staw: 06.09.2019

Přehlad wobzamknjenjow rjadnych a wurjadnych posedźenjow Zwjazkoweho
předsydstwa Domowiny wot 18. hłowneje zhromadźizny Domowiny 2017
Konstituowace posedźenje zwjazkoweho předsydstwa
dnja 29.04.2017 na žurli Serbskeho domu w Budyšinje
Wobzamknjenje čo. 1 z dnja 29.04.2017
Předležacy dnjowy porjad so schwali.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 20

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 1

Wobzamknjenje čo. 2 z dnja 29.04.2017
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje, zo pućuje z posedźenjemi přez regiony pjeć
Domowinskich župow.
Zarjad předpołoži namjet z konkretnymi městnosćemi k doskónčnemu wobzamknjenju na přichodnym
zwjazkowym předsydstwu.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 21

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 2

Wobzamknjenje čo. 3 z dnja 29.04.2017
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje, zo přewjedu so posedźenja w přichodźe na pjatkach.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 21

přećiwo namjetej: 1

so hłosa wzda: 1

Wobzamknjenje čo. 4 z dnja 29.04.2017
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje, zo postaji so kruta časowa doba za posedźenja na
pjatkach a to wot 17.30 – 22.00 hodź.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 20

přećiwo namjetej: 1

so hłosa wzda: 1

Wobzamknjenje čo. 5 z dnja 29.04.2017
Přichodne posedźenje zwjazkoweho předsydstwa wotměje so pjatk, 02.06.2017 w Choćebuzu.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 19

přećiwo namjetej: 2

so hłosa wzda: 2

Wobzamknjenje čo. 6 z dnja 29.04.2017
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny schwali terminy za posedźenje zwjazkoweho předsydstwa pjatk,
dnja 15.09.2017, 13.10.2017 (mytowanske zarjadowanje), 10.11.2017 a 24.11.2017.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 22

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 1

Wobzamknjenje čo. 7 z dnja 29.04.2017
Na zakładźe artikla 10, wotstawk 1, sada 1 wustawkow Domowiny powoła Zwjazkowe předsydstwo
Domowiny sćěhowaceju dweju čłonow zwjazkoweho předsydstwa na namjet předsydy Domowiny za
wólbnu dobu 2017-2021 do prezidija Domowiny:
Judith Wałdźic a Marcela Braumana

staw: 06.09.2019
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 21

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 8 z dnja 29.04.2017
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny podpěra mjeńšinowu iniciatiwu Minority SafePack.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 20

přećiwo namjetej: 0
so hłosa wzda: 1
1. (rjadne) posedźenje zwjazkoweho předsydstwa
dnja 02.06.2017 w Delnjoserbskim internaće Choćebuz

Wobzamknjenje čo. 9 z dnja 02.06.2017
Aktualizowany dnjowy porjad so schwali.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 22

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 10 z dnja 02.06.2017
Předležacy protokol 21. (rjadneho) posedźenja z dnja 25.02.2017 so wot zwjazkoweho předsydstwa
schwali.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 16

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 6

Wobzamknjenje čo. 11 z dnja 02.06.2017
Předležacy protokol konstituowaceho posedźenja z dnja 29.04.2017 so z korekturu w dypku 1 wot
zwjazkoweho předsydstwa schwali.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 17

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 5

Wobzamknjenje čo. 12 z dnja 02.06.2017
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje plan swojeje dźěławosće a skutkowanja jeho prezidija
hač do kónca lěta 2017.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 22

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 13 z dnja 02.06.2017
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
jednanski porjad Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny za wólbnu dobu 2017-2021 so schwali a
wotnětka płaći.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 22

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 2

Wobzamknjenje čo. 14 z dnja 02.06.2017
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Jednanski porjad prezidija zwjazkoweho předsydstwa za wólbnu dobu 2017-2021 so schwali a wotnětka
płaći.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 23

přećiwo namjetej: 0

Wobzamknjenje čo. 15 z dnja 02.06.2017

so hłosa wzda: 1

staw: 06.09.2019
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Na zakładźe ćežišćowych wobłukow dźěłowych směrnicow Domowiny wutwori zwjazkowe předsydstwo
slědowace stajne wuběrki za wólbnu dobu 2017-2021:
1. za wobłuki 1 (Domowinske župy a nadregionalne towarstwa) a 2 (Domowina – zastupjerka wšěch
generacijow) a 13 (serbske nabožno-narodne žiwjenje):
wuběrk za serbsku ciwilnu towaršnosć
2. za wobłukaj 3 (serbska rěč) a 4 (kubłanje w narodnym duchu a dorost:
wuběrk za kubłanje
3. za wobłukaj 5 (kultura a wuměłstwo) a 11 (serbske institucije):
wuběrk za kulturu a wuměłstwo
4. za wobłukaj 6 (hospodarstwo) a 12 (škit sydlenskeho teritorija):
wuběrk za hospodarstwo a infrastrukturu
5. za wobłuk 7 (politiska participacija):
wuběrk za politiske a prawniske naležnosće
6. za wobłuki 8 (poćah k našim susodam we Łužicy a zwonka njeje), 9 (mjezynarodne poćahi) a 10
(skutkowanje w zjawnosći):
wuběrk za zjawnostne a wukrajne dźěło
Kóždy čłon zwjazkoweho předsydstwa měł w jednym wot mjenowanych wuběrkow sobu dźěłać.
Kóždy wuběrk smě zapřijeće dalšich wěcywustojnych do swojich rjadow namjetować. Při tym pak měła
so zasada wobkedźbować, zo měła wjetšina wuběrkownikow z čłonom zwjazkoweho předsydstwa być.
Zarjad Domowiny resp. RCW pomjenuje za kóždy wuběrk přisłušneho zamołwiteho.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 25

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Zwjazkowe předsydstwo poda prezidijej nadawk wuběrki z čłonow zwjazkoweho předsydstwa zestajić a
wuběrki skonstituować. Doskónčna zestawa kaž tež nawodnistwo wuběrkow matej so wot zwjazkoweho
předsydstwa dodatnje schwalić.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 25

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 16 z dnja 02.06.2017
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
1. Hospodarski plan za lěto 2017 so na zakładźe přizwolenja Załožby za serbski lud doskónčnje
schwali. Přesadźenje kontroluje prezidij z pomocu rozprawow zarjada Domowiny.
2. Naćiskej hospodarskeho plana za lěto 2018 so přihłosuje. Zarjad ma trěbne hospodarske jednanja
ze Załožbu za serbski lud přewjesć.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 21

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 4

Wobzamknjenje čo. 17 z dnja 02.06.2017
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Za wólbnu dobu 2017-2021 wola so slědowacy čłonojo do mytowanskeho wuběrka Domowiny:
1. Uta Henšelowa
2. dr. Ines Kellerowa
3. Brigita Šramina

staw: 06.09.2019
4. Božena Braumanowa
5. Leńka Thomasowa
6. Chrysta Meškankowa
7. Alojs Wjesela
8. Franciska Šulcojc
9. Měrko Pohonč
Wuzwoleni měli so na zakładźe jednanskeho porjada mytowanskeho wuběrka hač do kónca junija 2017
skonstituować a wuzwolić předsydu/ku a městopředsydu/ku.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 25

