ZP 48/2018

Wobzamknjenje zwjazkoweho předsydstwa z dnja 19.10.2018
Plan
dźěławosće Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny a jeho prezidija 2019
→ posedźenja zwjazkoweho předsydstwa (ZP)
→ posedźenja prezidija zwjazkoweho předsydstwa
9. (rjadne) posedźenje ZP:
(hižo schwalene)

pjatk, dnja 14.12.2018, w 17.30 hodź. we
wjacezaměrowej rumnosći “Jednoty” w
Chrósćicach
- 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

nowe k tomu:
- rezimej wólbneje doby 2015-2019
Załožboweje rady a nadawki do přichoda
- wuzwolenje serbskich zastupjerjow ze
Sakskeje za Załožbowu radu
- rozprawa zarjada Domowiny wo dźěławosći
w lěće 2018 a dźěłowe ćežišća za lěto 2019
- wotličenje hospodarskeho plana 2018
- schwalenje hospodarskeho plana 2019
- róčnicy a jubileje 2019
- rozprawa RCW wo dźěławosći w lěće 2018
a dźěłowy plan za lěto 2019
16. (rjadne) posedźenje prezidija:

srjedu, dnja 16.01.2019, w 17.00 hodź. w
Domowinskim domje we Wojerecach
- staw přihotow 19. hłowneje zhromadźizny
a trěbne dalše naprawy
- informacija k projektowemu dźěłu w lěće
2019
- župne projekty lěta 2019
- informacija k zazběhej hospodarskeho lěta
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- koncipowanje klawsury z nowymi serbskimi
zastupjerjemi załožboweje rady
- přihoty na 10. (rjadne) posedźenje ZP
17. (rjadne) posedźenje prezidija:

wutoru, dnja 05.02.2019, w 17.00 hodź. w
Domowinskim domje we Wojerecach
- staw přihotow 19. hłowneje zhromadźizny
a trěbne dalše naprawy
- staw zazběha poradźowaceho sobudźěła
zastupjerjow Domowiny na šulskich
konferencach a konkluzije z toho

10. (rjadne) posedźenje ZP:

pjatk, dnja 15.02.2019, w 17.30 hodź. w
Serbskim domje w Budyšinje
- schwalenje rozprawy ZP za 19. hłownu
zhromadźiznu
- informacija k aktualnym aspektam
dźěławosće Župy “Michał Hórnik”
- konkluzije z naprašowanja čłonow
serbskich towarstwow a zwjazkow

18. (rjadne) posedźenje prezidija:

srjedu, dnja 06.03.2019, w 17.00 hodź. w
Domowinskim domje we Wojerecach
- staw přihotow na 19. hłownu zhromadźiznu
a hišće trěbne naprawy
- předstajenje narěče předsydy na 19.
hłownej zhromadźiznje - wujimk z
dźěławosće Domowiny po 18. hłownej
zhromadźiznje
- přihoty na FUEN-kongres / namjet za
nominowanje kandidata za wólby noweho
FUEN-prezidija na dobu 2019-2022
- přihoty na 11. (rjadne) posedźenje ZP

11. (rjadne) posedźenje ZP:

pjatk, dnja 15.03.2019, w 17.30 hodź. w
Chrósćicach
- staw přihotow na 19. hłownu zhromadźiznu
Domowiny dnja 30.03.2019 w Chrósćicach
- wuhódnoćenje wólbneje doby 2016-2019
FUEN-prezidija / nominowanje kandidata
za nowowólby na dobu 2019-2022
- komunalne wólby w Braniborskej a Sakskej na
dobu 2019-2024 / europske wólby a
wočakowanja Serbow
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19. (rjadne) posedeźenje prezidija:

19. hłowna zhromadźizna
Domowiny:

pjatk, dnja 29. měrca 2019, w 17.00 hodź.
we Wojerecach
- wothłosowanje wotběha a moderěrowanja
19. hłowneje zhromqadźizny
- hódnoćenje dźěławosće prezidija w dobje
2017-2019 a konkluzije za druhu połojcu
wólbneje doby hač do lět 2021

sobotu, dnja 30.03.2019, w 09.00 hodź. we
Wjacezaměrowej hali “Jednota” w
Chrósćicach

20. (rjadne) posedźenje prezidija:

srjedu, dnja 10.04.2019, w 17.00 hodź. we
Wojerecach
- wuhódnoćenje hłowneje zhromadźizny a
konkluzije z toho
- delegowanje a kulturna wuměna 2019
- staw přihotow na mjezynarodny folklorny
festiwal
- přihoty na 12. (rjadne) posedźenje ZP
- ewentualne rezolucije a namjety za FUENkongres
- staw pytanja kandidatow za wólby
Serbskeju radow Braniborskeje a Sakskeje
na dobu 2019-2024

21. (rjadne) posedźenje prezidija:

srjedu, dnja 08.05.2019, 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
- kubłansko-politiske prašenja w Delnjej a
Hornjej Łužicy
- wuhódnoćenje dotalneje dźěławosće
kubłanskeho wuběrka a konkluzije
- přihoty na 12 .(rjadne) posedźenje ZP

