
Namjet             16.05.2017 
 
Dnjowy porjad 
za 1. (rjadne) posedźenje zwjazkoweho předsydstwa dnja 02.06.2017 w Choćebuzu 
___________________________________________________________________________ 
 
městnosć:       klubownja Delnjoserbskeho internata w Choćebuzu 
        

 Zjawny dźěl posedźenja 
 

  

0. Zahajenje posedźenja 
 

  

0.1. spominanje na wotbagrowane serbske wjeski a aktualne aspekty 
wudobywanja brunicy 
17.30 - 17.45 hodź. 
 

 Dawid Statnik 
 

0.2. 
 
 

wotewrjenje a powitanje / zwěsćenje přitomnosće a zamołwjenjow / 
zwěsćenje wobzamknjenjakmanosće / schwalenje dnjoweho porjada / 
zwěsćenje zajatosće 
17.45 - 17.50 hodź. 
 

 Dawid Statnik 
 

1. Ertna rozprawa předsydy Domowiny a čłonow zwjazkoweho 
předsydstwa wo dźěławosći třěšneho zwjazka mjez posedźenjomaj 
zwjazkoweho předsydstwa  
17.50 - 18.00 hodź. 
 

 Dawid Statnik a 
čłonojo ZP 
 

2. 
 

Naprašowanja hosći k serbskim naležnosćam 
18.00 - 18.10 hodź. 
 

 Marko Hančik 
 
 

3. Schwalenje protokolow 
 

  

3.1. schwalenje protokola 21. posedźenja zwjazkoweho předsydstwa 
wólbneje doby 2013-2017 z dnja 25.02.2017 
18.10 - 18.20 hodź. 
 

 William 
Janhoefer 

3.2. schwalenje protokola konstituowaceho posedźenja za wólbnu dobu  
2017-2021 z dnja 29.04.2017 z kontrolu zwoprawdźenja tam 
zapisanych nadawkow 
18.20 - 18.30 hodź. 
 

 William 
Janhoefer 

4. 
 

Wobzamknjenja 
 

  

4.1. plan dźěławosće zwjazkoweho předsydstwa a prezidija hač do kónca 
lěta 2017 
předłoha ZP 1/2017 
18.30 - 18.45 hodź. 
 

 Marko Hančik 

4.2.1. jednanski porjad zwjazkoweho předsydstwa za wólbnu dobu 2017-
2021 
předłoha ZP 5/2017 
18.45 - 19.00 hodź. 
 

 Dawid Statnik 

4.2.2. jednanski porjad prezidija za wólbnu dobu 2017-2021 
předłoha ZP 6/2017 
19.00 - 19.15 hodź. 
 

 Dawid Statnik 

4.3. wutworjenje fachowych wuběrkow zwjazkoweho předsydstwa 
předłoha ZP 7/2017 
19.15 - 19.30 hodź. 
 

 William 
Janhoefer 
 

    



Přestawka 
19.30 - 19.45  hodź. 
 

4.4. schwalenje hospodarskeho plana za lěto 2017 a naćiska 
hospodarskeho plana 2018 
předłoha ZP 8/2017 
19.45 - 20.00 Uhr 
 

 Marko Kowar 

4.5. wuzwolenje čłonow mytowanskeho wuběrka Domowiny za wólbnu 
dobu 2017-2021 
předłoha  ZP 9/2017 
20.00 - 20.15 hodź. 
 

 William 
Janhoefer 

5. Rozprawy a informacije 
 

  

5.1. pisomna informacija k situaciji a předewzaćam w Župje Dolna Łužyca 
z.t po župnej hłownej zhromadźiznje 
20.15 - 20.30 hodź. 
 

 William 
Janhoefer 

5.2. pisomna informacija k stawej nowelěrowanja Postajenja wo šulskich 
kubłańskich nastupnosćach Serbow (Serbske šulske postajenje - 
SŠP) 
20.30 - 20.45 hodź. 
 

 Marcus Końcaŕ 

5.3. pisomna informacija k wuslědkam lětušeho FUEN-kongresa 
20.45 - 21.00 hodź. 
 

 Bjarnat Cyž 
 

6. Aktualna debata čłonow zwjazkoweho předsydstwa k namjetowanej 
tematice po jednanskim porjedźe ZP § 2 dypk 2 
21.00 - 21.15 hodź. 
 

 Marko Hančik 

7. Wšelčizny     
21.15 - 21.30 hodź. 
                  
- aktualne  
informacije po potrjebje                      
       

 Marko Hančik 
 
 
čłonojo a  
poradźowarjo ZP 

 Njezjawny dźěl posedźenja 
 

  

1. Schwalenje protokola njezjawneho dźěla posedźenja zwjazkoweho 
předsydstwa z dnja 29.04.2017 
- protokol so na městnje wudźěli 
21.30 - 21.40 hodź. 
 

 Marko Hančik 

2. Dowěrliwe informacije a wšelčizny 
21.40 - 21.55 hodź. 
 

 Dawid Statnik 

 