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

2. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny
15.09.2017 w sydarni gmejnskeho zarjada Chrósćicy
Wobzamknjenje čo. 18 z dnja 15.09.2017
Aktualizowany dnjowy porjad so schwali.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 19

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 19 z dnja 15.09.2017
Předležacy protokol 1. (rjadneho) posedźenja z dnja 02.06.2017 so wot zwjazkoweho předsydstwa
schwali.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 18

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 2

Wobzamknjenje čo. 20 z dnja 15.09.2017
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
W dźěłowych směrnicach Domowiny pod dypkom 12.1.1. zakótwjeny nadawk k přewjedźenju
brunicoweje konferency zwjazkoweho předsydstwa změni so na nadawk k přewjedźenju konferency k
strukturnemu wuwiću we Łužicy.
Wuběrk za hospodarstwo a infrastrukturu dóstanje nadawk, hač do kónca lěta 2017 zwjazkowemu
předsydstwu předpołožić namjet za termin, městnosć, wotběh a kóšty tuteje konferency w lěće 2018.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 21

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 21 z dnja 15.09.2017
Kooperaciske zrěčenje mjez třěšnym zwjazkom a Župu Dolna Łužyca z. t. z dnja 01.07.2014 so změni a
ma so w změnjenej formje wot předsydy Domowiny a župana w blišim času podpisać, zo by płaćiwosć
nabyło.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 21

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 22 z dnja 15.09.2017
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
čłonstwo we fachowych wuběrkach Domowiny (čłonojo ZP a fachowcy) a powołanje předsydow a
městopředsydow wuběrkow na namjet předsydy Domowiny. Wuběrki maja swoju dźěławosć z prěnim
posedźenjom zahajić a namjet za tematiske rozrjadowanje dźěłowych směrnicow Zwjazkowemu
předsydstwu, dnja 10.11.2017 předpołožić. Zdobom zběhnje so wobzamknjenje čo. 18 z dnja
02.06.2017.

staw: 06.09.2019
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 19

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 2

3. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny
10.11.2017 w žurli wobydlerskeho centruma we Wojerecach
Wobzamknjenje čo. 23 z dnja 10.11.2017
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Dnjowy porjad so wot zwjazkoweho předsydstwa schwali.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 21

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 24 z dnja 10.11.2017
Předležacy protokol 2. (rjadneho) posedźenja z dnja 15.09.2017 so wot zwjazkoweho předsydstwa
schwali.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 18

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 5

Wobzamknjenje čo. 25 z dnja 10.11.2017
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny bjerje staw přirjadowanja konkretnych nadawkow z dźěłowych
směrnicow Domowiny fachowym wuběrkam zwjazkoweho předsydstwa za dobu hač do 19. hłowneje
zhromadźizny Domowiny w lěće 2019 na wědomje.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 23

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 26 z dnja 10.11.2017
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje plan swojeje dźěławosće a skutkowanja prezidija w
lěće 2018. Prezidij dóstanje nadawk, wšitke posedźenja z pomocu zarjada Domowiny sčasom
organizatorisce a wobsahowje přihotować.
Wuběrki maja so w předpolu posedźenjow zwjazkoweho předsydstwa z předłohami zaběrać a swoje
měnjenje k namjetam za wobzamknjenje wothłosować a prezidijej přepodać.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 23

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 27 z dnja 10.11.2017
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje powołanje sćěhowacych fachowcow do wuběrkow
zwjazkoweho předsydstwa:
1. Hanku Rjelcynu, Utu Henšelowu a Geralda Šejna do wuběrka za kulturu a wuměłstwo
2. Marka Njeka do wuběrka za kubłanje.
Zdobom wobruči zwjazkowe předsydstwo Marka Klimana jako předsydu wuběrka za hospodarstwo a
infrastrukturu.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 23
přećiwo namjetej: 0
so hłosa wzda: 0
4. (pórědnego) póseźenje Zwězkowego pśedsedarstwa Domowiny
23.02.2018 klubownja Dolnoserbskego internata w Chóśebuzu

staw: 06.09.2019
Wobzamknjenje cysło 28 dnja 23.02.2018:
Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny wobzamknjo:
Dnjowny porěd se wót Zwězkowego pśedsedarstwa wobzamknjo.
Wuslědk wótgłosowanja:
za naraźenje: 19

pśeśiwo naraźenjeju: 0

zdźaržanje głosa: 0

Wobzamknjenje cysło 29 dnja 23.02.2018:
Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny wobzamknjo:
Pśedlažecy protokol 3. (pórědnego) pósejźenja dnja 10.11.2017 se wót zwězkowego pśedsedarstwa
wobzamknjo.
Wuslědk wótgłosowanja:
pśeśiwo naraźenjeju: 17

zdźaržanje głosa: 0

so hłosa wzda: 2

Wobzamknjenje cysło 30 dnja 23.02.2018
Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny wobzamknjo:
Pisna rozpšawa zarěda Domowiny wó rezultatach swójeje źěłabnosći w lěse 2017 se na wědobnje
wzejo.
Wuslědk wothłosowanja:
pśeśiwo naraźenjeju: 19

zdźaržanje głosa: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje cysło 31 dnja 23.02.2018
Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny wobzamknjo:
Tuchylne wótlicenje góspodarskego plana 2017 se na wědobnje wzejo. Zarěd pśedpołožyjo
prezidiumoju dokońcne wótlicenje gospodarskego plana.
Wuslědk wothłosowanja:
pśeśiwo naraźenjeju: 19

zdźaržanje głosa: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje cysło 32 dnja 23.02.2018
Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny wobzamknjo:
Zwězkowe pśedsedarstwo pśigłosujo śěžyšćowym nadawkam zarěda Domowiny za lěto 2018.
Prezidij dostanjo nadawk, zwopšawdnjenje nadawkow we wótgłosowanju z jadnarjoma běžnje
kontrolěrowaś.
Wuslědk wothłosowanja:
pśeśiwo naraźenjeju: 19

zdźaržanje głosa: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje cysło 33 dnja 23.02.2018
Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny wobzamknjo:
Rozpšawa RCW wó swójej źěłabnosći w lěśe 2017 se na wědobnje wzejo.
Wuslědk wothłosowanja:
pśeśiwo naraźenjeju: 19

zdźaržanje głosa: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje cysło 34 dnja 23.02.2018
Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny wobzamknjo:
Gospodarski plan za lěto 2018 se na zakłaźe pśizwólenja Załožby za serbski lud doskóńcnje
wobzamknjo.
Pśesajźenje kontrolěrujo prezidij z pomocu pšawidłownych rozpšawow zarěda Domowiny.
Wuslědk wothłosowanja:
pśeśiwo naraźenjeju: 19

