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wobzamknjenje zwjazkoweho předsydstwa z dnja 10.11.2017: 
 
Plan  
dźěławosće Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny a jeho prezidija 2018 

 
→ posedźenja zwjazkoweho předsydstwa (ZP) - Tute terminy prošu pruwować! 
→ posedźenja prezidija zwjazkoweho předsydstwa 
 
5. (rjadne) posedźenje prezidija: srjedu, dnja 17.01.2018, w 17.00 hodź. w 
      Domowinskim domje we Wojerecach 
      - staw zběranja podpismow za MSP a  
        konkluzije za dalše postupowanje 
      - informacija k projektowemu dźěłu w lěće  
        2018 
      - župne projekty lěta 2018 
      - informacija k zazběhej hospodarskeho lěta 
      - staw přihotow na konferencu k   
        strukturnemu wuwiću we Łužicy 
      - přihoty na 4. (rjadne) posedźenje ZP 
 
6. (rjadne) posedźenje prezidija: srjedu, dnja 14.02.2018, w 17.00 hodź. w 
      Domowinskim domje we Wojerecach 
      - staw zběranja podpismow za MSP z 
        konkluzijemi za posledni wotrězk akcije 
      - wuhódnoćenje wubědźowanja “Serbska rěč 
        je žiwa” w Sakskej z namjetami za dalše 
        postupowanje na komunalnej runinje 
      - rozmyslowanje k ewentualnym změnam 
        we wustawkach Domowiny 
      - přihoty na 4. (rjadne) posedźenje ZP - 
        wuhódnoćenje přidźěłow z wuběrkow a  
        ewentualne aktualne podłožki 
       
4. (rjadne) posedźenje ZP:  pjatk, dnja 23.02.2018, w 17.30  hodź. w  
      internaće DSG w Choćebuzu 
      - informacija k aktualnym aspektam  
        dźěławosće Župy Dolna Łužyca z.t. 
      - staw iniciatiwy Minority Safepack 
      - koncipowanje klawsury ze serbskimi 
        zastupjerjemi załožboweje rady 
      - koncept za konferencu k strukturnemu 
        wuwiću we Łužicy  
      - koncept za kubłansku konferencu w Delnjej 
        Łužicy a informacija k aktualnym kubłansko-
        politiskim prašenjam w Delnjej Łužicy 
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      - rozprawa zarjada Domowiny wo dźěławosći 
        w lěće 2017 a dźěłowe ćežišća za lěto 2018 
      - wotličenje hospodarskeho plana 2017 
      - schwalenje hospodarskeho plana 2018 
      - róčnicy a jubileje 2018 
      - rozprawa RCW wo dźěławosći w lěće 2017 
        a dźěłowy plan za lěto 2018  
 
7. (rjadne) posedźenje prezidija:  srjedu, dnja 21.03.2018, w 17.00 hodź. w 
      Domowinskim domje we Wojerecach 
       - staw ewaluacije a dalepisanja plana  
        naprawow Sakskeho statneho knježerstwa  
        k pozbudźowanje a k wožiwjenju wužiwanja 
        serbskeje rěče a naše namjety 
      - staw přesadźenja 1. krajneho plana  
        Braniborskeje k zesylnjenju delnjoserbskeje  
        rěče 

- přihoty na FUEN-kongres a FUEN-seminar  
- přihoty na 5. (rjadne) posedźenje ZP 

 
8. (rjadne) posedźenje prezidija: srjedu, dnja 18.04.2018, w 17.00 hodź. w 
      Domowinskim domje we Wojerecach 
      - koncipowanje přihotow na 19. hłownu 

  zhromadźiznu Domowiny dnja 30.03.2019 
- delegowanje a kulturna wuměna 2018 
- staw wudźěłanja brunicowych planow na 
  zakładźe noweho wudobywanskeho     
  koncepta brunicoweho koncerna LEAG  
- rezimej zběranja podpismow za MSP 
- přihoty na 5. (rjadne) posedźenje ZP - 
  wuhódnoćenje přidźěłow z wuběrkow a  
  ewentualne aktualne podłožki 
     

5. (rjadne) posedźenje ZP:  pjatk, dnja 27.04.2018, w 17.30 hodź.  w  
      Serbskim domje w Budyšinje 
      - informacija k aktualnym aspektam  
        dźěławosće Župy “Jan Arnošt Smoler” 
      - zwołanje 19. hłowneje zhromadźizny  
        Domowiny dnja 30.03.2019 na teritoriju  
        Župy “Michał Hórnik” 
      - wuhódnoćenje iniciatiwy Minority SafePack  
      - pisomna rozprawa Serbskeje rady Sakskeje wo 
        swojej  dźěławosći  w lětomaj 2016 a 2017 a 
        informacija wo předewzaćach hač do kónca 
        wólbneje doby 
      - staw nadźěłanja postajenja k wučbje po 
        koncepće 2plus 
      - staw prócowanjow na polu wučerskeho 
        dorosta w Braniborskej a Sakskej 

