
Z á p i s 
z 1. jednání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 13. 4. 2009 od 14.00 hod., v zasedací místnosti C4 – 

P1 443 
Regio Centrum Nový pivovar, Hradec Králové 

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program jednání: 
 
  1.  Schválení programu 1. jednání výboru  

  2.  Volba ověřovatele zápisu z 1. jednání výboru  

  3.  Stanovení plánu práce výboru pro národnostní menšiny na rok 
2009, včetně termínů  

  4.  Seznámení se s Jednacím řádem Zastupitelstva a výborů 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

  5.  Různé  

 

 
Jednání zahájil ve 14 hodin předseda výboru pan Rudolf Polák, uvítal všechny 
zúčastněné, vyzval je k představení  a jednání dále řídil.  
 
 

Paní Špalková představila Obec Slovákov, která působí 
v Královéhradeckém kraji od roku 2005. Výbor by se měl zaměřit na pozitivní 
prezentaci jednotlivých národnostních menšin. 

Paní Tomková, personalistka podniku zaměstnávajícího cizince různých 
národnostní, včetně Romů. U cizinců migrujících za prací vidí jako největší 
problém sociální a kulturní vyloučení. Romové jsou v jiném postavení vůči 
ostatním národnostním menšinám, tam je třeba soustředit se na vzdělávání. 
Také jako znepokojující vnímá zvýšenou vlnu xenofobních názorů ve 
společnosti. Výbor by se měl soustředit na efektivní využití existujících 
dotačních titulů pro aktivity národnostních menšin v oblasti vzdělávání.  

Paní Maršíková, místostarostka města Náchod, vnímá jako největší 
problém u občanů Romské národnosti nezaměstnanost, bytovou 
problematiku, nízkou úroveň vzdělání, jako důsledek závislost na sociálních 
dávkách a tím zvyšující se sociální vyloučení ze společnosti.    
 Paní Šamota byla do výboru nominována Ukrajinskou iniciativou ČR, 
chce klást důraz na pozitivní prezentaci osob hlásících se k národnostním 



menšinám v médiích, vnímá zhoršující se tendenci společnosti hodnotit pobyt 
cizinců v ČR negativně. 
  Pan Galle, představil Shromáždění Němců v Čechách na Moravě 
a ve Slezsku, kladl by důraz na kulturní dědictví a ozřejmování 
historických souvislostí.  

Představil se pan Vodal, předseda zahraniční komise města Broumova. 
Spolupracuje s polským partnerským městem Novou Rudou, s německým 
Forcheimem, seznámil výbor s aktivitami holandské menšiny na 
Broumovsku. Také udržuje kontakt s broumovskými rodáky v Chile, kde 
se 600 broumováků  usadilo v letech 1871-1875 a teď se k nám vrací jako 
turisti a hledají své kořeny. 
Při této příležitosti se zmínil i o menšině kladských Čechů, kde zůstali jen 
jedinci v oblasti českého koutku u Náchoda. Mluvil také o své zálibě 
vietnamštině, které se věnuje od roku 1979, a v rámci této činnosti 
mnoho let pomáhá vietnamské menšině a zná některé jejich problémy: 
uzavřenost, potřeba znalosti češtiny výuka dětí ve školce vietnamštiny a 
češtiny, aby se mohli zařadit do společnosti v Čechách nebo i ve 
Vietnamu. Ale i klady: Úžasná pracovitost a cílevědomost snaha po vědění 
a mírumilovnost.  
Také připomněl, že v Broumově se nachází největší romská komunita 
v celém kraji a že mají dobré zkušenosti se zaměstnáváním romských 
VVP. 
 
    
K bodu 1. 
Schválení programu 1. jednání výboru 
 
Předseda navrhnul vložit jako bod 2.1 jednání volbu místopředsedy 
výboru. 
Takto upravený program jednání byl jednomyslně schválen.   
 
Hlasování :  pro   7 
  proti   0 

        zdržel se  0 
 

 
USNESENÍ VNM/1/1/2009   
 
Výbor pro národnostní menšiny  
 
 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    program 1. jednaní výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 
 

 
 
K bodu 2.  
Volba ověřovatele zápisu z 1. jednání výboru 



 
Ověřovatelkou zápisu byla navržena paní Pavla Maršíková. 
 
Hlasování :  pro   7 
  proti   0 

        zdržel se  0 
 

Ověřovatelka zápisu byla jednomyslně schválena. 
 
 
K bodu 2.1 
Volba místopředsedy výboru 
 
Místopředsedkyní byla navržena paní Ivana Tomková. 
 
Hlasování :  pro   7 
  proti   0 

        zdržel se  0 
 
Místopředsedkyně výboru byla jednomyslně schválena. 
 
 
K bodu 3. 
Stanovení plánu práce výboru pro národnostní menšiny na rok 
2009, včetně termínů 
 
Bylo navrhnuto, že výbor se bude scházet dle potřeby, minimálně jednou 
za 4 měsíce. 
Další jednání výboru se uskuteční v září . 
 
Hlasování :  pro   7 
  proti   0 

        zdržel se  0 
 
Tento bod byl jednomyslně schválen. 
 
 
 
K bodu 4. 
Seznámení se s Jednacím řádem Zastupitelstva a výborů 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
Všichni přítomní byli seznámeni s Jednacím řádem Zastupitelstva a výborů 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
 
 
K bodu 5. 



Různé 
 
Členové výboru byli seznámeni s možnostmi čerpání dotací pro aktivity 
národnostních menšin na centrální i regionální úrovni. Dále s národnostní 
strukturou v Královéhradeckém kraji a s aktivitami Královéhradeckého 
kraje v oblasti národnostních menšin a romské otázky. 
 
Předseda výboru vyjádřil znepokojení nad vysokou nezaměstnaností 
romské národnostní menšiny. 
 
 
USNESENÍ VNM/1/2/2009   
 
Výbor pro národnostní menšiny  
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    možnosti čerpání dotací pro aktivity národnostních menšin na centrální i regionální 

úrovni. 
II.  p  o  v  ě  ř  u  j  e   
    předsedu, aby navštívil starosty obcí III. a ředitele úřadů práce v 

Královéhradeckém kraji a jednal s nimi za účelem zmapování možností vzdělávání 
a zaměstnávání osob, příslušníků národnostních menšin. 

 
 
 
Pan Polák je přizván na schůzku s představiteli Česko –Vietnamské 
společnosti s radním Královéhradeckého kraje panem Uchytilem, dne 27. 
5. Jednání se zúčastní také pan  Vodal.  
 
Předseda výboru pan Polák pozval všechny zúčastněné na Romfest pořádaný 
11. 7. 2009 v Jaroměři.  Bude vhodné na tuto akci pozvat ministra pro lidská 
práva M. Kocába, za účelem pozitivní prezentace romské kultury.  
 
Paní Špalková pozvala zúčastněné na kulturní akci Obce Slovákov dne 30. 
5. 2009 v Pileticích.  
 
 
 
 
Rudolf Polák       Pavla Maršíková 
předseda         ověřovatelka zápisu 
 
 
 
zapsala: Martina Smudková  


