
Namjet             01.11.2017 
 
Dnjowy porjad 
za 3. (rjadne) posedźenje zwjazkoweho předsydstwa dnja 10.11.2017 we Wojerecach 
___________________________________________________________________________ 
 
městnosć:      žurla Wobydlerskeho centruma Piwarska hasa 1, 02977 Wojerecy-stare město 
 

 Zjawny dźěl posedźenja 
 

  

0.0. Spominanje na 105. róčnicu załoženja Domowiny na załoženskej žurli 
17.30 - 17.40 hodź. 
  

 Dawid Statnik 

0.1.  Podpisanje kooperaciskeho zrěčenja mjez třěšnym zwjazkom a Župu 
Dolna Łužyca z.t. 
17.40 - 17.45 hodź. 
  

 Dawid Statnik  
William 
Janhoefer 

0. Zahajenje posedźenja 
wotewrjenje a powitanje / zwěsćenje přitomnosće a zamołwjenjow / 
zwěsćenje wobzamknjenjakmanosće / schwalenje dnjoweho porjada / 
zwěsćenje zajatosće 
17.45 - 17.55 hodź. 
 

 Dawid Statnik 

1. Rozprawa předsydy Domowiny a čłonow zwjazkoweho předsydstwa 
wo dźěławosći třěšneho zwjazka mjez posedźenjomaj zwjazkoweho 
předsydstwa  
17.55 - 18.05 hodź. 
 

 Dawid Statnik a 
čłonojo ZP 
 

2. 
 

Naprašowanja hosći k serbskim naležnosćam 
18.05 - 18.15 hodź. 
 

 Marko Hančik 
 
 

3. Schwalenje protokola 2. (rjadneho) posedźenja z dnja 15.09.2017 w 
Chrósćicach z kontrolu zwoprawdźenja tam zapisanych nadawkow 
18.15 - 18.25 hodź. 
 

 William 
Janhoefer 

4. 
 

Wobzamknjenja a rozprawy 
 

  

4.1. přirjadowanje nadawkow dźěłowych směrnicow k wuběrkam 

zwjazkoweho předsydstwa - informaciska předłoha ZP 13/2017 

18.25 - 18.35 hodź. 
 

 Marko Hančik 

4.2. plan dźěławosće ZP a jeho prezidija w lěće 2018 

 - předłoha ZP 15/2017 

18.35 - 18.55 hodź. 

 

 Dawid Statnik 

4.3. powołanje fachowcow do kulturneho a kubłanskeho wuběrka 
- předłoha ZP 14/2017 
18.55 - 19.00 hodź. 
 

 William 
Janhoefer 

5. Informacije 
 

  

5.1. pisomna informacija k aktiwitam k zběranju dalšich podpismow za 
Minority Safepack (MSPi), dalše postupowanje a předstajenje 
podpismoweje lisćiny/přidatneho materiala 
19.00 - 19.30 hodź. 
 

 Dawid Statnik 

 Přestawka 
19.30 - 20.00  hodź. 
 

  



5.2. wuhódnoćenje fachoweho dnja 2plus  
20.00 - 20.20 hodź. 
 

 dr. Beata 
Brězanowa 

5.3.  ertna informacija Župy “Handrij Zejler” k aktualnej dźěławosći 
20.20 - 20.40 hodź. 
 

 Christina 
Šołćina - 
rěčnica župneho 
předsydatwa 
 

5.4. ertna informacija předsydy Domowiny k wobsadźenju šulskich 
konferencow po § 43 SächsSchulG 
20.40 - 20.50 hodź. 
 

 Dawid Statnik 

6. Aktualna debata čłonow zwjazkoweho předsydstwa k namjetowanej 
tematice po jednanskim porjedźe ZP § 2 dypk 2 
20.50 - 21.10 hodź. 
 

 Marko Hančik 

7. Wšelčizny     
21.10  - 21.30 hodź. 
                  
- aktualne informacije po potrjebje                      
       

 Marko Hančik 
 
 
čłonojo a  
poradźowarjo ZP 

 