zdźaržanje głosa: 0

so hłosa wzda: 0

staw: 06.09.2019
Wobzamknjenje cysło 35 dnja 23.02.2018
Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny wobzamknjo:
Domowina pśewjeźo konferencu k strukturnemu wuwiśu we Łužycy 13./ 14. septembra 2018 w Złem
Komorowje. Gropny koncept za konferencu se wobzamknjo. Wuběrk za góspodarstwo a infrastrukturu
dostanjo nadawk, z pomocu zarěda konferencu dalej pśigótowaś.
Wuslědk wothłosowanja:
pśeśiwo naraźenjeju: 19
zdźaržanje głosa: 0
so hłosa wzda: 0
5. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny
27.04.2018 na žurli Serbskeho domu w Budyšinje
Wobzamknjenje čo. 36 z dnja 27.04.2018
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Dnjowy porjad so wot přitomnych schwali.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 17

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 37 z dnja 27.04.2018
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Předležacy protokol 4. (rjadneho) posedźenja z dnja 23.02.2018 so wot zwjazkoweho předsydstwa
schwali.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 16

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 38 z dnja 27.04.2018
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
1. Zwjazkowe předsydstwo zwoła 19. hłownu zhromadźiznu Domowiny na sobotu, dnja
30. měrca 2019, w 09.00 hodź. do Wjacezaměroweje hale „Jednota“ w Chrósćicach.
2. 19. hłowna zhromadźizna Domowiny změje slědowace hłowne nadawki:
 bilancować prěnju połojcu wólbneje doby 2017-2021;
 wotličić zwoprawdźenje dźěłowych směrnicow Domowiny a schwalić za
 dobu 2019-2021 předźěłane dźěłowe směrnicy;
 změnić wustawki Domowiny we wubranych dypkach.
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 2018 zwjazkowemu předsydstwu předpołožić.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 19

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 39 z dnja 27.04.2018
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
1. Wuběrki zwjazkoweho předsydstwa maja za slědowace wobłuki skutkowanja po Programje
Domowina - 2025 hač do 01.10.2018 namjety za předźěłanje dźěłowych směrnicow Domowiny za
dobu 2019-2021 zdźěłać a zwjazkowemu předsydstwu předpołožić.
Wuběrk 1 za serbsku ciwilnu towaršnosć:
1 Domowinske župy a nadregionalne towarstwa
2 Domowina - zastupjerka wšěch generacijow Serbow
13 Serbske nabožno-narodne žiwjenje

staw: 06.09.2019
Wuběrk 2 za kubłanje:
3 Serbska rěč
4 Kubłanje w narodnym duchu a dorost
Wuběrk 3 za kulturu a wuměłstwo:
5 Kultura a wuměłstwo
11 Serbske institucije
Wuběrk 4 za hospodarstwo a infrastrukturu:
6 Hospodarstwo
12 Škit serbskeho sydlenskeho ruma
Wuběrk 5 za politiske a prawniske naležnosće:
7 Politiska participacija
Wuběrk 6 za zjawnostne a lobby-dźěło:
8 Poćah k našim susodam we Łužicy a zwonka njeje
9 Mjezynarodne poćahi
10 Skutkowanje w zjawnosći
Nadawki měli so kaž dotal do krótkodobnych a dlěšodobnych rozrjadować
2. Zwjazkowe předsydstwo wobjedna na swojim posedźenju dnja 19.10.2018 tute namjety a přepoda
cyłkowny namjet za předźěłanje dźěłowych směrnicow župam a nadregionalnym specifiskim
towarstwam, zo bychu hač do kónca lěta 2018 swójske namjety resp. změny zapodali.
3. Zwjazkowe předsydstwo ma na swojim posedźenju w januarje 2019 doskónčny namjet k
předźěłanju dźěłowych směrnicow delegatam 19. hłowneje zhromadźizny ke schwalenju doporučić.
4. Namjet přewozmje so w třoch rěčnych wariantach do delegatnych mapow (redakciski kónc:
31.01.2019).
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 19

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 40 z dnja 27.04.2018
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Zwjazkowe předsydstwo přihłosuje planej dźěławosće RCW za lěto 2018.
Prezidij dóstanje nadawk, zwoprawdźenje plana we wothłosowanju z nawodnicu RCW a z nawodu
wotnožki Choćebuz běžnje kontrolować.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 17

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 2

Wobzamknjenje čo. 41 z dnja 27.04.2018
Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny wobzamknjo:
Domowina zapódajo stojnišćo k nacerjenju Krajnego wuwiśowego plana stolicowego regiona BarlińBramborska a pšosy wo wobglědowanje pśepódanych naraźenjow pśi pśeźěłanju nacerjenja.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 19

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 42 z dnja 27.04.2018
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Zwjazkowe předsydstwo bjerje informaciju předsydy k rezultatam wuspěšneho zběranja podpismow za
Minority Safepack na wědomje a wupraji dźak a připóznaće wšitkim podpěraćelam tuteje akcije FUEN
za lěpše spěchowanje narodnych mjeńšin

staw: 06.09.2019
we wobłuku Europskeje unije.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 19

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 43 z dnja 27.04.2018
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Pisomna informacija k aktualnym aspektam dźěławosće Župy “Jan Arnošt Smoler” so na wědomje
bjerje. Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wupraji župje dźak a připóznaće za zamołwite skutkowanje
w zajimje Serbow.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 19

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 44 z dnja 27.04.2018
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Domowina powoła Marka Kowarja jako zastupjerja Domowiny z poradźowacym hłosom do
wodźenskeho wuběrka za projekt „Dźěłarnička přichoda Łužicy - wuwiće nowych perspektiwow we
wobłuku krajej přesahowaceho regionalneho wuwića we Łužicy“.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 19

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 45 z dnja 27.04.2018
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Pisomna informacija k dźěławosći mjeńšinoweje rady a mjeńšinoweho sekretariata so na wědomje
bjerje. Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wupraji mjeńšinowej radźe a mjeńšinowemu sekretariatej
dźak a připóznaće za zamołwite skutkowanje w zajimje awtochtonych narodnych mjeńšinow Němskeje.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 19

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

6. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny
29.06.2018 na Njepilic dworje w Rownom
Wobzamknjenje čo. 46 z dnja 29.06.2018
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Dnjowy porjad so wot přitomnych schwali.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 20

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 47 z dnja 29.06.2018
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Předležacy protokol 5. (rjadneho) posedźenja z dnja 27.04.2018 so wot zwjazkoweho předsydstwa
schwali.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 12

