
Namjet             12.09.2017 
 
Dnjowy porjad 
za 2. (rjadne) posedźenje zwjazkoweho předsydstwa dnja 15.09.2017 w Chrósćicach 
___________________________________________________________________________ 
 
městnosć:      sydarnja gmejnskeho zarjada Chrósćicy, Při pastyrni 4, 01920 Chrósćicy 
 
 

 Zjawny dźěl posedźenja 
 

  

0. Zahajenje posedźenja 
wotewrjenje a powitanje / zwěsćenje přitomnosće a zamołwjenjow / 
zwěsćenje wobzamknjenjakmanosće / schwalenje dnjoweho porjada / 
zwěsćenje zajatosće 
17.30 - 17.40 hodź. 
 

 Dawid Statnik 

1. Rozprawa předsydy Domowiny a čłonow zwjazkoweho předsydstwa 
wo dźěławosći třěšneho zwjazka mjez posedźenjomaj zwjazkoweho 
předsydstwa  
17.40 - 17.50 hodź. 
 

 Dawid Statnik a 
čłonojo ZP 
 

2. 
 

Naprašowanja hosći k serbskim naležnosćam 
17.50 - 18.00 hodź. 
 

 Marko Hančik 
 
 

3. Schwalenje protokola 1. (rjadneho) posedźenja z dnja 02.06.2017 w 
Choćebuzu z kontrolu zwoprawdźenja tam zapisanych nadawkow 
18.00 - 18.10 hodź. 
 

 William 
Janhoefer 

4. 
 

Wobzamknjenja 
 

  

4.1. nadawk za přihot konferency k strukturnemu  wuwiću we Łužicy w 
lěće 2018 - předłoha ZP 10/2017 
18.10 - 18.20 hodź. 
 

 Marko Hančik 

4.2. změna kooperaciskeho zrěčenja mjez třěšnym zwjazkom a Župu 
Dolna Łužyca z.t. - předłoha ZP 11/2017 
18.20 - 18.35 hodź. 
 

 Dawid Statnik 
William 
Janhoefer 

4.3. čłonstwo a nawjedowanje fachowych wuběrkow zwjazkoweho 
předsydstwa - předłoha ZP 12/2017 
18.35 - 19.00 hodź. 
 

 Dawid Statnik 

 Přestawka 
19.00 - 19.30  hodź. 
 

  

5. Rozprawy a informacije 
 

  

5.1. ertna informacija k aktiwitam k zběranju dalšich podpismow za 
Minority Safepack (MSP) a dalše postupowanje 
19.30 - 19.45 hodź. 
 

 Dawid Statnik 

5.2.  wuhódnoćenje wotmołwow na wólbne kopolaki Mjeńšinoweje rady  
Němskeje a Domowiny / wuhódnoćenje wólbneju forumow Domowiny 
w Budyšinje a w Choćebuzu 
19.45 - 20.05 hodź. 
 

 Judith Wałdźic 
Dawid Statnik 
 

5.3. informacija k stawej wokrjesneje reformy w Braniborskej 
20.05 - 20.20 hodź. 
 

 Marcus Końcaŕ 
 



5.4. informacija k serbskemu socialnemu dźěłu na šulach w Sakskej 
20.20 - 20.35 hodź. 
 

 dr. Beata 
Brězanowa 

5.5. Změna na polu chemiskeje industrije a co to za Łužycu wòznamjenijo 
20.35 - 20.45 hodź. 
 

 Maximilian 
Hassatzky 
 

6. Aktualna debata čłonow zwjazkoweho předsydstwa k namjetowanej 
tematice po jednanskim porjedźe ZP § 2 dypk 2 
20.45 - 21.00 hodź. 
 

 Marko Hančik 

7. Wšelčizny     
21.00  - 21.15 hodź. 
                  
- aktualne informacije po potrjebje                      
       

 Marko Hančik 
 
 
čłonojo a  
poradźowarjo ZP 

 


