
Zpráva o činnosti Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého 

kraje za rok 2018 

 

Výbor pro národnostní menšiny ZÚK se v roce 2018 řídil schváleným plánem práce na 

rok 2018. V tomto období se sešel na svých jednáních celkem na 10 zasedáních a to: 

30. ledna, 27. února, 27. března, 24. dubna, 29. května, 26. června, 25. září, 30. října, 

27. listopadu, 18. prosince 2018. 

 

Dne 27. listopadu se uskutečnilo rozšířené zasedání o výbor a komisi pro národnostní 

menšiny okresu Most, Chomutov, a to v Mostě ke spolupráci o činnosti s národnostními 

menšinami v Ústeckém kraji. Dne18. prosince 2018 se uskutečnilo jednání výboru v 

sídle Centra na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji. Ředitel centra, Jan Kubíček 

připravil prezentaci o aktuální situaci a počtu cizinců pobývajících na území České 

republiky. 

 

Na jednotlivá jednání výboru je trvale přizván romský koordinátor Bc. Lukáč Štefan. 

Na vybraná jednání je přizván také Jan Kubíček, ředitel Komunitního multikulturního 

centra pro integraci cizinců. Při přípravách plánovaných akcí Výboru pro národnostní 

menšiny ZÚK je na jednání výboru přizván Ing. Jiří Mortštadt, ředitel společnosti 

Metropol a.s., se kterým výbor spolupracuje na propagaci a zajištění akcí. 

 

Na začátku roku 2018 ve spolupráci s Židovskou obcí Teplice, Domem kultury Ústí nad 

Labem se uskutečnila vzpomínková akce k Holocaustu, za účasti přeživších obětí, žáků 

škol Ústeckého kraje, spojená s besedou a promítnutím filmu s tématikou Holocaustu. 

Dne 25. ledna 2018 organizovala Židovská obec Ústí nad Labem ve spolupráci s městem 

Ústí nad Labem v Městských sadech u památníku Holocaustu vzpomínkovou akci za 

účasti členů výboru a veřejnosti. Dále Židovská obec pořádala řadu akcí, na které jsou 

přizváni členové výboru, žáci středních i základních škol.  

 

Bulharská národnostní menšina za podpory Ústeckého kraje zorganizovala 

vzpomínkovou akci Cyrila a Metoděje na Moravě v Mikulčicích u Hodonína. Dále 

připravila posezení se vzpomínkovou akcí k státnímu svátku Bulharska, posezení na 

konci roku s členy národnostní menšiny. 

 

Slovenská národnostní menšina s Regionální obcí Slováků zorganizovala kulturní akce, 

besedy se Slovenskými spisovateli, kulturní program v zámku Trmice s představením 

výšivek, ubrusů, obrazů s kulturním vystoupením Slováků žijících v Čechách, včetně 

ochutnávky jídel. 

 

Ruská národnostní menšina zorganizovala ve spolupráci s lázněmi Teplice kulturní 

vystoupení souborů, oslavy MDŽ, Dny Ruské kultury. 

 

Ukrajinská národnostní menšina pořádala Dny Ukrajinské kultury, kulturní vystoupení 

k státnímu svátku Ukrajiny, představení kulturního souboru v Domě dětí Ústí nad 

Labem v programu Slovanská vzájemnost – Návrat ke kořenům včetně ochutnávky 

gastronomie.   



Romská komunita připravila různé taneční, pěvecké soutěže, přehlídky a soutěž 

romských zpěváků, tanečníků, hudebníků v Domě kultury Ústí nad Labem, letní 

barevný festival Romano – Jasnica v zahradě Trmického zámku, Kadaň Talent 2018. 

Vzpomínkové akce na Romský Holocaust. 

 

Vietnamská národnostní menšina organizovala kulturně společenské akce v rámci 

celého Ústeckého kraje: “Vítání Lunárního roku“, kulturní vystoupení Vietnamců 

žijících v Ústeckém kraji, včetně ochutnávky jejich jídel. Připravili „Den dětí“ pro 

vietnamské děti, a také velký fotbalový turnaj v Litoměřicích pro Vietnamce Ústeckého 

a Libereckého kraje. 

 

Maďarská národnostní menšina se již tradičně zúčastňuje otevírání Lázeňské sezóny v 

Teplicích, kde vystupuje umělecký soubor z Maďarska a je zde předváděna maďarská 

gastronomie. Připravili vystoupení Maďarského souboru v divadle Most.  

 

V květnu 2018 za podpory Integračního centra, Městského obvodu město Ústí nad 

Labem, kanceláře hejtmana Ústeckého kraje a Metropolu a.s., za účasti zástupců 

velvyslanectví národnostních menšin zastoupených ve výboru, se uskutečnila akce 

Barevný region. Na Barevném regionu byl distribuován Magazín národnostních menšin, 

který čtenáře informuje o činnosti národnostních menšin v Ústeckém kraji. 

 

V měsíci červnu 2018 byla vyhodnocena akce Středoškolský student národnostních 

menšin zapojených ve výboru. Ocenění studenti obdrželi diplomy a věcné ceny za 

podpory Metropolu a.s. a firmy Activa na krajském úřadě, za účasti rodičů, žáků a 

pedagogů z jednotlivých škol a členů Výboru pro národnostní menšiny ZÚK. 

       
Na jednáních výboru byla prezentována činnost národnostních menšin včetně hodnocení 

jejich aktivit. Snažíme se o užší spolupráci s výborem a komisí v Mostě, Chomutově. 

  

Pravidelně je Výbor národnostních menšin ZÚK seznamován s problematikou 

jednotlivých národnostních menšin v kraji, s problematikou vyloučených lokalit 

Ústeckého kraje za účasti zodpovědných osob Ústeckého kraje. Předseda výboru 

konzultuje požadavky jednotlivých národnostních menšin, jako jsou finanční příspěvky 

na činnost v kulturní i společenské oblasti z vyhlášených dotací Ústeckého kraje a se 

sociálním odborem Ústeckého kraje, s náměstkem hejtmana Martinem Klikou, PhDr. 

MBA., DBA. Předseda výboru se zúčastňuje také porad sdružení poskytovatelů 

sociálních služeb, terénních sociálních pracovníků, kteří se zabývají Romskou 

problematikou po celém Ústeckém kraji. 

 

Ze všech jednání Výboru národnostních menšin ZÚK je vždy pořizován Zápis a 

Usnesení dokumentující celkový průběh jednání výboru. Vždy na následujícím zasedání 

výboru jsou projednávány námitky a připomínky k zápisu a usnesení z předcházejícího 

zasedání. Součástí těchto jednání je i informace o plnění schválených usnesení, či 

realizace přijatých doporučení. Jednotliví zástupci Výboru národnostních menšin ZÚK 

informují o činnosti své národnostní menšiny od posledního zasedání výboru. Evidenci 

zápisů a usnesení vede tajemnice výboru Anna Scheuflerová. 