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 8

Wobzamknjenje čo. 48 z dnja 29.06.2018
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Namjet spožčenje čestneho čłonstwa Domowiny něhdyšemu předsydźe Domowiny, Jakubej Brankačkej
so wróćo staji a so w přichodnym njezjawnym dźělu posedźenja wobjedna.
Wuslědk wothłosowanja:

staw: 06.09.2019
přećiwo namjetej: 0

za namjet: 19

so hłosa wzda: 1

Wobzamknjenje čo. 49 z dnja 29.06.2018
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje změnu w dypku 13 namjeta za jednanski porjad 19.
hłowneje zhromadźizny Domowiny z dnja 13.06.2018. Zwjazkowe předsydstwo doporuči delegatam 19.
hłowneje zhromadźizny jednanski porjad tuteje zhromadźizny. Přihoty hłowneje zhromadźizny maja so
na zakładźe do namjeta za jednanski porjad zapisanych zasadow přewjesć.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 20

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 50 z dnja 29.06.2018
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Domowina powoła swojich zastupjerjow za poradźowace sobudźěło w šulskich konferencach serbskich
šulow a šulow ze serbsko rěčnym poskitkom w Sakskej – hlej lisćina. Kubłanski wuběrk zwjazkoweho
předsydstwa ma wuměnu nazhonjenjow a zhromadne dźěło zastupjerjow Domowiny w šulskich
konferencach koordinować.
prawniski zakład: § 43 wotstawk 3 Šulskeho zakonja Sakskeje z dnja 26.04.2017 „Mit beratender
Stimme können außerdem …an Sorbischen Schulen und an Schulen mit sorbischsprachigem Angebot
je ein Vertreter der Interessenvertretung der Sorben nach § 5 des Sächsischen Sorbengesetzes an den
Sitzungen teilnehmen.“
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 20

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 51 z dnja 29.06.2018
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Naćiskej hospodarskeho plana za lěto 2019 so přihłosuje. Zarjad ma trěbne hospodarske jednanja ze
Załožbu za serbski lud přewjesć.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 20

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 52 z dnja 29.06.2018
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Zwjazkowe předsydstwo Domowina bjerje rozprawu dźěławosće Rady za serbske naležnosće w
Swobodnym staće Sakska za lěće 2016 a 2017 na wědomje a wupraji
čłonam gremija dźak a připóznaće za tute zamołwite čestnohamtske skutkowanje w
serbskich prašenjach.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 18

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 1

7. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny
31.08.2018 w Byrgarskim domje w Narću
Wobzamknjenje čo. 53 z dnja 31.08.2018
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Dnjowy porjad so wot přitomnych schwali.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 16

přećiwo namjetej: 0

Wobzamknjenje čo. 54 z dnja 31.08.2018
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:

so hłosa wzda: 0

staw: 06.09.2019
Předležacy protokol 6. (rjadneho) posedźenja z dnja 29.06.2018 so wot zwjazkoweho předsydstwa
schwali.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 14

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 2

Wobzamknjenje čo. 55 z dnja 31.08.2018
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje namołwu k zapodaću kandidatnych namjetow za
wuzwolenje serbskich zastupjerjow ze Sakskeje do załožboweje rady na dobu 2019-2023.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 16

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 56 z dnja 31.08.2018
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Koncept rozprawnistwa za 19. hłownu zhromadźiznu so schwali.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 16

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 57 z dnja 31.08.2018
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Wotpowědnje nadawkej 18. Hłowneje zhromadźizny (dźěłowe směrnicy dypk 1.1.1.) přewjedźe so
naprašowanje čłonow serbskich towarstwow.
Zwjazkowe předsydstwo přihłosuje naprašnikej (přiłoha 1), financnemu planej (přiłoha 2) a
terminowemu planej (přiłoha 3).
Čłonojo zwjazkoweho předsydstwa so zawjazaja, naprašowanje po swojich mocach w župach a
towarstwach aktiwnje podpěrać a z tym k wuspěšnemu přewjedźenju přinošować.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 15

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 1

Wobzamknjenje čo. 58 z dnja 31.08.2018
Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny wobzamknjo:
Frank Kosyk powołajo se ako zastupnik Dolneje Łužyce do wuběrka za zjawnostne a lobby-źěło až do
kóńca tuchylneje wólbneje doby 2017-2021.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 16

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 59 z dnja 31.08.2018
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Sonja Hrjehorjowa powoła so jako čłonka wuběrka za zjawnostne a lobby-dźěło hač do kónca wólbneje
doby 2017-2021.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 16

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 60 z dnja 31.08.2018
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Domowina powoła slědowacych zastupjerjow za poradźowace sobudźěło w šulskich konferencach:
dr. Hilža Elina
dr. Hilža Elina
Jadwiga Kaulfürstowa

- Zakładna šula Bukecy
- Zakładna šula Bošecy
- Serbska fachowa šula za socialnu pedagogiku

staw: 06.09.2019
prawniski zakład: § 43 wotstawk 3 Šulskeho zakonja Sakskeje z dnja 26.04.2017 „Mit beratender
Stimme können außerdem …an Sorbischen Schulen und an Schulen mit sorbischsprachigem Angebot
je ein Vertreter der Interessenvertretung der Sorben nach § 5 des Sächsischen Sorbengesetzes an den
Sitzungen teilnehmen.“
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 16

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

8. (pórědnego) póseźenje Zwězkowego pśedsedarstwa Domowiny
19.10.2018 klubownja Dolnoserbskego internata w Chóśebuzu
Wobzamknjenje cysło 61 dnja 19.10.2018
Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny wobzamknjo:
Dnjowny porěd se wót Zwězkowego pśedsedarstwa wobzamknjo.
Wuslědk wothłosowanja:
pśeśiwo naraźenjeju: 18

zdźaržanje głosa: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje cysło 62 dnja 19.10.2018
Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny wobzamknjo:
Pśedlažecy protokol 7. (pórědnego) pósejźenja dnja 31.08.2018 se wót zwězkowego pśedsedarstwa
wobzamknjo.
Wuslědk wothłosowanja:
pśeśiwo naraźenjeju: 11

zdźaržanje głosa: 0

so hłosa wzda: 7

Wobzamknjenje cysło 63 dnja 19.10.2018
Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny wobzamknjo:
Naraźenje za cesny porěd Domowiny se do wuběrka za serbsku ciwilnu towarišnosć slědk da.
Pśepytowaś ma se naraźenje prezidija za kombinaciju Myta Domowiny ze cesnym cłonkojstwom. Z
togo ma se nowy porěd za wuznamjenja nastaś.
Wuslědk wothłosowanja:
pśeśiwo naraźenjeju: 18

zdźaržanje głosa: 0

so hłosa wzda:

