
wobzamknjenje zwjazkoweho předsydstwa z dnja 
02.06.2017

Plan 
dźěławosće Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny a jeho prezidija 
po 18. (wólbnej) hłownej zhromadźiznje Domowiny hač do kónca lěta 2017

→ posedźenja zwjazkoweho předsydstwa – tute terminy prošu pruwować.
→ posedźenja prezidija zwjazkoweho předsydstwa

konstituowanje a zdobom klawsura
zwjazkoweho předsydstwa:

sobotu, dnja 29.04.2017, w 09.00 
hodź. w Budyšinje (na teritoriju Župy
“Jan Arnošt Smoler”)
- wuhódnoćenje hłowneje zhromadźizny
- wosobinske zeznaće čłonow gremija
- předstajenje zarjada Domowiny a RCW
- wuwědomjenje nadawkow gremija we 
  wólbnej dobje 2017-2021
- předstajenje płaćiwych porjadow za 
  čestnohamtske dźěło w třěšnym zwjazku 
- naprašowanja čłonow ZP a wuměna 
  měnjenjow k aktualnym nadawkam 
  Domowiny
- plan zwjazkoweho předsydstwa a jeho 
  prezidija hač do kónca lěta 2017
- naćiskaj jednanskeju porjadow ZP a jeho
  prezidija za wólbnu dobu 2017-2021
- powołanje dweju čłonow ZP do prezidija na 
  namjet předsydy Domowiny 

konstituowace posedźenje 
prezidija zwjazkoweho předsydstwa: wutoru, dnja 16.05.2017, w 17.00 hodź. w

Domowinskim domje we Wojerecach
- wuhódnoćenje 18. hłowneje zhromadźizny
- přihoty prěnjeho posedźenja ZP 
- naćiskaj jednanskeju porjadow ZP a jeho
  prezidija
- namjet za wutworjenje fachowych   
  wuběrkow ZP
- informacija wo fachowo-pedagogiskim 
  nadawku RCW a kubłansko-politiskim
  dźěle Domowiny (analyza k rozdźělnym 
  logikam)
- přihoty na FUEN-kongres w Rumunskej
- delegowanje a kulturna wuměna 2017
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1. (rjadne) posedźenje ZP: pjatk, dnja 02.06.2017, w 17.30 hodź. w
Choćebuzu (na teritoriju Župy Dolna 
Łužyca z.t.)
- wobjednanje a schwalenje jednanskeju 
  porjadow ZP a jeho prezidija
- wutworjenje fachowych wuběrkow ZP za 
  wólbnu dobu 2017-2021 a zapisanje do
  nich
- wuzwolenje čłonow mytowanskeho 
  wuběrka Domowiny
- hospodarski plan 2017 a 
  naćisk hospodarskeho plana za lěto 2018
- wuhódnoćenje FUEN-kongresa a staw 
  přihotow FUEN-seminara
- spominanje na wotbagrowane wsy a 
  aktualne aspekty wudobywanja brunicy
- wočakowanja na kandidatow za wólby do
  Zwjazkoweho sejma (19. wólbna doba: 
  2017-2021)

1. (rjadne) posedźenje prezidija: srjedu, dnja 28.06.2017, w 17.00 hodź. w
Domowinskim domje we Wojerecach
- informacija k prěnjej połojcy hospodarskeho

    lěta 2017 a konkluzije z toho
- dalše zhromadne dźěło z asociěrowanymi
  sobustawskimi towarstwami Domowiny
- přesadźenje postajenjow w noweli šulskeho
  zakonja Sakskeje
- prěnje wuhódnoćenje XII. mjezynarodneho 
  folklorneho festiwala “Łužica”
- dźěło z operatiwnym planom k přesadźenju
  dźěłowych směrnicow a zaručenje běžneho
  pisomneho rozprawnistwa

lěćny swjedźeń 
zwjazkoweho předsydstwa: pjatk, dnja 11.08.2017, w 17.00 hodź. w

Krabatowym młynje w Čornym Chołmcu

2. (rjadne) posedźenje prezidija: srjedu, dnja 30.08.2017, w 17.00 hodź. w
Domowinskim domje we Wojerecach
- staw brunicoweho planowanja w 
  Braniborskej a w Sakskej a koncipowanje
  brunicoweje konferency
- staw koncipowanja rěč spěchowacych 
  naprawow
- informacija k ćežišćam dźěławosće 
  Serbskeju radow a konkluzije za 
  zhromadne dźěło z nimaj
- přihoty na 2. (rjadne) posedźenje ZP
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2. (rjadne) posedźenje ZP: pjatk, dnja 15.09.2017, w 17.30 hodź. na
teritoriju Župy Jakub Lorenc-Zalěski z.t.
- informacija  k narodnemu dźěłu pod 
  wuměnjenjemi dołhodobneho wudobywanja
  brunicy a pod aktualnymi kondicijemi
- informacija wo rjadowanju serbskich 
  naležnosćow we wokrjesu Zhorjelc
- informacija k spěchowanju serbskeje rěče a
  kultury w kónčinach wudobywanja brunicy 
  ze stron LEAG
- ćežišćowe nadawki fachowych wuběrkow 
  ZP hač do 19. hłowneje zhromadźizny
  Domowiny w lěće 2019

wuznamjenjenske zarjadowanje: pjatk, dnja 13.10.2017, w 17.00 hodź. 
w Serbskim domje w Budyšinje