- změna wustawkow “Myta Domowiny” 
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9. (rjadne) posedźenje prezidija: srjedu, dnja 30.05.2018, we 18.00 hodź. w 
      Serbskim domje w Choćebuzu 
      do toho zetkanje ze zastupjerjemi DŁ na 
      zakładźe kooperaciskeho zrěčenja 
      - rezimej tutoho zetkanja a z toho wurosćace 
        nadawki 
      - namjet za městnosć 19. hłowneje  
        zhromadźizny Domowiny dnja 30.03.2019
      - mjezystaw zwoprawdźenja dźěłowych 
        směrnicow a postupowanje při dokładnym
        předźěłanju     

- staw přihotow FUEN-seminara 
- přihoty na 6.(rjadne) posedźenje ZP  
 

10. (rjadne) posedźenje prezidija: srjedu, dnja 20.06.2018, w 17.00 hodź. w 
      Domowinskim domje we Wojerecach 
      - staw regionalneho planowanja w  

  Braniborskej a w Sakskej pod aspektom 
  wobkedźbowanja serbskich aspektow 
- informacija k spěchowanju serbskich     
  projektow z LEADER-programa a k 
  dźěławosći towarstwa OHTL pod nawodom 
  jednaćela Domowiny 
- poradźowace sobudźěło zastupjerjow     
  Domowiny w šulskich konferencach w 
  Braniborskej a Sakskej 
- org.-plan za přihoty 19. hłowneje     
  zhromadźizny 
- přihoty na 6. (rjadne) posedźenje ZP - 
  wuhódnoćenje přidźěłow z wuběrkow a 
  ewentualne aktualne podłožki 
 

6. (rjadne) posedźenje ZP:  pjatk, dnja 29.06.2017, w 17.30 hodź. na 
      teritoriju Župy Jakub Lorenc-Zalěski z.t. 
      - informacija k aktualnym aspektam  
        dźěławosće Župy Jakub Lorenc-Zalěski z.t.   
        pod wuměnjenjemi dołhodobneho  
        wudobywanja brunicy a pod aktualnymi 
        wobstejnosćemi 

     - informacija k spěchowanju serbskeje rěče a 
       kultury w kónčinach wudobywanja brunicy 
       ze stron LEAG 
     - kluč delegatow za 19. hłownu   
       zhromadźiznu, namjet za jednanski porjad 

- naćisk hospodarskeho plana za lěto 2019 
- wuhódnoćenje FUEN-kongresa a staw  
  přihotow FUEN-seminara 
- spominanje na wotbagrowane wsy a  
  aktualne aspekty wudobywanja brunicy 
  (jelizo njebudźe wosebity wopomnjenski  
  dźeń) 



4 

 

11. (rjadne) posedźenje prezidija: srjedu, dnja 15.08.2018, w 17.00 hodź. w 
      Domowinskim domje we Wojerecach 
      - staw přetrjeby srědkow hospodarskeho 
        plana 2018 a konkluzije 
      - staw prócowanjow nastupajo nowe  
        financne dojednanje wot 2021 sem 
      - hódnoćenje noweje formy projektoweho 
         dźěła a konkluzije z toho 
      - zaručenje rozprawnistwa za 19. hłownu 
        zhromadźiznu 
      - aktualne aspekty šulskeho lěta 2018/2019 
      - přihoty na 7. (rjadne) posedźenje ZP 
       
lěćny swjedźeń  
zwjazkoweho předsydstwa:  pjatk, dnja 17.08.2018, w 17.00 hodź. w 
      Delnjej Łužicy 
 
 
7. (rjadne) posedźenje ZP:  pjatk, dnja 31.08.2018, w 17.30 hodź. na 
      teritoriju Župy “Handrij Zejler” 
      - informacija k aktualnym aspektam  
        dźěławosće župy “Handrij Zejler” 
      - namjet za wotběh 19. hłowneje   
        zhromadźizny Domowiny 
      - rezimej dotalneje dźěławosće wuběrkow ZP 
      - rozprawa zastupjerja Domowiny w Sakskim 
        krajnym wustawje za priwatny rozhłós a 
        nowe medije wo swojim skutkowanju 
      - rozprawa zastupjerki Domowiny w  
        rozhłosowej radźe RBB  
      - zaručenje městna serbskeho zastupjerja w 
        rozhłosowej radźe MDR   
       
12. (rjadne) posedźenje prezidija: srjedu, dnja 12.09.2018, w 17.00 hodź. w 
      Domowinskim domje we Wojerecach 
      - staw přihotow 19. hłowneje zhromadźizny 
      - wuhódnoćenje prócowanjow na polu 
        strukturneho wuwića Łužicy 
      - staw socialneho a mobilneho młodźinskeho 
        dźěła na serbskich šulach a na šulach ze 
        serbskimi poskitkami 
      - hódnoćenje zazběha poradźowaceho 
        sobudźěła zastupjerjow Domowiny w  
        šulskich konferencach Sakskeje 
      - přihoty na 8. (rjadne) posedźenje ZP 
 
wuznamjenjenske zarjadowanje: pjatk, dnja 05.10.2018, w 17.00 hodź.  
      w Serbskim domje w Budyšinje 
 
