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Přehlad wobzamknjenjow zjawneho dźěla rjadnych a wurjadnych 

posedźenjow Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny wot 20. 

hłowneje zhromadźizny Domowiny 2021 

 

konstituowace posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 
sobotu, 19.06.2021 w Serbskim domje w Budyšinje 

 
Wobzamknjenje čo. 1 z dnja 19.06.2021 
 
Dnjowy porjad konstituowaceho posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa so wot 
čłonow gremija schwali. 
 
Wuslědk wothłosowanja:  

za namjet: 25 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
     

Wobzamknjenje čo. 2 z dnja 19.06.2021 
 
ZP 1/2021 
 
Zwjazkowe předsydstwo wobzamknje: 

1. Zwjazkowe předsydstwo přewjedźe wuzwolenje čłonkow/čłonow 
mytowanskeho wuběrka Domowiny za wólbnu dobu 2021-2025 jako listowe 
wólby. 

2. Zakład wólbow je lisćina zapodatych namjetow kandidatkow a kandidatow za 
wólby mytowanskeho wuběrka Domowiny, kajkaž we wokomiku 
wobzamknjenja wo přewjedźenju listowych wólbow předleži. Lisćina 
móžnych namjetow je z tym zawrjena. 

3. Zwjazkowe předsydstwo postaji slědowace tři wosoby jako čłonki/čłonow 
wólbneje komisije: 

a. Marko Hančik 
b. Franciska Grajcarekec 
c. Milan Funka 

Wólbna komisija ma z pomocu referenta za kulturne naležnosće wólby 
přewjesć a wuličić. 

4. Kóžda wolerka/kóždy woler ma móžnosć, přez listowe wólby hač do 
25.06.2021 dźewjeć wosobow abo mjenje wolić.  

5. Te dźewjeć wosobow, kotrež maja najwjace hłosow, su woleni.  
6. Njehodźa so dźewjeć městnow runostawa wuslědkow dla pomjenować, maja 

so wosoby, kotrež maja samsny staw hłosow, přez wulosowanje 
pomjenować.  

7. Wólbny wuslědk ma so wozjewić. 
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8. Wuzwoleni měli so na zakładźe jednanskeho porjada mytowanskeho wuběrka 
skonstituować a wuzwolić předsydu/ku a městopředsydu/ku.  

 
Wuslědk wothłosowanja:  

za namjet: 25 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
    
Wobzamknjenje čo. 3 z dnja 19.06.2021 
 
předłoha ZP 2/2021 
 
Zwjazkowe předsydstwo wobzamknje: 
Za sobudźěło w Poradźowacym wuběrku za prašenja serbskeho ludu poboku ZMN 
(BMI) pomjenuja so slědowacy zastupjerjo serbskeho ludu: 

 
 jako rjadni čłonojo:              1.  Dawid Statnik  

                                          2.  William Janhoefer  
                                          3.  Marko Hančik 
  

jako zastupjerjo młodźiny:   1. Katja Hrjehorjec  
                                                2. Maximilian Gruber  
 
jako naměstnicy:                   1. Marko Kowar  
                                                2. Marcus Końcaŕ  

                                                            3. Werner Sroka 
 
Zestawa płaći hač do kónca lěta 2021.  
 
Wuslědk wothłosowanja: 

za namjet: 25 

 

přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda:  0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 4 z dnja 19.06.2021 
 
předłoha 7/2021 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
Prezidij Domowiny ma pomjenować namakansku komisiju, kotraž ma zapodate 
namjety pruwować a do móžneho rozsuda Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 
formulować. 
 
Wuslědk wothłosowanja: 

za namjet: 25 

 

přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

1. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 
pjatk, 24.09.2021 w internaće Delnjoserbskeho gymnazija w Choćebuzu 

 

Wobzamknjenje čo. 5 z dnja 24.09.2021 
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Dnjowy porjad posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa so schwali. 
 

za namjet: 19  přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 
Wobzamknjenje čo. 6 z dnja 24.09.2021 
 
Protokol 21. (rjadneho) posedźenja z dnja 07.05.2021 w Budyšinje so schwali. 
 

za namjet: 12 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda: 8 

Namjet so z tym přiwza. 
    