Wobzamknjenje cysło 64 dnja 19.10.2018
Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny wobzamknjo:
Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny pśiwzejo nachylne towaristwo pśijaśelow Serbow z Wendlanda –
Wendischer Freundes- und Arbeitskreis e.V. ze sedłom we Łuchowje/Lüchow (Wendland) w statusu
asociěrowanego cłonka do Domowiny. Zwězkowe pśedsedarstwo dopórucyjo delegatam 19. głowneje
zgromaźiny tym pśistupoju dokóńcnje pśigłosowaś.
Wuslědk wothłosowanja:
pśeśiwo naraźenjeju: 18

zdźaržanje głosa: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje cysło 65 dnja 19.10.2018
Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny wobzamknjo:
1.Wólbny porěd za wuzwólenje serbskich zastupnikow Lichotnego stata Sakska do rady Załožby za
serbski lud za dobu 2019-2023 se wobwěsćijo.
2. Za pomjenjone wólby pówoła Zwězkowe pśedsedarstwo nachylny wólbny wuběrk w slědujucem
zestajenju:
Krěsćan Korjeńk, dr. Beata Brězanowa, Katrin Młynkowa
Wuslědk wothłosowanja:
pśeśiwo naraźenjeju: 18

zdźaržanje głosa: 0

so hłosa wzda: 0

staw: 06.09.2019
Wobzamknjenje cysło 66 dnja 19.10.2018
Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny wobzamknjo:
1. Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny dopórucyjo delegatam wótběg 19. głowneje zgromaźiny
Domowiny dnja 30.03.2019 w Chrosćicach
2. Zwězkowe pśedsedarstwo wobwěsćijo lisćinu gósći za 19. głownu zgromaźinu.
Wuslědk wothłosowanja:
pśeśiwo naraźenjeju: 18

zdźaržanje głosa: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje cysło 67 dnja 19.10.2018
Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny wobzamknjo:
Plan źěłabnosći zwězkowego pśedsedarstwa a jogo prezidijuma w lěśe 2019 se wobwěsćijo. Prezidij
dostanjo nadawk, wšykne posejźenja z pomocu zarěda Domowiny zcasom organizatoriski a
wopśimjeśowe pśigotowaś. Wuběrki maju se w pśedpólu posejźenjow zwězkowego pśedsedarstwa z
pśedłogami zaběraś, kótarež se na jich fachowy wobłuk póśěgnu.
Wuslědk wothłosowanja:
pśeśiwo naraźenjeju: 18

zdźaržanje głosa: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje cysło 68 dnja 19.10.2018
Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny wobzamknjo:
Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny delegěrujo ako nejwušy gremij pó §4a Serbskeje kazni
Bramborskeje pśipóznatego serbskego kšywowego zwězka na naraźenje Župy Dolna Łužyca z.t.
Marcusa Końcarja ako zastupnika zjadnośeństwo Serbow do rozgłosoweje rady rbb na dobu 20192023.
Wuslědk wothłosowanja:
pśeśiwo naraźenjeju: 17

zdźaržanje głosa: 0

so hłosa wzda: 1

Wobzamknjenje cysło 69 dnja 19.10.2018
Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny wobzamknjo:
Na naraźenje prezidija wobwěsćijotej slědujucej změnje jadnańskeju porědowu zwězkowego
pśedsedarstwa a jogo prezidija za wólbnu dobu 2017-2021:
1. W jadnańskem porěźe zwězkowego pśedsedarstwa ma se §4 wótstawk 8 prědna sada wótněnto
groniś “ Na njezjawnem źělu se wobźěliju cłonki zwězkowego pśedsedarstwa, jadnaŕ,
zastupujucy jadnaŕ, pśisłušajucy referent zarěda za źěłabnosć zwězkowego pśedsedarstwa, ako
teke protokolant ze zarěda.”
2. W jadnańskem porěźe prezidija ma se w §5 wótstawk 6 ako pśedslědna sada pśidaś
formulacija: “Wurědne posejźenja zwoła se wót pśedsedarja teke pó pisnem póžedanju
nanejmjenjej dweju cłonkowu gremija.”
Wuslědk wothłosowanja:
pśeśiwo naraźenjeju: 18

zdźaržanje głosa: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje cysło 70 dnja 19.10.2018
Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny wobzamknjo:
1. Domowina pódpěrujo ludowe naraźenje za zgromadnu šulu w Sakskej.
2. Lěc buźo initiatiwa wuspěšna, by mogła wóna teke Serbskemu ludoju šansu póstajiś, zgromadnosć
wšych źiśi a młodostnych na kubłanišćach a w jich wokolinje dlej wobstaraś.
3. Domowiny by swóju pomoc pśi koordiněrowanju mjazsobnego wótgłosawanja póstajiła.
Wuslědk wothłosowanja:
pśeśiwo naraźenjeju: 12
zdźaržanje głosa: 2
so hłosa wzda: 4
9. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny
14.12.2018 w “Jednoće” w Chrósćicach

staw: 06.09.2019
Wobzamknjenje čo. 71 z dnja 14.12.2018
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Dnjowy porjad so wot přitomnych schwali.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 22

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 2

Wobzamknjenje čo. 72 z dnja 14.12.2018
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Předležacy protokol 8. (rjadneho) posedźenja z dnja 19.10.2018 so wot zwjazkoweho
předsydstwa schwali.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 16

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 8

Wobzamknjenje čo. 73 z dnja 14.12.2018
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
1. Zwjazkowe předsydstwo schwali slědowacy kluč delegatow za 19.hłownu zhromadźiznu třěšneho
zwjazka: nimo 30 čłonow zwjazkoweho předsydstwa nominuja župy kaž tež sobustawske towarstwa a
zwjazki Domowiny na kóžde započane 50 čłonow jedneho delegata, znajmjeńša pak pósćele kóžde
sobustawske towarstwo dweju delegatow na hłownu zhromadźiznu.
2. Připołožena lisćina wupokaza maksimalnu ličbu delegatow. Hdyž so tuta ličba wot župy resp.
sobustawskeho towarstwa/zwjazka njewučerpa, njeje móžno, druhej župje / druhemu
towarstwu/zwjazkej
zbytne městna k dispoziciji stajić.
3. Župy a sobustawske towarstwa/zwjazki měli hač do 31. januara 2019 swojich delegatow a přepodaja
wotpowědnu lisćinu delegatow na zarjad Domowiny zapodać.
4. Zapodate lisćiny delegatow tworja zakład za zwěsćenje přitomnosće na hłownej zhromadźiznje.
5. Wupady přizjewjenych delegatow chorobnych abo druhich wažnych přičin dla smědźa so z
naslědnikami narunać.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 26

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 74 z dnja 14.12.2018
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Domowina deleguje na zakładźe artikla 5 wustawkow Myta Ćišinskeho Marion Stenselowu z Delnjeje
Łužicy a Rejzu Šěnowu z Hornjeje Łužicy jako zastupjerce Domowiny za čestnohamtske sobudźěło w
kuratoriju Myta Ćišinskeho na dobu 2019-2025.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 26