8. (rjadne) posedźenje ZP:  pjatk, dnja 19.10.2018, w 17.30 hodź. na 
      teritoriju Župy “Michał Hórnik” 
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      - informacija k aktualnej dźěławosći w  
                  župje “Michał Hórnik” 
      - staw přihotow 19. hłowneje zhromadźizny a 
        konkluzije 

- rozprawa Serbskeje rady Sakskeje wo  
  swojej dźěławosći w lěće 2018 
  a konkluzije za přichodnu wólbnu dobu 
- informacija k dźěławosći Serbskeje rady 
  Braniborskeje a wid na nowu wólbnu dobu 
- nadawki Domowiny w zwisku z wokrjesnej  
  reformu w Braniborskej 
- plan dźěławosće ZP a jeho prezidija w 
  lěće 2019 

 
 
13. (rjadne) posedźenje prezidija:  srjedu, dnja 24.10.2018, we 18.00 hodź. 
      w Serbskim domje w Choćebuzu 
      do toho zetkanje ze zastupjerjemi Delnjeje 
      Łužicy na zakładźe kooperaciskeho zrěčenja 
      - rezimej tutoho zetkanja a z toho wurosćace  
        nadawki 
      - staw přetrjeby hospodarskich srědkow 
        ze stawom 30.09.2018 a konkluzije z toho 
      - staw rozprawnistwa za 19. hłownu  
        zhromadźiznu a konkluzije z toho 
      - předźěłanje dźěłowych směrnicow  
        Domowiny 
      - ewentualne změny wustawkow Domowiny 
 
14. (rjadne) posedźenje prezidija: srjedu, dnja 14.11.2018, w 17.00 hodź. 
      w Domowinskim domje we Wojerecfach  
      - staw digitalizowanja w zarjedźe Domowiny 
        a konkluzije do přichoda 
      - staw zhromadneho dźěła ze zamołwitymi a  
        gremijemi za serbske naležnosće a  
        konkluzije z toho 
      - staw přihotow na mjezynarodny folklorny 
        festiwal “Łužica 2019” 
      - analyza nutřkowneje a wonkowneje  
        komunikacije Domowiny 
      - přihoty na 9. (rjadne) posedźenje ZP  
         
15. (rjadne) posedźenje prezidija:       srjedu, dnja 05.12.2018, 17.00 hodź. na 
      wosebitym městnje 
      - staw přihotow 19.  hłowneje zhromadźizny 
      - komunalne wólby w lěće 2019 /  
        wuhódnoćenje sobudźěła zastupjerja  
          Serbskeho wolerskeho zjednoćenstwa we 
        wokrjesnym sejmiku Budyšin 
      - rezimej dźěławosće prezidija w lěće 2017 a  
        konkluzije za lěto 2018 
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     - přehlad wotewrjenych nadawkow  
                                                     - přihoty na 9. (rjadne) posedźenje ZP - 

        wuhódnoćenje přidźěłow z wuběrkow a  
        ewentualne aktualne podłožki 
 
9. (rjadne) posedźenje ZP:  pjatk, dnja 14.12.2018, w 17.30 hodź. w 
      Delnjoserbskim internaće w Choćebuzu 
      - wuhódnoćenje kubłanskeje konferency DŁ 
      - staw wudźěłanja resp. přesadźenje noweju 
        šulskeju postajenjow w Braniborskej a  
        Sakskej 
      - wuhódnoćenje pawšalneho spěchowanja 
        Domowinskich skupinow a sobustawskich 
        towarstwow župow kaž tež spěchowanja 
        župnych projektow a konkluzije do přichoda 
      - staw přesadźenja nadawkow dźěłowych 
        směrnicow a naćisk za dobu hač do 20. 
        hłowneje zhromadźizny w lěće 2021 
      - rezimej dźěławosće ZP w lěće 2018 
 
 
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. 
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zetkanje předsydy ze županami a předsydami specifiskich towarstwow: 
      štwórtk, dnja 29.11.2018, w 17.00 hodź. 
      w Domowinskim domje we Wojerecach 
      - zhromadne přihoty na 19. hłownu  
        zhromadźiznu Domowiny 
      - wuhódnoćenje aktiwitow k přesadźenju 
        dźěłowych směrnicow   
      - ćežišća předźěłanja dźěłowych směrnicow 
        Domowiny 
      - komunalne wólby w lěće 2019 
      - analyza nutřkowneje a wonkowneje 
        komunikacije Domowiny 
      - naprašowanja župow a towarstwow 


