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Wobzamknjenje zwjazkoweho předsydstwa z dnja 23.11.2013 
 
Plan  
dźěławosće Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny hač do 17. (hłowneje) 
zhromadźizny Domowiny 
Arbeitsplan des Bundesvorstandes bis zur 17. Hauptversammlung der Domowina im 
März 2015 
___________________________________________________________________ 
 
4. (rjadne) posedźenje:  sobotu, dnja 01.02.2014, w 09.00 hodź.  
     w Serbskim domje w Choćebuzu 
 

     * rozprawa wo dźěławosći zarjada Domowiny 
       w lěće 2013 a schwalenje ćežišćow skutkowanja 
       za lěto 2014 
     * rozprawa wo dźěławosći RCW w lěće 2013 a 
       schwalenje ćežišćow skutkowanja w lěće 2014 
     * financna rozprawa k wotličenju hospodarskeho  
       lěta 2013 a financna situacija na spočatku lěta  
       2014 (inkl. staw zaručenja financowanja CIOFF-
                 kongresa) 
     * informacija Serbskeje rady Braniborskeje wo 
       swojim skutkowanju w lětomaj 2012 a 2013 kaž 
       tež k stawej nowelěrowanja Serbskeho zakonja 
     * diskusija wo móžnosći legitimowanja čłonow  
       Serbskeje rady Sakskeje bjezwuwzaćnje wot 
       Serbow 
 
 

klawsurne posedźenje:  sobotu, dnja 08.03.2014, w 09.00 hodź. 
     w Serbskim domje w Budyšinje 
 

     k prašenju financowanja a definowanja   
     prioritow přichodneho wuwića serbskeho kulturneho 
     dźěła 
 
 

5. (rjadne) posedźenje:  sobotu, dnja 12.04.2014, w 09.00 hodź.   
     w Serbskim domje w Budyšinje  
 

     * diskusija wo změnje statneho zrěčenja nastupajo 
       Załožbu za serbski lud, kiž rjaduje, zo wobsteji 
       Załožbowa rada jenož ze Serbow 
     * informacija Serbskeje rady Sakskeje wo swojim 
       skutkowanju w lěće 2013 a konkluzije za nowu 
       wólbnu dobu 2014 - 2019 
     * wočakowanja Domowiny na wólby krajneju 
       sejmow w Braniborskej a Sakskej 
     * Serbja a komunalne wólby 2014 
     * staw zwoprawdźenja programa wokrjesa Budyšin 
       k pozbudźowanju a wuwiću serbskeje rěče a  
       kultury 
     * zwołanje 17. (hłowneje) zhromadźizny do 
       teritorija Župy "Jan Arnošt Smoler" Budyšin 

* konkluzije z klawsury k prašenjam financowanja a   
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  dalšim wuwiću serbskeho kulturneho dźěła 
 
6. (rjadne) posedźenje:  sobotu, dnja 14.06.2014, 9.00 - 13 hodź.  
     w Gmejnskim domje we Wochozach 
 

     * informacija Župy "Jakub Lorenc-Zalěski" k  
       prašenjam narodneho dźěła pod wuměnjenjemi 
       dołhodobneho wudobywanja brunicy 
     * rozprawa programoweje komisije "Domowina 
       2025" wo wuslědkach nutřkotowarstwoweje  
       programoweje diskusije a wobzamknjenje k 
       zahajenju zjawneje diskusije 
     * diskusija wo konceptach nastupajo prawólby  
       čłonstwa, naprašowanja čłonstwa a prawa  
       direktneho čłona jednotliwca 
     * rozprawy wuběrkow wo swojej dźěławosći z 
       konkluzijemi do přichoda 
přizamknje so: 
 
17. wopomnjenski dźeń Domowiny za wotbagrowane serbske wjeski we 
Wochozach 
     sobotu, dnja 14.06.2014, 14 – 19 hodź.  
     * wěnuje so dźělnemu wotbagrowanju Wochoz 
                 před 30 lětami 
 
 
7. (rjadne) posedźenje:  sobotu, dnja 13.09.2014, w 09.00 hodź.   
     w Serbskim domje w Budyšinje  
 

