
 
 
Předłoha čo. ZP 23/2021 
za 2. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 
dnja 19.11.2021 w Budyšinje 

 
Zapodaćel předłohi:    prezidij Domowiny 
 
Awtor předłohi:    Dawid Statnik 
 
Nastupa (předmjet wuradźowanja): Wobsadźenje wuběrkow za wólbnu dobu 

2021-2025 
 
Slěd wobjednanja předmjeta předłohi: 
 

gremij resp. organ 
Domowiny 

datum  wuslědk wuradźowanja resp. doporučenje 

prezidij 09.11.2021 Doporučenje k wobjednanju. 

   

 
Namjet za wobzamknjenje: 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wopodstatni čłonow slědowacych dźěłowych 
wuběrkow, nawodow wuběrkow, přisłušnosće zarjada, 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). 
 
 
 
 
datum:  02.11.2021   ………………………………. 
      podpismo zapodaćela 
 
 
 
Financne wuskutki wobzamknjenja:  posedźenske pjenjezy, wěcne a jězbne kóšty 
 
 
 
Wuslědk wothłosowanja: 
 
za namjet:   přećiwo namjetej:        hłosawzdaće/a: 

TOP 7.3. – 1. 
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Přehlad dźěłowych wuběrkow Zwjazkoweho předsydstwa, čłonow a nadawkow 
 
staw: 02.11.2021 
 
 
Wućah z jednanskeho porjada Zwjazkoweho předsydstwa 
 
§ 10  Wutworjenje dźěłowych wuběrkow 
 

1.  Zwjazkowe předsydstwo abo prezidij wutworitej po potrjebje k analytiskemu a 
koncepcionelnemu wobdźěłanju wěstych naležnosćow dźěłowe wuběrki. Kóždy wuběrk 
měł ze znajmjeńša 5 wosobow wobstać, wjetšina z nich měła być z čłonom 
zwjazkoweho předsydstwa. 

 Postaja so zestawa a nawoda dźěłoweho wuběrka, jeho naměstnik, po wobsahu 
přisłušny zamołwity zarjada, wobsahowe zaměry dźěławosće a doba skutkowanja. 

 Wuběrki maja prawo, stajić próstwu wo juristisku poradu na prezidij.  
 

4.  Jako čłonojo dźěłowych wuběrkow móža so nimo čłonow zwjazkoweho předsydstwa a 
prezidija dalši zastupjerjo župow a towarstwow kaž tež fachowcy powołać. Woni 
podleža samsnemu rjadowanju dowěrliwosće kaž čłonojo zwjazkoweho předsydstwa. 

 
 
 
 
Přehlad přizjewjenjow do wuběrkow 
 

1. wuběrk za kubłanje 9 
2. wuběrk za kulturu a wuměłstwo 6 
3. wuběrk za politiske a prawniske naležnosće 5 
4. wuběrk za zjawnostne a wukrajne dźěło 4 
5. wuběrk za naležnosće strukturneje změny, hospodarstwo a infrastrukturu 5 (+1) 
6. wuběrk za nutřkownu demokratiju a serbsku ciwilnu towaršnosć 4 (+1) 
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1.  wuběrk za kubłanje 
 

doba skutkowanja: 2021 – 2025 
 

zestawa wuběrka: 
(min 5, z toho min. 3 z ZP) 

ZP: L. Dučmanowa, A. Hiccyna, M. Libšowa,  
M. Młynkowa, D. Wowčerjowa, M. Hasacky,  
J. Dünnbierowa, M. Mark, F. Albertowa 
 

dalše:  
 

nawoda wuběrka:  
 

naměstnik nawody:  
 

zamołwity/-a zarjada:  
 

wobsahowe zaměry dźěławosće: 

Wuběrk zaběra so z kubłanskimi naležnosćemi cyłeje Łužicy a wšitkich generacijow. 
Tu je wosebje dialog z kubłanišćami (pěstowarnje, šule a dalše) a tamnymi fachowymi 
institucijemi móžny. Zasadne přemyslowanja wo kubłanskej strategiji serbskeho ludu a 
Domowiny steja w srjedźišću tuteho wuběrka. 
Wuběrk ma tohorunja w nadawku Zwjazkoweho předsydstwa dohladować cile a 
wuslědki dźěławosće Rěčneho centruma WITAJ. 
 