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 75 z dnja 14.12.2018
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Domowina powoła slědowacych zastupjerjow za poradźowace sobudźěło w
šulskich konferencach:
- Zuzana Rečelina - Wyša šula „Korla Awgust Kocor“ Kulow
- dr. Beata Brězanowa - Wyša šula „Korla Awgust Kocor“ Kulow (zastupjerka)
- Katharina Jurkowa - Serbski gymnazij Budyšin
- dr. Beata Brězanowa - Serbski gymnazij Budyšin (zastupjerka)
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 26

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

10. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny
15.02.2019 na žurli w Serbskim domje w Budyšinje

staw: 06.09.2019

Wobzamknjenje čo. 76 z dnja 15.02.2019
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Dypkaj 1 a 3 na 1. stronje z dnjoweho porjada 15.02.2019 so w njezjawnym dźělu přewjedźetej.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 10

přećiwo namjetej: 6

so hłosa wzda: 3

Wobzamknjenje čo. 77 z dnja 15.02.2019
Změnjeny dnjowy porjad 10. (rjadneho) posedźenja zwjazkoweho předsydstwa so wot přitomnych
čłonow gremija schwali.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 14

přećiwo namjetej: 4

so hłosa wzda: 1

Wobzamknjenje čo. 78 z dnja 15.02.2019
Předležacy protokol 9. (rjadneho) posedźenja z dnja 14.12.2018 so wot zwjazkoweho předsydstwa
schwali.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 18

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 79 z dnja 15.02.2019
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Delegatam 19. hłowneje zhromadźizny Domowiny doporuči so schwalenje naćiska dźěłowych
směrnicow Domowiny za dobu 2019-2021 z dnja 15.02.19.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 18

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 80 z dnja 15.02.2019
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Rozprawa zwjazkoweho předsydstwa k zwoprawdźenju dźěłowych směrnicow Domowiny w dobje
2017-2019 so schwali.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 18

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 81 z dnja 15.02.2019
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Zwjazkowe předsydstwo doporuči delegatam 19. hłowneje zhromadźizny dnja 30.03.2019 w
Chrósćicach modifikowany wotběhowy a časowy plan z dnja 15.02.2019.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 18

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

staw: 06.09.2019
Wobzamknjenje čo. 82 z dnja 15.02.2019
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Zwjazkowe předsydstwo podpěruje namjet delegatow hłowneje zhromadźizny Župy „Jan Arnošt Smoler“
k ewaluaciji wučby serbšćiny a doporuči delegatam 19. hłowneje zhromadźizny Domowiny schwalenje
namjeta.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 18

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 83 z dnja 15.02.2019
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
1. Zwjazkowe předsydstwo zwěsća potrjebu krótkodobneho přewjedźenja kubłanskeje klawsury w
Delnjej Łužicy. Na tutej maja so wobjednać wuslědki Witaj-ewaluacije a trěbne dalše kroki. Z tym
wotpowěduje próstwje hłowneje zhromadźizny župy Delnjeje Łužicy.
2. RCW dóstanje nadawk, w dorěčenju ze zarjadom Domowiny, wšitke trěbne přihoty za
mjenowanu klawsuru přewjesć. Klawsura ma so přewjesć w aprylu tutoho lěta. Wjednica RCW
je zamołwita za spjelnjenje nadawka.
3. Wjednik wotnožki RCW w Delnjej Łužicy ma nadźěłać hač do kónca měrca zjimanje Witajewaluacije. Při tym ma rysować systematiku/metodiku ewaluacije, naličić dopóznaća,
namjetowane naprawy a wotwjesć trěbne politiske kročele za polěpšenje kubłanskeho systema
Delnjeje Łužicy.
4. RCW ma so ze župu Delnja Łužica wothłosować nastupajo kruh wobdźělnikow klawsury,
dokładny termin klawsury, městnosć klawsury a dnjowy porjad klawsury. Za nadawk zamołwity
je wjednik wotnožki RCW w Delnjej Łužicy.
5. Namjetowane trěbne politiske kročele a kubłanskopolitiske naprawy za Delnju Łužicu maja so w
běhu klawsury kwalifikować a z wobdźělnikami na samsnym dnju wothłosować. Woni tworja
zakład dalšeho postupowanja na politiskim polu.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 18

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

11. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny
15.03.2019 w Chrósćicach
Wobzamknjenje čo. 84 z dnja 15.03.2019
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Dnjowy porjad 11. (rjadneho) posedźenja zwjazkoweho předsydstwa so wot přitomnych čłonow gremija
schwali.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 18

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 85 z dnja 15.03.2019
Předležacy protokol 10. (rjadneho) posedźenja z dnja 15.02.2019 so wot zwjazkoweho předsydstwa
schwali.

staw: 06.09.2019
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 16

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 3

Wobzamknjenje čo. 86 z dnja 15.03.2019
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Rozprawa zarjada Domowiny wo swojej dźěławosći w lěće 2018 so na wědomje bjerje.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 18

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 87 z dnja 15.03.2019
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Zwjazkowe předsydstwo přihłosuje ćežišćowym nadawkam zarjada Domowiny za lěto 2019. Prezidij
dóstanje nadawk, zwoprawdźenje nadawkow we wothłosowanju z jednaćelomaj běžnje kontrolować.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 18

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 2

Wobzamknjenje čo. 88 z dnja 15.03.2019
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Rozprawa RCW wo swojej dźěławosći w lěće 2018 so na wědomje bjerje.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 16

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 4

Wobzamknjenje čo. 89 z dnja 15.03.2019
Čłonojo ZP formuluja sćěhowacy nadawk a sposrědkuja jón na RCW:
RCW ma nastajić a wjesć běžnu statistiku wo:
- ličbje Witaj-dźěći we Witaj-pěstowarnjach,
- ličbje šulerjow, kotřiž wobdźěla so na wučbje serbšćiny a
- ličbje šulerjow, kotřiž wobdźěla so na cuzorěčnej wučbje serbšćiny.
Zwjazkowe předsydstwo a župa Delnja Łužica matej so běžnje wo tym informować.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 20

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 90 z dnja 15.03.2019
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Zwjazkowe předsydstwo přihłosuje planej dźěławosće RCW za lěto 2019.
Prezidij dóstanje nadawk, zwoprawdźenje plana we wothłosowanju z nawodnicu RCW a z nawodu
wotnožki Choćebuz běžnje kontrolować.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 13

přećiwo namjetej: 1

so hłosa wzda: 6

Wobzamknjenje čo. 91 z dnja 15.03.2019
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Domowina pomjenuje za sobudźěło w jury za idejowe wubědźowanje Sakskeje k spěchowanju

staw: 06.09.2019
strukturneje změny w kategoriji „Łužica – žiwa dwurěčnosć“
slědowacych štyrjoch zastupjerjow Serbow
- za župu „Jakub Lorenc-Zalěski“ z.t.
Manfred Hermaš
- za župu „Handrij Zejler“
Sonja Hrjehorjowa
- za župu „Michał Hórnik“
Wendelin Brězan
- za župu „Jan Arnošt Smoler“
Leńka Thomasowa
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 20