     * přihoty na 17. hłownu zhromadźiznu 
       (staw programoweje diskusije, namjety za změny 
       wustawkow, doskónčny rozsud k prawólbam, kluč 
       delegatow, nadźěłanje rozprawow) 
     * koncept za dalewjedźenje mjezynarodneho  
        folklorneho festiwala "Łužica" wot lěta 2015 sem 
     * wuslědki zakótwjenja metody 2plus do systema 
       zakonskich postajenjow serbskeho šulstwa w 
       Sakskej 
     * staw wutworjenja kubłanskeje syće w Sakskej 
     * staw prócowanjow k dalewuwiću statusa WITAJ- 
                                                       wučby w Braniborskej 
      
 
wuznamjenjenske zarjadowanje: 
     pjatk, dnja 10.10.2014, we 18.00 hodź.  
     w Delnjej Łužicy 
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8. (rjadne) posedźenje:  sobotu, dnja 22.11.2014, w 09.00 hodź.  
     na žurli Serbskeho domu w Budyšinje 
     * informacija Župy “Jan Arnošt Smoler” wo swojim 
                 skutkowanju a k situaciji Serbow na župnym  
       teritoriju 
     * staw přihotow na 17. (hłownu) zhromadźiznu a 
       dalše trěbne kroki 
     * schwalenje namjetow k změnam wustawkow  
       Domowiny 
     * schwalenje doskónčneho naćiska noweho  
       programa "Domowina 2025" 
     * wuhódnoćenje dotalneho skutkowanja  
       zwjazkoweho předsydstwa a konkluzije do  
       přichoda 
 
9. (rjadne) posedźenje:  sobotu, dnja 24.1.2015 w 09.00 hodź. 
     w Serbskim domje w Choćebuzu 
     * informacija Župy Dolna Łužyca z.t. wo swojim 
                 skutkowanju a k situaciji Serbow w Braniborskej 
     * staw přihotow na 17. hłownu zhromadźiznu a  
       wobjednanje trěbnych podłožkow (schwalenje 
       rozprawy a financneje rozprawy, naćiski  
       rezolucijow atd.) 
     * rozprawa jednaćela Domowiny wo dźěławosći  
       zarjada Domowiny w lěće 2014 a schwalenje  
       ćežišćow skutkowanja za lěto 2015 
     * rozprawa RCW wo swojej dźěławosći w lěće  
         2014 a schwalenje ćežišćow skutkowanja za lěto 
       2015 
 
10. (rjadne) posedźenje:  sobotu, dnja 07.03.2015, w 09.00 hodź.  
     w Serbskim domje w Budyšinje 
     * informacija Župy “Handrij Zejler” wo swojej  
       aktualnej dźěławosći a k situaciji Serbow we  
       Wojerecach a wokolinje 
     * staw přihotow na 17. hłownu zhromadźiznu a 
       dalše trěbne kroki  
     * namjet za wutworjenje kubłanskeje syće w  
       Sakskej po přikładźe Braniborskeje 
     * staw rěčneho planowanja za Delnju a Hornju 
                 Łužicu 
     * wuhódnoćenje zawjedźenja wuwučowanskeje 
       metody 2plus w Sakskej a staw prócowanjow wo 
       zawjedźenje WITAJ-wučby jako regularnu  
       bilingualnu wučbu w Braniborskej 
     
wurjadne posedźenja:  so po potrjebje zwołaja 
 
tematiske zarjadowanje:  nachwata so tematiske zarjadowanje ke kubłansko- 
     politiskim prašenjam w Delnjej Łužicy w prěnim 
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     kwartalu 2014 
 
Na rjadnych posedźenjach zwjazkoweho předsydstwa maja so stajnje slědowace 
dypki wobjednać: 
      
     * ertna rozprawa předsydy wo skutkowanju  
       třěšneho zwjazka mjez rjadnymaj   
       posedźenjomaj zwjazkoweho předsydstwa 
 
     * naprašowanja hosći k serbskim naležnosćam 
 
     * schwalenje protokola předchadźaceho  
       posedźenja 
 
     * aktualna debata čłonow zwjazkoweho    
       předsydstwa k namjetowanej tematice po 
       jednanskim porjedźe ZP § 2 dypk 3 
 
     * rozprawa předsydy a prezidija k dźěławosći 
       mjez posedźenjomaj 
 
     * rozprawy zastupjerjow Domowiny w   
       poradźowacych a rozsudźacych gremijach 
 
     * wšelčizny 
 
Horjeka mjenowane tematiske ćežišća posedźenjow zwjazkoweho předsydstwa 
hodźa so na zakładźe aktualneje situacije změnić a wudospołnić. Tuž su wone jenož 
ramikowe orientacije.    
 
 
 
17. hłowna zhromadźizna Domowiny: 
 
     měła so wotměć sobotu, dnja 28. měrca 2015  
     na teritoriju Župy "Jan Arnošt Smoler" Budyšin 
 
     Konkretna městnosć so hač do kónca februara 
     2014 namjetuje. 
 