Wobzamknjenje čo. 7 z dnja 24.09.2021 
 
Protokol konstituowaceho posedźenja z dnja 19.06.2021 w Budyšinje so schwali. 
 

za namjet: 20 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda:  

Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 8 z dnja 24.09.2021 
 
předłoha ZP 10/2021 

 
Kajki dźeń namjetujeće jako posedźenski dźeń?  
 

za pjatk: 21  za sobotu: 1 

Namjetuje so z tym pjatk jako posedźenski dźeń. 
 

Wobzamknjenje čo. 9 z dnja 24.09.2021 
 
předłoha ZP 10/2021 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
plan swojeje dźěławosće a skutkowanja jeho prezidija hač do kónca lěta 2022. 

 

za namjet: 22 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 10 z dnja 24.09.2021 
 
předłoha ZP 11/2021 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 

 
1. Zwjazkowe předsydstwo Domowiny rozsudźi, zjawny dźěl posedźenjow z 

pomocu livestreama zjawnosći spřistupnić.  
 

2. Livestreamy posedźenjow maja znajmjeńša lěto přistupne być.  
 

3. Zarjad Domowiny ma trěbne techniske wobstejnosće rjadować. 
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za namjet: 21 přećiwo namjetej: 1 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 11 z dnja 24.09.2021 
 
předłoha ZP 18/2021 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
 
Na zakładźe art. 9 (6) dypk 7 wutwori zwjazkowe předsydstwo slědowace stajne 
wuběrki za wólbnu dobu 2021-2025: 
 

1. wuběrk za serbsku ciwilnu towaršnosć 
2. wuběrk za kubłanje 
3. wuběrk za kulturu a wuměłstwo 
4. wuběrk za hospodarstwo a infrastrukturu 
5. wuběrk za politiske a prawniske naležnosće 
6. wuběrk za zjawnostne a wukrajne dźěło 
7. wuběrk za naležnosće strukturneje změny 
8. wuběrk za nutřkownu demokratiju  

 
Kóždy čłon zwjazkoweho předsydstwa měł w jednym z mjenowanych wuběrkow sobu 
dźěłać. 
 
Kóždy wuběrk smě zapřijeće dalšich wěcywustojnych do swojich rjadow namjetować. 
Čłonstwo ma so přez Zwjazkowe předsydstwo wopodstatnić. 
 
Zarjad Domowiny resp. RCW pomjenuje za kóždy wuběrk přisłušneho zamołwiteho 
zarjada. 
 

za namjet: 21 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda: 1 

Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 12 z dnja 24.09.2021 
 
předłoha ZP 20/2021 
 
Přihłosujeće pomjenowanju Marlis Młynkoweje do prezidija Domowiny? 

 

za namjet: 17 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda: 5 

Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 13 z dnja 24.09.2021 
 
předłoha ZP 20/2021 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 

 
Na zakładźe artikla 10, wotstawk 1, sada 1 wustawkow Domowiny powoła 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny čłonku zwjazkoweho předsydstwa Marlis 
Młynkowu na namjet předsydy Domowiny za wólbnu dobu 2021-2025 do prezidija 
Domowiny: 
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za namjet: 17 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda: 5 

Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 14 z dnja 24.09.2021 
 
předłoha ZP 12/2021 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 

 
1. Werner Sroka powołuje so jako zamołwity za zhromadne dźěło Domowiny z 

Wendlandom (społnomócnjeny za Wendland - němsce: 
Wendlandbeauftragter der Domowina).  

 
2. Jednaćel Domowiny dóstanje nadawk, trěbne zrěčenje za čestnohamtske 

dźěło wotzamknyć.  
 

za namjet: 22 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda: 0 

 
Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 15 z dnja 24.09.2021 
 
předłloha ZP13/2021 
 
Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny wobzamknje: 

 
1. Zwjazkowe předsydstwo namołwja wšitke čłonske towarstwa a župy, kaž tež 

šěršu zjawnosć, zwólniwych za nawod wučbu wudospołnjacych naprawow 

a/abo serbskorěčnych cyłodnjowskich poskitkow namakać a aktiwizować.  

Z tym maja so wuknjenske zastatki šulerjow a šulerkow serbsko-němskich 

šulow a šulow ze serbskim poskitkom wottwarić.  

 

2. W Sakskej je zakład spěchowanski program zwjazka a krajow „Nachwatanje 

po Coronje za dźěći a młodostnych”. Nastupajo Braniborskeje a tamnišich 

rjadowanjow k cyłodnjowskim poskitkam pruwuje so, kotre móžnosće 

wobsteja, tam wotpowědne poskitki zapřijeć.  