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 92 z dnja 15.03.2019
ZP da prezidij Domowiny nadawk, so hišće raz wobroćić na župy a towarstwa a prosyć wo namjety za
kandidata. Prezidij ma potym wo to rozsudźić.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 19

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 1

Wobzamknjenje čo. 93 z dnja 15.03.2019
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Na zakłaźe wólbnego pórěda k Serbskej kazni Bramborskeje § 6 wótstawk 1 pśigłosujo Zwězkowe
pśedsedarstwo Domowiny ako nejwušy gremij pśipóznatego serbskego kšywowego zwězka pó § 4a
Serbskeje kazni Bramborskeje wót Župy Dolna Łužyca z.t. naraźonej zestawje wólbnego wuběrka za
wólby Rady za nastupnosći Serbow pśi Krajnem sejmje Bramborskeje na dobu 2019-2024.
Zwězkowe pśedsedarstwo pówołajo do toś teje cesnoamtskeje funkcije slědujuce wósoby:
Kito Ela, Sylka Laubensteinowa-Poleńcojc, Jörg Maznik, Měto Nowak.
Lisćina móžo se dalej wudopołniś.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 20

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 94 z dnja 15.03.2019
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Rozprawa Bjarnata Cyža wo swojim skutkowanju jako wiceprezident FUEN so na wědomje bjerje.
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wupraji jemu dźak a připóznaće za tute skutkowanje w FUENprezidiju, w kotrymž je wón wosebje tež zajimy słowjanskich mjeńšinow sylnje zastupował.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 18

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 1

12. rjadne posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny
dnja 17.05.2019 we Wochozach
Wobzamknjenje čo. 95 z dnja 17.05.2019
Dnjowy porjad 12. (rjadneho) posedźenja zwjazkoweho předsydstwa so wot přitomnych čłonow gremija
schwali.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 19

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 96 z dnja 17.05.2019
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Namołwu kandidatne namjety za nominowanje štyrjoch kandidatow za wólby do Rady za serbske
naležnosće Swobodneho stata Sakska na dobu 2019 – 2024 a naprašnik za kandidatow zapodać.

staw: 06.09.2019
Prezidij ma z pomocu zarjada Domowiny wšitke dalše trěbne kroki za tute nominowanje koordinować.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 19

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 97 z dnja 17.05.2019
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Čłonske towarstwa a župy Domowiny su namołwjeni, hač do 03.06.2019 zapodać zarjadej Domowiny w
Budyšinje financielnu a personelnu potrjebu za zwoprawdźenje swojich předewzaćow na zakładźe
wobzamknjenych směrnicow Domowiny.
Prezidij zwjazkoweho předsydstwa dóstanje nadawk, nastajenja plana we wothłosowanju z jednaćelom
a nawodnicu RCW kontrolować.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 19

přećiwo namjetej: --

so hłosa wzda: --

Wobzamknjenje čo. 98 z dnja 17.05.2019
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
1. Předsyda Domowiny přeprosy čłonow zjednoćenstwa “Serbskeho sejma” na dźěłowy rozmołwu z
čłonami zwjazkoweho předsydstwa. Rozmołwa ma słužić mjezsobnej wuměnje pozicijow.
2. Ličba wobdźělnikow wobeju stronow měła samsna być.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 16

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 3

Wobzamknjenje čo. 99 z dnja 17.05.2019
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
1. Na zakładźe namjeta zastupjerjow Hornjeje a Delnjeje Łužicy z dnja 14.05.2019 nominuje
Zwjazkowe předsydstwo slědowace wosoby jako rjadnych a zastupowacych čłonow dźěłoweje
skupiny EUROPEADA 2020:
Hornja Łužica:
Clemens Škoda
Bjarnat Delenk
Pětr Bejmak
Frank Ričl
Franziska Helnerowa
André Strelow (zastupowacy)
Handrij Rachela (zastupowacy)
Delnja Łužica:
Marcus Końcaŕ
Horst Krawcyk
Frank-Norbert Sieg
Felix Šwjela
Fred Kaiser
Willi Paška (zastupowacy)
Paula Simulic (zastupowaca)
2. Předsyda Domowiny ma z pomocu zarjada čłonow dźěłoweje skupiny na konstituowace zetkanje
dnja 11.06.2019 přeprosyć.

staw: 06.09.2019
3. Dźěłowa skupina ma na konstituowacym zetkanju jednanski porjad wobzamknyć,
předsydu/předsydku a zastupowaceho předsydu/zastupowacu předsydku wolić.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 19

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 100 z dnja 17.05.2019
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
1. Wuběrk za zjawnostne a lobbyjowe dźěło so nachwilnje ze zastupnikami wšitkich wuběrkow
Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny zesylni.
2. Zaměr je, zo zjima tutón kruh wotmołwy na wotewrjene prašenja do clusterow:
- što su naše nadawki a
- kak je spjelnimy,
- štó je zamołwity a
- što njeje w našej zamołwitosći.
3. Naćisk ma so w zwjazkowym předsydstwje diskutować a wobzamknyć.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 19

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 101 z dnja 17.05.2019
Předležacy protokol 10. (rjadneho) posedźenja z dnja 15.02.2019 so wot zwjazkoweho předsydstwa
schwali.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 16

přećiwo namjetej: --

so hłosa wzda: 2

Wobzamknjenje čo. 102 z dnja 17.05.2019
Zwjazkowe předsydstwo da do nadawka:
1. Wjednica RCW ma z pomocu čłonow kubłanskeho wuběrka Domowiny wuwić list, kotryž
adresuje so na ministerku MBJS a wobjima zakładnu poziciju Domowiny k ewaluaciji.
2. Zajimowani čłonojo Zwjazkoweho předsydstwa, kotřiž njejsu z čłonom w kubłanskim wuběrku
maja móžnosć, so na wothłosowanju wobdźělić.
3. Wudźěłk wothłosowanja ma so župnemu předsydstwu župy Delnja Łužica předpołožić, zo by
předsydstwo měło móžnosć poziciju zabrać.
4. Wuslědk wothłosowanja KWD a doporučenja župy maja so prezidijej Domowiny k rozsudźenju
předpołožić.
5. Předsyda Domowiny ma na zakładźe rozsuda prezidija Domowiny zhromadnje z wjednicu RCW
a županom župy DŁ list na ministerku pósłać.
6. Zahajena diskusija wo WITAJ-ewaluaciji a trěbnych dalšich kročelach pokročuje. RCW w
dorozumjenju z prezidijom Domowiny dalše kročele namjetuje a přesadźenje podpěra.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 18
přećiwo namjetej: 0
so hłosa wzda: 0
13. rjadne posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny
dnja 06.09.2019 w Choćebuzu

staw: 06.09.2019
Wobzamknjenje čo. 103 z dnja 06.09.2019
Dnjowy porjad 13. (rjadneho) posedźenja zwjazkoweho předsydstwa so wot přitomnych čłonow gremija
schwali.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 19