12. (rjadne) posedźenje ZP:

pjatk, dnja 17.05.2019, w 17.30 hodź. na
teritoriju Župy Jakub Lorenc-Zalěski z.t.
- informacija k aktualnym aspektam
dźěławosće Župy Jakub Lorenc-Zalěski z.t.
pod aktualnymi wobstejnosćemi
- wočakowanja na kandidatow za wólby do
krajneju sejmow Braniborskeje a Sakskeje
na dobu 2019-2024
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- naćisk hospodarskeho plana za lěto 2020
- spominanje na wotbagrowane wsy a
aktualne aspekty wudobywanja brunicy
(jelizo njebudźe wosebity wopomnjenski
dźeń)
22. (rjadne) posedźenje prezidija:

srjedu, dnja 12.06.2019, w 17.00 hodź. w
Domowinskim domje we Wojerecach
- staw přetrjeby srědkow hospodarskeho
plana 2019 a konkluzije
- wuhódnoćenje FUEN-kongresa
- staw prócowanjow nastupajo nowe
financne dojednanje wot 2021 sem
- wuhódnoćenje komunalnych wólbow w
Braniborskej a Sakskej na dobu 2019-2024
a wobsadźenje komunalnych gremijow za
serbske naležnosće za tutu dobu
- přihoty na 13. (rjadne) posedźenje ZP

23. (rjadne) posedźenje prezidija:

srjedu, dnja 28.08.2019, w 17.00 hodź. we
Wojerecach
- aktualne aspekty šulskeho lěta 2019/2020
- wuhódnoćenje mjezynarodneho folklorneho
festiwala “Łužica 2019” a konkluzije z toho
- staw přihotow wólbow do rady za
naležnosće Serbow w Braniborskej
- přihoty na 13. (rjadne) posedźenje ZP

lěćny swjedźeń
zwjazkoweho předsydstwa:

13. (rjadne) posedźenje ZP:

pjatk, dnja 30.08.2018, w 17.00 hodź. w
srjedźnej Łužicy
pjatk, dnja 06.09.2019, w 17.30 hodź. w
Delnjoserbskim internaće w Choćebuzu
- informacija k aktualnej dźěławosći Župy
Dolna Łužyca z.t.
- informacija k dźěławosći Serbskeje rady
Braniborskeje a wid na nowu wólbnu dobu
- pómjenowanje cłonkow wólbnego wuběrka
za wólby Rady za nastupnosći Serbow pśi
Bramborskem krajnem sejmje
- wólbne zastojnstwo za listowe wólby Rady
za nastupnosći Serbow pśi Bramborskem
krajnem sejmje
- informacija ke kubłansko-politiskim
prašenjam w Braniborskej
- wuhódnoćenje wuslědka wólbow do
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krajneju sejmow Braniborskeje a Sakskeje
- namołwa k zapodaću kandidatnych
namjetow za nominowanje štyrjoch
kandidatow za nowowólby čłonow Rady za
serbske naležnosće Swobodneho stata
Sakska na dobu 2019-2024 a wólbny porjad
k tomu

24. (rjadne) posedźenje prezidija:

srjedu, dnja 25.09.2019, w 17.00 hodź. w
Domowinskim domje we Wojerecach
- staw zdźěłanja wočakowanjow na
přichodne financowanje Załožby za serbski
lud
- staw zaručenja kruteju městnow
młodźinskeju koordinatorow w Braniborskej
a Sakskej
- staw socialneho a mobilneho młodźinskeho
dźěła na serbskich šulach a na šulach ze
serbskimi poskitkami
- wuhódnoćenje projektoweho dźěła
z pomocu projektoweju managerow a dalše
postupowanje

wuznamjenjenske zarjadowanje:

srjedu, dnja 02.10.2018, w 17.00 hodź.
w Serbskim domje w Budyšinje

25. (rjadne) posedźenje prezidija:

srjedu, dnja 30.10.2019, 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 zapodaća kandidatnych namjetow
za nominowanje štyrjoch kandidatow za
nowowólby Serbskeje rady Sakskeje
- staw přetrjeby hospodarskich srědkow
konkluzije z toho
- přihoty na 14. (rjadne) posedźenje ZP

26. (rjadne) posedźenje prezidija:

srjedu, dnja 19.11.2019, w 17.00 hodź. we
Wojerecach
- staw digitalizowanja w zarjedźe Domowiny
a konkluzije do přichoda
- staw konstituowanja komunalnych gremijow
za serbske naležnosće a nawjazanja
kontaktow z nimi
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- staw přihotow listowych wólbow Serbskeje
rady Braniborskeje
- přihoty na 14. (rjadne) posedźenje ZP
14. (rjadne) posedźenje ZP:

pjatk, dnja 29.11.2019, w 17.30 hodź. w
Serbskim domje w Budyšinje
- rezimej dźěławosće Serbskeje rady
Sakskeje we wólbnej dobje 2014-2019
- wuzwolenje štyrjoch kandidatow za
wólby Serbskeje rady Sakskeje na dobu
2019-2024
- plan dźěławosće ZP a jeho prezidija w
lěće 2020 a hač do 20. (wólbneje)hłowneje
zhromadźizny w měrcu 2021
- rezimej dźěławosće ZP w lěće 2019 a
konkluzije za lěto 2020

27. (rjadne) posedźenje prezidija:

srjedu, dnja 11.12.2019, w 17.00 hodź. na
wosebitym městnje
- staw zwoprawdźenja dźěłowych
směrnicow za dobu 2019-2021 a
konkluzije z toho
- přehlad wotewrjenych nadawkow a namjet
za zwoprawdźenje
- rezimej dźěławosće prezidija w lěće 2019 a
konkluzije za lěto 2020
- wólna rozmołwa

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 sobustawskich towarstwow a
zwjazkow:
štwórtk, dnja 11.04.2019, w 17.00 hodź.
w Domowinskim domje we Wojerecach
- wuhódnoćenje 19. hłowneje zhromadźizny
- dźěłowe směrnicy za dobu 2019-2021 a
přinošk župow a sobustawskich towarstwow
a zwjazkow k zwoprawdźenju tutych
- konkluzije z naprašowanja čłonow
serbskich towarstwow a zwjazkow
- komunalne a krajne wólby za dobu 20192024 - wočakowanja Serbow

7