 

3. Kubłanska referentka dóstanje nadawk, wjednistwa wotpowědnych šulow wo 

namołwje informować. Zdobom wabi za to, zo šulske wjednistwa wutworjenje 

(dalšich) serbskorěčnych poskitkow w swojej šuli aktiwnje podpěraja. 

 

za namjet: 22 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 16 z dnja 24.09.2021 
 
předłoga ZP 19/2021 
 
Zwězkowe pśedsedaŕstwo Domowiny wobzamknjo: 
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Franciska Albertowa pomjenujo se w nadawku kšywowego zwězka ako zastupujucy 
cłonk do wuběrka za młoźinsku pomoc města Chóśebuza. Wóna buźo zastupnica 
Alexandera Neumanna, kótaryž Domowinu wót lěta 2019 w toś tom wuběrku z 
póraźujucym głosom zastupujo.  
 

za namjet: 22 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

2. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 
pjatk, 19.11.2021 w Serbskim domje w Budyšinje 

 

Wobzamknjenje čo. 17 z dnja 19.11.2021 
 
Dnjowy porjad posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa so schwali. 
 

za namjet:  23 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 18 z dnja 19.11.2021 
 

Protokol 1. rjadneho posedźenja z dnja 24.09.2021 so schwali. 
   

za namjet:  22 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda: 2 

Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 19 z dnja 19.11.2021 
 
předłoha ZP 26/2021  
 
Zwjazkowe předsydstwo bjerje stejišćo prezidija Domowiny k spěchowanskimaj 
směrnicomaj Załožby za serbski lud nastupajo strukturne srědki na wědomje. 
Zdobom so stejišću přizamknje. 
 

za namjet:  23 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 20 z dnja 19.11.2021 
 
předłoha ZP 22/2021 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny bjerje přirjadowanje přisłušnosćow zarjada a 
přirjadowanje nadawkow dźěłowym wuběrkam a gremijam Zwjazkoweho 
předsydstwa nastupajo dźěłowych směrnicow na wědomje. 
 

za namjet:  22 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 21 z dnja 19.11.2021 
 
předłoha ZP 23/2021  
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Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wopodstatni čłonow slědowacych dźěłowych 
wuběrkow, kaž tež wobsahowe wusměrjenje wuběrkow za wólbnu dobu 2021-2025:  
1. wuběrk za kubłanje  

2. wuběrk za kulturu a wuměłstwo  

3. wuběrk za politiske a prawniske naležnosće  

4. wuběrk za zjawnostne a wukrajne dźěło  

5. wuběrk za naležnosće strukturneje změny, hospodarstwo a infrastrukturu  

6. wuběrk za nutřkownu demokratiju a serbsku ciwilnu towaršnosć  
 
Zdobom zběhnje swoje wobzamknjenje čo. 11 z dnja 24.09.2021 (Wutworjenje 
wuběrkow Zwjazkoweho předsydstwa).  
 

za namjet:  24 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 22 z dnja 19.11.2021 
 
předłoha ZP 15/2021  
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:  
Jednanski porjad Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny za wólbnu dobu 2021-2025 
so schwali a wotnětka płaći. 
 

za namjet:  24 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza.  
 

Wobzamknjenje čo. 23 z dnja 19.11.2021 
 
předłoha ZP 16/2021 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:  
Jednanski porjad prezidija Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny za wólbnu dobu 
2021-2025 so schwali a wotnětka płaći. 
 

za namjet:  24 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza.  
 

Wobzamknjenje čo. 24 z dnja 19.11.2021 
 
předłoha ZP 21/2021  
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:  
Zwjazkowe předsydstwo powoła na namjet přihotowanskeho wuběrka za Europeadu 
2022 Svena Ballacka do wuběrka a dźakuje so zdobom Horstej Krawcykej za swoje 
spomóžne dotalne dźěło.  
 

za namjet:  24 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza.  
 

3. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 
pjatk, 28.01.2022 w Serbskim domje w Budyšinje 
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Wobzamknjenje čo. 25 z dnja 28.01.2022: 

 

Dnjowy porjad posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa so schwali. 

 

za namjet:  25 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda:  
 

 

Wobzamknjenje čo. 26 z dnja 28.01.2022: 

 

Protokol 2. rjadneho posedźenja z dnja 19.11.2021 so schwali. 

