
KARLOVARSKÝ KRAJ 
  .       Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 
 

U s n e s e n í 

z 16. zasedání Výboru pro národnostní menšiny (VNM) Zastupitelstva Karlovarského kraje, 

konaného dne 21. listopadu 2018 od 14.00 hodin na KÚ v K. Varech. 

 

Přítomni:  Mgr. Bc. Helena Hejnová, Alexander Vagin, Mariya Cherevko, Antonín Klouda, Mgr. 

Jiří Holan, Mgr. Hana Janischová (odchod 15.00), Attila Logodi, Emil Voráč, Helena Pourová 

(příchod 14.25), Jaroslav Hlavsa, Ing. Peter Surňák, Ankhtuya Batsuuri, Krista Hrubá, Roman 

Kotilínek, Le Anh Phong - viz prezenční listina 

 

Omluveni:  -  
 

Neomluveni:  - 

 

Ostatní zúčastnění: Mgr. Pavel Vaculík (zapisovatel), por. Bc. Michaela Klimešová, kpt. Mgr. 

Blanka Bláhová 

 

Jednání zahájila v 14:05 hod., a ukončila v 16:10 hod., Mgr. Bc. Helena Hejnová, předsedkyně 

Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje, která přivítala hosty. 

 

Členové Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje nejprve schválili 

následující program:  

            

Program jednání: 

1) Zahájení, schválení programu a přizvaných hostů  

2) Kontrola usnesení 

3) Návrhy členů na činnosti v r. 2019  

4) Aktuality z dění v NM 

5) Různé, diskuse 

6) Úkoly, závěr 

pro: 14 proti: 0 zdrželi se: 0 

 

 

Ad. 1)  Zahájení a schválení přizvaných  hostů  

 

usnesení č. 36/11/18 

Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

 schvaluje  

účast: por. Bc. M. Klimešové a kpt. Mgr. B. Bláhové, jako přizvaných hostů na jednání Výboru pro 

národnostní menšiny v souladu s čl. III. bodem 3, Jednacího řádu Výborů Zastupitelstva 

Karlovarského kraje.  

 

  pro:  14 proti: 0 zdrželi se: 0 
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Ad. 2) Kontrola usnesení  

 

Všechna usnesení výboru byla splněna  

 

Ad. 3) Návrhy členů na činnosti v r. 2019  

Členové přišli s různými nápady např. na autorské čtení (s ukázkami mateřských jazyků) 

z propagační Knihy národních pohádek pro školy v Krajské knihovně, představování osobností, 

historií menšin; filmovým festivalem; sportovními turnaji atd., ale hlavním úkolem bude příprava 

propagačního kalendáře receptů NM včetně národních pořekadel na rok 2020. Výbor přijal tato 

usnesení: 

usnesení č. 37/11/18 

Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

 schvaluje  

 

upravený termín svých schůzek ze středy na pondělky, druhý týden v měsíci, ve kterém se bude konat 

zasedání. 

pro: 15 proti: 0 zdrželi se: 0 

 

 

usnesení č. 38/11/18 

Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

 mění  

 

jednohlasným rozhodnutím místa konání Dne národnostních menšin tak, aby se národnostní menšiny 

postupně propagovaly v celém kraji a to vždy při dalších velkých akcích i v jiných městech kraje. 

pro: 15 proti: 0 zdrželi se: 0 

 

 

usnesení č. 39/11/18 

Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

 ruší  

 

po 10 letech fotografickou a po sedmi letech i výtvarnou soutěž „Ze života menšin“ v důsledku 

přežitosti a nově nárokům GDPR, kdy vynaložené úsilí neodpovídá výsledkům a nárůstu 

administrativní zátěže. 

pro: 14 proti: 0 zdrželi se: 1 

 

Ad. 4, 5, 6) Aktuality z dění v NM, Různé, diskuze, Úkoly, závěr  

K těmto bodům jednání nebyla přijata žádná usnesení  

Další setkání výboru bude dne 12.12.2018 výjezdní v Březové u Sokolova, kam jsou pozváni zástupci 

z výborů měst a obcí, které se zabývají také národnostními menšinami.  
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V Karlových Varech dne 23.11. 2018                                   

Zapisovatel: Mgr. Pavel Vaculík 

                                                                                                        

 

                                                                                              Mgr. Bc. Helena Hejnová v. r. 

 předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny  

 Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 


