli se, že byl nadmíru podnětný i oboustranně přínosný. P.Voráč členy obeslal  požadavky místních, p. Šulko označil za systémové upozornit jimi MÚ Chodov  a jako člen RVPNM,  navrhl i možnosti sekretariátu rady. Konkrétní pomocí se angažovali pí.Melicharová i Mgr.Vaculík. Padl návrh zpracování dopisu starostovi Chodova, kde bude MÚ upozorněn na zjištěný stav a zaslány možnosti řešení stávajících problémů. 


různě různě  -  Svou komunitu a aktivity přiblížil zástupce polské národnostní menšiny- p.ThMgr.Piotr Janczak, toužimský farář, který nás zasvětil do života, problémů i dodržování tradic a pospolitosti zde žijících Poláků. Poutavě srovnával Čechy, Poláky i Romy, hovořil o polské mentalitě pomáhat, pobožnosti i nepotřebě se medializovat aj. Prezentace vyvolala diskusi členů.

-    Členové VNM se poté dle programu plamenně a nejdéle věnovali diskusi o potřebě dotací národnostním menšinám: p.Šulko:“ každá vyspělá a zralá společnost si své menšiny chrání“; p.Červenka:“můžete se hlásit do jakéhokoliv titulu KK, jinak diskriminujeme ostatní; blíže je k dotacím obcí;  penězi disponují volené orgány;Poté  Sokolovského ať nám MK a stát převede potřebné finance na kraj aj.“ též p.Surňák, p.Strmeň etc.
    různě  
v 17.15 se členové rozešli  s výsledky:

	Návrh upozornit MÚ Chodov na zjištěné spolu s náměty na řešení neklidu
	Příští zasedání bude 12. září od 15.00 na KÚ 
	V hlasování o doporučení zastupitelstvu ohledně zohlednění samostatných dotací, ( financí na činnost VNM ) i potřeb příslušníků národnostních menšin bylo 6 členů pro, 2 se zdrželi hlasování
	Předseda VNM navrhl po seznámení vždy odlobbovat požadované konkrétní projekty menšin jako i finance na Prezentaci/ činnost národnostních menšin/ VNM a vybídl také k vlastní prezentaci před zastupitelstvem

 


  Schválil: Ing.Červenka, v.r.                                          Dne 26.6.06 zapsal: Mgr.Vaculík