 

D. Statnik wotmołwi na naprašowanje J. Bělka k dypkomaj 7.1. a 8.1.  

Dypk 7.1. so dźensa hišće raz wobjednała. Dypk 8.1. so hišće nachwata. 

   

za namjet:  22 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda:  

Namjet so z tym přiwza. 

 

Wobzamknjenje čo. 27 z dnja 28.01.2022:   

 

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 

 

1. Zwjazkowe předsydstwo přiwza rozprawu prezidija Domowiny. 

 

2. Zwjazkowe předsydstwo doporuči Domowinskim župam a čłonskim                  

towarstwam, přewjesć wurjadnu hłownu zhromadźiznu. Na tutej maja so trěbne 

změny naćiska wustawkow Domowiny wobjednawać.  

 

3. Na zakładźe rjadowanja artikla 7, wotrězk 2, sada 2 schwali Zwjazkowe 

předsydstwo slědowacy kluč delegatow za wurjadnu hłownu zhromadźiznu 

třěšneho zwjazka: nimo 30 čłonow zwjazkoweho předsydstwa nominuja župy kaž 

tež čłonske towarstwa stajnje jednoho delegata / jednu delegatku na hłownu 

zhromadźiznu. 

 

4. Připołožena lisćina wupokaza maksimalnu ličbu delegatow. Hdyž so tuta ličba 

wot župy resp. čłonskeho towarstwa/zwjazka njewučerpa, njeje móžno, druhej 

župje / druhemu towarstwu / zwjazkej zbytne městna k dispoziciji stajić.  

 

5. Župy a sobustawske towarstwa/zwjazki maja najpozdźišo měsac do 

postajeneho termina zhromadźizny swojeho delegata / swoju delegatku 

pomjenować a z póstowej a mejlowej adresu na zarjad Domowiny zapodać. 

 

6. Zapodate lisćiny delegatow tworja zakład za zwěsćenje přitomnosće na 

hłownej zhromadźiznje. 

 

7. Wupad přizjewjeneho delegata / delegatki smě so z naslědnej wosobu 

narunać. 
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8. Prezidij Domowiny ma nadawk, trěbne kročele zhromadnje z jednaćelku 

Domowiny koordinować.  

 

9. Předsyda Domowiny ma so z wotpowědnym listom a informaciju na 

Domowinske župy a čłonske towarstwa wobroćić. 

 

za namjet:  22 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda: 0 

 

Namjet so z tym přiwza. 

 

Wobzamknjenje čo. 28 z dnja 28.01.2022: 

 

Rozprawa Rěčneho centruma WITAJ wo swojej dźěławosći w lěće 2021 bjerje so na 

wědomje. 

 

za namjet:  22 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda:  

Namjet so z tym přiwza. 

 

Wobzamknjenje čo. 29 z dnja 28.01.2022: 

 

Zwjazkowe předsydstwo přihłosuje dźěłowemu planej Rěčneho centruma WITAJ za 

lěto 2022. Prezidij dóstanje nadawk, zwoprawdźenje nadawkow we wothłosowanju z 

hłownej jednaćelku běžnje kontrolować. 

 

za namjet:  21 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 30 z dnja 28.01.2022: 

 

Rozprawa zarjada Domowiny wo rezultatach dźěławosće w lěće 2021 bjerje so na 

wědomje. 

 

za namjet:  21 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda:  

Namjet so z tym přiwza. 

 

Wobzamknjenje čo. 31 z dnja 28.01.2022: 

 

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny přihłosuje planej dźěławosće zarjada za lěto 

2022. Prezidij dóstanje nadawk, zwoprawdźenje plana we wothłosowanju z jednaćelku 

běžnje kontrolować. 

 

za namjet:  22 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda:  

Namjet so z tym přiwza. 

 

Wobzamknjenje čo. 32 z dnja 28.01.2022: 
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Naćiskej hospodarskeho plana za lěto 2022 so přihłosuje. Prezidij dóstanje nadawk, 

z pomocu zarjada Domowiny wužiwanje srědkow w lěće 2022 běžnje kontrolować. 

 

za namjet:  22 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda:  

Namjet so z tym přiwza. 