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 104 z dnja 06.09.2019
Předležacy protokol 11. (rjadneho) posedźenja z dnja 15.03.2019 so wot zwjazkoweho předsydstwa
schwali.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 19

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 105 z dnja 06.09.2019
Předležacy protokol 12. (rjadneho) posedźenja z dnja 17.05.2019 so wot zwjazkoweho předsydstwa
schwali.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 18

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 1

Wobzamknjenje čo. 106 z dnja 06.09.2019
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
1. Wólbny porjad k nominowanju štyrjoch kandidatow za wólby čłonow Rady za serbske naležnosće
Swobodneho stata Sakska za wólbnu dobu 2019-2024 so schwali.
2. Powoła so wólbna komisija w slědowacej zestawje:
- dr. Beata Brězanowa
- Křesćan Korjeńk
- Měrko Šmit
3. Prašenja na kandidatow, na kotrež maja hač do 15.10.2019 pisomnje wotmołwić, so schwala
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 17

přećiwo namjetej: 1

so hłosa wzda: 1

Wobzamknjenje čo. 107 z dnja 06.09.2019
Wobzamknjenje čo. 106 z dnja 06.09.2019 so wot zwjazkoweho předsydstwa zběhnje.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 19

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 108 z dnja 06.09.2019
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
1. Wólbny porjad k nominowanju štyrjoch kandidatow za wólby čłonow Rady za serbske naležnosće
Swobodneho stata Sakska za wólbnu dobu 2019-2024 so schwali.
2. Powoła so wólbna komisija w slědowacej zestawje:
- dr. Beata Brězanowa
- Křesćan Korjeńk
- Měrko Šmit
3. Prašenja na kandidatow, na kotrež maja hač do 15.10.2019 pisomnje wotmołwić, so schwala
Wuslědk wothłosowanja:

staw: 06.09.2019
přećiwo namjetej: 1

za namjet: 15

so hłosa wzda: 3

Wobzamknjenje čo. 109 z dnja 06.09.2019
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Domowina pomjenuje z kruha wot swojich župow a sobustawskich towarstwow/zwjazkow kaž tež wot
dalšich serbskich zjednoćenstwow wokrjesa Budyšin namjetowanych kandidatow slědowacych pjeć
wosobow za čestnohamtske skutkowanje w dźěłowym kruhu za serbske naležnosće wokrjesa Budyšin
w dobje 2019-2024:
1.
2.
3.
4.
5.

Budarjowa, Hanka
Dr. Hozyna, Suzana
Krygaŕ, Mato
Hrjehorjowa, Sonja
Handrik, Bosćij

Njewuzwoleni z kruha kandidatow su naslědni kandidaća za ewentualne pady złoženja funkcije ze stron
wuzwolenych wěcywustojnych.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 19

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 110 z dnja 06.09.2019
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Domowina - Zwjazk Łužiskich Serbow z. t. zahaji na zakładźe nadawka 1.1.5. swojich dźěłowych
směrnicow wustawkowu diskusiju. Wustawkowu diskusiju nawjeduje wuběrk za prawniske a politiske
naležnosće z pomocu zarjada Domowiny. Postaji so slědowacy časowy wotběh:
zdźěłanje prěnjeho naćiska změnjenych wustawkow hač do kónca oktobra 2019
diskusija naćiska w župach a sobustawskich towarstwach/zwjazkach hač do kónca měrca 2020
předźěłanje naćiska na zakładźe zapodatych namjetow a pokiwow hač do kónca apryla 2020
meja 2020 - prěnje čitanje naćiska změnjenych wustawkow w zwjazkowym předsydstwje
předźěłanje naćiska hač do kónca junija 2020
pruwowanje naćiska ze stron towarstwoweho registroweho sudnistwa a financneho zarjada hač do
kónca septembra 2020
7. doskónčne wobjednanje naćiska w zwjazkowym předsydstwje a doporučenje na 20. hłownu
zhromadźiznu Domowiny - okt./now 2020
8. schwalenje změnjenych wustawkow na 20. (wólbnej) hłownej zhromadźiznje Domowiny dnja
27.03.2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 18

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 109 z dnja 06.09.2019
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny 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 naměstnicy:
1. Marko Kowar

staw: 06.09.2019
2. Marcus Końcaŕ
3. Werner Sroka
Zestawa płaći hač do kónca wólbneje doby 2017-2021.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 19

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 110 z dnja 06.09.2019
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:








Wotpowědujo zwučenosći, zo wotměwa Zwjazkowe předsydstwo Domowiny swoje wuradźowanje
na městnosćach kóždeje župy, přeprošuje wone na zjawny dźěl z listom abo mejlku wosobinsce
předsydow Domowinskich skupin a towarstwow kaž tež županku/ župana a regionalnu rěčnicu.
Pod regularnym dnjowym dypkom 2 poskićuje so hosćom składnosć za prašenja a próstwy na
ZP/Domowinu. Tohodla so pomjenowanje dnjoweho dypka skonkretizuje: "Naprašowanje čłonow
Domowiny a hosći k serbskim naležnosćam".
Wobchadna rěč w ZP je serbska. Wuwzaće tworja w trěbnym padźe pod dnjowym dypkom 2
němske stajene prašenja.
Dnjowy dypk 2 dóstanje swójsku strukturu: Nimo moderacije wobmjezuje so rěčenski čas na temu.
Njeje-li móžno bjezposrědnje wotmołwić, so tema we wuběrku ZP abo z poradu eksternych
fachowcow wobjedna. Naprašowarjej ma so w běhu maksimalnje poł lěta wotmołwić.
Medije informować wo bazu zajimowacych temach. Z tym budźe zajim redakcijow na dźěle
Domowiny lukratiwniše.
Wosebje za zapřijeće młodźiny do Domowinskeho dźěła a informaciji wo tym maja so socialne
medije sylnišo wužiwać. Widejoclipy wot młodźiny za młodźinu, šěrjene přez instagram, Domowina
podpěruje.
ZP prosy zarjad Domowiny, naćisnyć, kak hodźi so wosobinske přeprošenje, pisomne wotmołwjenje
na prašenja a simultane přełožowanje efektiwnje zorganizować a wuwjesć.

Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 19

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 111 z dnja 06.09.2019
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
1. Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobkrući rjadowanje čestneho čłonstwa po artiklu 3 wotstawk 6
wustawkow Domowiny.
2. Porjad k spožčenju čestneho čłonstwa so schwali.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 19

přećiwo namjetej: 0

so hłosa wzda: 0

Wobzamknjenje čo. 112 z dnja 06.09.2019
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Aktualna zestawa wuběrkow zwjazkoweho předsydstwa so na wědomje bjerje. Změny w zestawje maja
předsydki/předsydźa wuběrkow pisomnje zwjazkowemu předsydstwu zdźělić. Nowi čłonojo maja so wot
zwjazkoweho předsydstwa do wuběrkow powołać.