3. (rjadne) posedźenje prezidija: srjedu, dnja 25.10.2017, w 17.00 hodź.
w Domowinskim domje we Wojerecach
- konkluzije z dźěławosće prěnjeho połlěta
- staw přetrjeby hospodarskich srědkow
  ze stawom 30.09.2017 a konkluzije z toho
- konkluzije z wólbow do Zwjazkoweho
  sejma za naše politiske dźěło na 
  zwjazkowej runinje 
- trěbnosć dołhodobnych prócowanjow 
  wo třeće financne dojednanje ze stupacymi
  spěchowanskimi sumami wot lěta 2021 sem
- přihoty na 3. (rjadne) posedźenje ZP

3. (rjadne) posedźenje ZP: pjatk, dnja 10.11.2017, w 17.30 hodź. na
teritoriju Župy “Handrij Zejler”
- rozprawa wo skutkowanju mjeńšinoweje 
  rady Němskeje a informacija k dźěławosći 
  mjeńšinoweho sekretariata poboku ZMN
- konkluzije za dalše politiske dźěło na 
  zwjazkowej runinje po nowowólbach 
  Zwjazkoweho sejma 
- rozprawa Serbskeje rady Sakskeje wo 
  swojej dźěławosći w lětomaj 2016 a 2017
  a informacija wo předewzaćach hač do 
  kónca wólbneje doby  
- plan dźěławosće ZP a jeho prezidija w
  lěće 2018
- operatiwny plan k přesadźenju dźěłowych
  směrnicow z běžnym pisomnym 
  rozprawnistwom
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klawsura ZP pjatk, dnja 24.11.2017, w 17.30 hodź.
na teritoriju Župy “Michał Hórnik”
- zhromadna klawsura ze serbskimi 
  zastupjerjemi załožboweje rady k
  prašenjam spěchowanja serbskeje rěče a 
  kultury

4. (rjadne) posedźenje prezidija: srjedu, dnja 13.12.2017, w 16.00 hodź. w
Dešnje (hosćenc “Serbski dwór”)
- wuradźowanje ze zastupjerjemi DŁ na
  zakładźe kooperaciskeho zrěčenja
  (w Serbskim domje)
dalewjedźenje w hosćencu:
- rezimej dźěławosće prezidija w lěće 2017 a 
  konkluzije za lěto 2018
- přehlad wotewrjenych nadawkow 

Na rjadnych posedźenjach zwjazkoweho předsydstwa maja so stajnje hišće 
slědowace dypki wobjednać:

-  ertna rozprawa předsydy a čłonow ZP wo  skutkowanju mjez  
   rjadnymaj posedźenjomaj (inkl. pisomny přehlad rozsudow 
   prezidija)
-  naprašowanja hosći k serbskim naležnosćam
-  schwalenje protokola předchadźaceho posedźenja a kontrola 
   zwoprawdźenja tam zapisanych nadawkow
-  aktualna debata čłonow zwjazkoweho předsydstwa k 
   namjetowanej tematice po  jednanskim porjedźe ZP § 2 dypk 3
-  rozprawy wot Domowiny do poradźowacych a rozsudźacych 
   gremijow powołanych  serbskich zastupjerjow
-  wšelčizny
Po potrjebje přidruži so njezjawny dźěl posedźenja.

Horjeka mjenowane tematiske ćežišća posedźenjow su ramikowe orientacije a maja 
so w procesu dźěławosće po potrjebje změnić a wudospołnić.

zetkanje předsydy ze županami a předsydami specifiskich towarstwow:
štwórtk, dnja 30.11.2017, w 17.00 hodź.
w Domowinskim domje we Wojerecach
- wuhódnoćenje zazběha wólbneje doby
  2017-2021
- ćežišća při zwoprawdźenju dźěłowych 
  směrnicow hač do 19. hłowneje 
  zhromadźizny w lěće 2019 (operatiwny 
  plan)
- analyza nutřkowneje a wonkowneje
  komunikacije Domowiny
- přewjedźenje Dnjow předsydy w župach
  a zapřijeće specifiskich towarstwow
- naprašowanja župow a towarstwow
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