 

Wobzamknjenje čo. 33 z dnja 28.01.2022: 

 

(1) Zwjazkowe předsydstwo deleguje slědowacych zastupjerjow Domowiny za 

dobu 2022 do 2025 do Mjeńšinoweje rady Němskeje:  

 

- Dawid Statnik předsyda Domowiny  

- Judit Šołćina jednaćelka Domowiny, zastupjerka Hornjeje Łužicy  

- Kito Ela   zastupjer Delnjeje Łužicy  

 

(2) Zastupjerka a zastupjerjej maja prawidłownje wo swojim skutkowanju 

rozprawjeć.  

 

(3) Zdobom dźakuje so Bjarnatej Cyžej za dołholětne a swěrne dźěło w 

mjeńšinowej radźe. 

 

za namjet:  21 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 

 

Wobzamknjenje čo. 34 z dnja 28.01.2022: 

 

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 

 

1) Domowina wospjetuje swoje stejišćo z dnja 19.11.2021. Wosebje wuzběhnje 

dypk 6 stejišća a wažnosć, zo měli w poradźowacym gremiju wšitke Domowinske 

župy spěchowanskeho teritorija zastupjeni być.  

 

2) Domowina namjetuje, zo měło so třěšnemu zwjazkej prawo připrajić, štyrjoch 

serbskich zastupjerjow regionow pomjenować.  

 

3) Zwjazkowe předsydstwo da prezidijej Domowiny do nadawka, so na čłonske 

cyłki, towarstwa a župy, kaž tež na zjawnosć wobroćić a wo namjety prosyć. 

Prezidij Domowiny ma proces w mjenje Zwjazkoweho předsydstwa koordinować.  

 

za namjet: 22 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza.  
 

4. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 
pjatk, 25.03.2022 w Slepom 

 

Wobzamknjenje čo. 35 z dnja 25.03.2022: 
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Dnjowy porjad posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa so schwali. 
 

za namjet:  17 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 36 z dnja 25.03.2022: 
 
Protokola 3. (rjadneho) posedźenja z dnja 28.01.2022 so schwali. 
 

za namjet: 17 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda:  1 

Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 37 z dnja 25.03.2022: 
 

Zwjazkowe předsydstwo wobzamknje wudospołnjenje swojeho jednanskeho 
porjada w paragrafje 5 – Wobdźělenje na posedźenjach. 
 
Nowy dypk 6 rěka: 
Po artiklu 9, dypk 3 wustawkow Domowiny mataj so hłowna jednaćelka a jednaćel na 
posedźenjach zwjazkoweho předsydstwa z poradźowacym hłosom wobdźěleć. Samsne 
přitrjechi za nawodnicu Rěčneho centruma WITAJ a jeje zastupjerja, tematizuja-li so 
kubłansko-politiske prašenja. Nowinski rěčnik, referentka za naležnosće třěšneho zwjazka 
a referentka za gremijowe a ministerialne naležnosće so tohorunja na posedźenjach 
wobdźěla.  

 
Nowy dypk 11 rěka: 
Na njezjawnym dźělu wobdźěla so čłonojo zwjazkoweho předsydstwa, hłowna jednaćelka a 
jednaćel, referentka za naležnosće třěšneho zwjazka, referentka za gremijowe a 
ministerialne naležnosće kaž tež protokolantka/protokolant ze zarjada. Rjadowanja § 7, 
dypk 13 nastupajo zajatosće maja so dodźeržeć. Jeli sej maćizna předwidźaneho dypka to 
žada, smědźa so dalše wosoby na njezjawny dźěl přeprosyć. 
 

za namjet: 18 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda:  0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 38 z dnja 25.03.2022: 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje powołanje sćěhowacych 
fachowcow do wuběrkow zwjazkoweho předsydstwa:  
 
1. Guida Budarja a Fabiana Jacobsa do wuběrka za naležnosće změny strukturow, 
hospodarstwo a infrastrukturu; 
 
2. Ludwiga Elu do wuběrka za nutřkownu demokratiju a serbsku ciwilnu 
towaršnosć. 
 
 

za namjet: 17 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda:  1 

Namjet so z tym přiwza.  
 

5. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 
pjatk, 20.05.2022 w Budyšinje 

 

Wobzamknjenje čo. 39 z dnja 20.05.2022:  
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Dnjowy porjad posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa so schwali. 
 

za namjet:  16 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 40 z dnja 20.05.2022: 
 
Zwjazkowe předsydstwo bjerje předležacy naćisk změny wustawkow na wědomje. 
Zdobom doporuči delegatkam a delegatam 21. wurjadneje hłowneje zhromadźizny, 
změny wustawkow schwalić.  
  

za namjet:  19 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza.  
 

Wobzamknjenje čo. 41 z dnja 20.05.2022: 
 
Zwjazkowe předsydstwo wobzamknje změnu swojeho jednanskeho porjada w 
paragrafje 9, dypk 5 a dypk 6. 
 
Nowa formulacija dypkow 5 a 6 rěka: 
 
(5) Sobustawam změrcowskeho wuběrka ma so na žadanje protokol pod dohladom 
w zarjedźe spřistupnić. 
(6) Protokol njezjawneho dźěla kontroluje so na přichodnym posedźenju 
zwjazkoweho předsydstwa.   
 

za namjet:  20 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 42 z dnja 20.05.2022: 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny přiwza doporučenja kulturneho wuběrka 
Domowiny na Załožbowu radu za naćisk twarskeje koncepcije Serbskeho foruma 
wědy. 
 

za namjet: 17  přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda: 3 

Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 43 z dnja 20.05.2022: 
 
Protokol 4. (rjadneho) posedźenja z dnja 25.03.2022 so schwali. 
 

za namjet: 14 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda: 6 

Protokol so z tym přiwza.  
 

6. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 
pjatk, 23.09.2022 w Choćebuzu 

 

Wobzamknjenje čo. 44 z dnja 23.09.2022: 
 
Dnjowy porjad so po dypku 1.2. schwali.  
 

za namjet: 14 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda: 6 

Protokol so z tym přiwza.  
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Dnjowy porjad so přiwza. 
Zajatosć so njezwěsći. 
 

Wobzamknjenje čo. 45 z dnja 23.09.2022: 
 

1. Zwězkowe pśedsedaŕstwo ma nadawk, delegěrowaś ako nejwušy gremium 
pó §4a Serbskeje kazni Bramborskeje a na zakłaźe wustawkow Domowiny 
zastupnikow Serbow do gremijow. Wobglědowaś ma se pśi tom 
kooperaciske dojadnanje nastupajucy politiske źěło w Bramborskej, kótarež 
jo se mjazy kšywowym zwězkom a župu Dolna Łužyca dogroniło. 
 

2. Zwězkowe pśedsedaŕstwo pšosy župu Dolna Łužyca, naraźiś wósobu za 
rozgłosowu radu RBB a rozsud zdźěliś prezidiumoju Domowiny až do 
07.11.2022. 
 

3. Prezidium Domowiny ma nadawk w mjenju zwězkowego pśedsedaŕstwa 
sćelakoju RBB pomjeniś naraźonu wósobu až do 15.11.2022. 

 

za namjet:  15 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 46 z dnja 23.09.2022: 
 

Namołwu k zapodaću namjetow za wuzwolenje serbskich zastupjerjow ze Sakskeje 
do załožboweje rady na dobu 2023-2027. 
 

za namjet: 15 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 47 z dnja 23.09.2022: 
 

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
 

1. Wólbny porjad za wuzwolenje serbskich zastupjerjow ze Swobodneho stata 
Sakska do rady Załožby za serbski lud za dobu 2023-2027 so schwali. 

 
2. Za mjenowane wólby powoła so nachwilny wólbny wuběrk w slědowacej 

zestawje: Werner Sroka, Leńka Thomasowa, Křesćan Korjeńk 
 

za namjet: 15 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

Zwěsćenje wuslědka wokolneho wothłosowanja 
 

Wobzamknjenje čo. 48 z dnja 10.11.2022 
 
předłoha ZP 54/2022 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 

 
Doba za zapodaće kandidatow ze Sakskeje do Załožboweje rady podlěši so hač do 
30.11.2022. Wólby přewjedu so pjatk, 13.01.2023 we wurjadnym posedźenju 
zwjazkoweho předsydstwa.  

 

za namjet:  21 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 
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Namjet so z tym přiwza. 
 

7. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 
pjatk, 25.11.2022 w Budyšinje 

 

Wobzamknjenje čo. 49 z dnja 25.11.2022 
 
Dnjowy porjad posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa so schwali. 
 

za namjet:  22 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 50 z dnja 25.11.2022 
 
předłoha ZP 43/2022 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
 
Za sobudźěło w Poradźowacym wuběrku za prašenja serbskeho ludu poboku 
Zwjazkoweho ministerstwa nutřkowneho (BMI) pomjenuja so slědowacy zastupjerjo 
serbskeho ludu: 
 
jako rjadni čłonojo: 

1. Dawid Statnik 
2. dr. Hartmut Leipner 
3. Marko Hančik 

jako naměstnicy: 
1. Judit Šołćina 
2. Marcus Końcaŕ 
3. Madlenka Di Sarnowa 

 
Zestawa płaći hač do kónca wólbneje doby 2021-2025. 
 

za namjet:  24 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 51 z dnja 25.11.2022 
 
předłoha ZP 48/2022 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
 
Plan posedźenjow prezidija a zwjazkoweho předsydstwa hač do kónca lěta 2023. 
Ze změnu 12.05.2023 město 26.05.2023 a 17.11.2023 město 24.11.2023. 

 

za namjet:  25 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 52 z dnja 25.11.2022 
 
předłoha ZP 52/2022 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny schwali změnu swojeho jednanskeho porjada 
wotpowědnje předležacemu přehladej a wotpowědnje dalšim na posedźenju 
mjenowanym změnam. 
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za namjet:  25 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 53 z dnja 25.11.2022 
 
předłoha ZP 51/2022 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny schwali změnu jednanskeho porjada prezidija 
wotpowědnje předležacemu přehladej. 

 

za namjet:  25 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 54 z dnja 25.11.2022 
 
ZP 53/2022 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny powoła jako čłonow přihotowanskeho wuběrka 
za Mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica – Łužyca” 2023 z hłosowanskim 
prawom: 
 
Gabriela Krawca – Serbska rejowanska skupina Smjerdźaca 
Ambroža Handrika – Serbski folklorny ansambl Wudwor 
Janu Pětrowu – Załožba za serbski lud 
Marka Klimana – gmejna Chrósćicy 
Marka Kowarja – Domowina 
Marcusa Końcarja – Delnja Łužica 

 

za namjet:  25 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 55 z dnja 25.11.2022 
 
ZP 55/2022 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 

 
Rozprawa Rěčneho centruma WITAJ wo swojej dźěławosći w lěće 2022 bjerje so na 
wědomje. 

 

za namjet:  25 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 56 z dnja 25.11.2022 
 
předłoha ZP 56/2022 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
 
Zwjazkowe předsydstwo přihłosuje dźěłowemu planej Rěčneho centruma WITAJ za 
lěto 2023. Prezidij dóstanje nadawk, zwoprawdźenje nadawkow we wothłosowanju z 
hłownej jednaćelku běžnje kontrolować. 

 

za namjet:  25 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 
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Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 57 z dnja 25.11.2022 
 
předłoha ZP 50/2022 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
 

1. Zwjazkowe předsydstwo zwoła 22. hłownu zhromadźiznu Domowiny na 
sobotu, dnja 22. aprila 2023, w 09.00 hodź. do Choćebuza. 

2. 22. hłowna zhromadźizna Domowiny změje slědowace hłowne nadawki: 

• bilancować prěnju połojcu wólbneje doby 2021-2025; 

• wotličić zwoprawdźenje dźěłowych směrnicow Domowiny a schwalić za 
dobu 2023-2025 předźěłane dźěłowe směrnicy a 

• zahajić programowu diskusiju Domowiny.  
3. Prezidij dóstanje nadawk, z pomocu zarjada Domowiny trěbne wobsahowe a 

organizatoriske přihoty hłowneje zhromadźizny koordinować. 
4. Župy a specifiske sobustawske towarstwa Domowiny su namołwjene, 

namjety k wobjednanju dalšich prašenjow hač do kónca lěta 2022 
zwjazkowemu předsydstwu předpołožić. 

 

za namjet:  25 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 58 z dnja 25.11.2022 
 
předłoha 49/2022 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 

 
1. Zwjazkowe předsydstwo schwali slědowacy kluč delegatow za 22. hłownu 

zhromadźiznu třěšneho zwjazka: nimo 30 čłonow zwjazkoweho předsydstwa 
nominuja župy kaž tež čłonske towarstwa a zwjazki Domowiny na kóžde 
započane 85 čłonow jednoho delegata, znajmjeńša pak pósćele kóžde 
čłonske towarstwo dweju delegatow na hłownu zhromadźiznu.  
 

2. Připołožena lisćina wupokaza maksimalnu ličbu delegatow. Hdyž so tuta 
ličba wot župy resp. čłonskeho towarstwa/zwjazka njewučerpa, njeje móžno, 
druhej župje / druhemu towarstwu/zwjazkej zbytne městna k dispoziciji 
stajić. 

 
3. Župy a sobustawske towarstwa/zwjazki maja hač do 31. januara 2023 

swojich delegatow pomjenować a wotpowědnu lisćinu delegatow z 
póstowymi a mejlowymi adresami na zarjad Domowiny zapodać. 

 
4. Zapodate lisćiny delegatow tworja zakład za zwěsćenje přitomnosće na 

hłownej zhromadźiznje. 
 

5. Wupady přizjewjenych delegatow smědźa so z naslědnikami narunać.   
 

za namjet:  25 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

8. (wurjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 
pjatk, 13.01.2023 w Budyšinje 
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Wobzamknjenje čo. 59 z dnja 13.01.2023 
 
Dnjowy porjad posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa so schwali. 
 

za namjet:  21 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 60 z dnja 13.01.2023 
 
předłoha 58/2022 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
 

1. Wólbny porjad za wuzwolenje serbskich zastupjerjow ze Swobodneho stata 
Sakska do rady Załožby za serbski lud za dobu 2023-2027 so schwali. 

 

za namjet:  23 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 61 z dnja 13.01.2023: 
 
Zwjazkowe předsydstwo pokročuje diskusiju w njezjawnym dźělu.  
 

za namjet:  1 přećiwo namjetej:  17 so hłosa wzda: 1 

Namjet so z tym njepřiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 62 z dnja 13.01.2023: 
 
předłoha ZP 59/2022 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
 
W přihotach na 22. (rjadnu) hłownu zhromadźiznu Domowiny dnja 22.04.2023 w 
Choćebuzu wobzamknje zwjazkowe předsydstwo namjet za wotběhowy a časowy 
plan 22. hłowneje zhromadźizny Domowiny. 
 

za namjet:  25 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

9. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 
pjatk, 27.01.2023 we Wojerecach 

 

Wobzamknjenje čo. 63 z dnja 27.01.2023: 
 
Dnjowy porjad posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa so schwali. 
 

za namjet:  18 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

Wobzamknjenje čo. 64 z dnja 27.01.2023: 
 
předłoha ZP 60/2023 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
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1. Zwjazkowe předsydstwo wutwori na zakładźe płaćiweho jednanskeho 

porjada 
nachwilny dźěłowy wuběrk „Załožbowa rada“. 
 

2. Nachwilny dźěłowy wuběrk ma nadawk, nětčišu dźěławosć serbskich 
radźićelow Załožboweje rady a strukturu Załožby za serbski lud ewaluować. 
Zdobom maja so, wobkedźbujo dotalne namjety a koncepcije, zwjazkowemu 
předsydstwu lětsa hač do nowemberskeho posedźenja předpołožić 
dopóznaća a namjety, kotrež aktualne wuwiće a nadawki załožby 
wobkedźbuja.  
 

3. Zwjazkowe předsydstwo prosy zdobom zarjad Załožby za serbski lud, 
nachwilny dźěłowy wuběrk aktiwnje při dźěławosći podpěrować.  

 
4. Jako čłonojo pomjenuja so Susann Šenkec, Julian Nyča, Marlis Młynkowa, 

Bjarnat Cyž, Hartmut Leipner a Dawid Statnik.  
 

za namjet:  18 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 

 

Wobzamknjenje čo. 65 z dnja 27.01.2023: 
 
předłoha ZP 61/2023 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
Rozprawa na zakładźe plana dźěławosće zarjada za lěto 2022 bjerje so na wědomje. 

 

za namjet:  18 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 

 

Wobzamknjenje čo. 66 z dnja 27.01.2023: 
 
předłoha ZP 62/2023 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny přihłosuje planej dźěławosće zarjada za lěto 
2023. Prezidij dóstanje nadawk, zwoprawdźenje plana we wothłosowanju z 
jednaćelku běžnje kontrolować. 
 

za namjet:  18 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 

 

Wobzamknjenje čo. 67 z dnja 27.01.2023:  
 
předłoha ZP 63/2023 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny přihłosuje naćiskej hospodarskeho plana za 
lěto 2023. Prezidij dóstanje nadawk, z pomocu zarjada Domowiny wužiwanje 
srědkow w lěće 2023 běžnje kontrolować. 
 

za namjet:  18 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 

 

staw: 27.01.2023 