přirjadowane dypki dźěłowych směrnicow: 

dypk 3.1. Z pomocu Rěčneho centruma WITAJ zdźěła so analyza wotchadnikow 
Witaj-pěstowarnjow a –skupinow w Delnjej Łužicy. Na tutym zakładźe ma 
so strategiski koncept k docpěću wšěch Witaj-dźěći za dalše 
serbskorěčne kubłanje zdźěłać. 

dypk 3.2. Kubłanski wuběrk Domowiny zdźěła swój zakład za strategiske 
postupowanje k polěpšenju kontinuowaceho serbskorěčneho kubłanja. 

dypk 3.7. Domowina wjedźe rěčne planowanje (status rěče, přiswojenje rěče a 
korpusowe planowanje) ze zaměrom dale, wuwiće zakładow serbskeje 
rěče a připóznaća tuteje rozšěrić. W tutym zwisku podpěruje akciju 
rěčneje rewitalizacije w Delnjej Łužicy “jo!zatebje” a modelowy projekt 
“Zorja”. 

dypk 3.10. Domowina přewodźuje ewaluaciju wučby hornjoserbšćiny. 

dypk 4.4. Kubłanski wuběrk koordinuje lětnu wuměnu zastupjerjow Domowiny w 
šulskich konferencach Braniborskeje a Sakskeje. 
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2.  wuběrk za kulturu a wuměłstwo 
 

doba skutkowanja: 2021 – 2025 
 

zestawa wuběrka: 
(min 5, z toho min. 3 z ZP) 

ZP: Jan Bělk, Měrćin Brycka, F. Grajcarekec, F. Ričel, 
L. Žurec-Pukačowa, G. Šejn 
 

dalše:  
 

nawoda wuběrka:  
 

naměstnik nawody:  
 

zamołwity/-a zarjada:  
 

wobsahowe zaměry dźěławosće: 

Naležnosće kulturneho žiwjenja serbskeho ludu a wuměłstwo steja w srjedźišću tuteho 
wuběrka. Wuběrk je zdobom partner serbskich institucijow a zarjadnišćow, kotrež so 
wuměłstwu a kulturje wěnuja. 
Ale tež přewod konkretnych projektow hodźi so we wuběrku wobjednawać. Nimo 
specifiskich wuběrkow - kaž wuběrk za folklorny festiwal abo wuběrk za "Lěto Zejlera a 
Kocera" - móže wuběrk dalše projekty namjetować a iniciěrować. Tohorunja zaběra so 
wuběrk dale z prašenjom, w lisćinje za škit imaterielneho kulturneho namrěwstwa 
Němskeje zakótwjene serbske nałožki do wotpowědneje UNESCO-lisćiny zapisać 
dać.   
 

přirjadowane dypki dźěłowych směrnicow: 

dypk 5.2. Domowina iniciěruje a podpěruje dźěło “Fachoweje komisije za serbske 
narodno-kulturne namrěwstwo”. Zaměr komisije je, zdźěłać a 
namjetować wotpowědne nošne struktury. Domowina je aktiwny partner 
wobsahoweje debaty a so zhromadnje z partnerami za zdobyće 
materielnych zakładow zasadźa. 

dypk 5.5. Domowina spěchuje zachowanje a pěstowanje serbskich nałožkow. 
Wona pruwuje móžnosće, w lisćinje za škit imaterielneho kulturneho 
namrěwstwa Němskeje zakótwjene 
serbske nałožki do wotpowědneje UNESCO-lisćiny zapisać dać. 
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3.  wuběrk za politiske a prawniske naležnosće 
 

doba skutkowanja: 2021 – 2025 
 

zestawa wuběrka: 
(min 5, z toho min. 3 z ZP) 

ZP: Bjarnat Cyž, K. Ela, M. Michałkowa, J. Clausen,  
M. Funka 
 

dalše:  
 

nawoda wuběrka:  
 

naměstnik nawody:  
 

zamołwity/-a zarjada:  
 

wobsahowe zaměry dźěławosće: 

Wažny dźěl dźěławosće Domowiny wěnuje so prašenju politiskich a prawniskich 
wobstejnosćow serbskeho ludu. To su ramikowe wuměnjenja našeho wšědneho dnja. 
W njeličomnych předpisach a postajenjach rjaduja so naše prawa. Wobjednanje tutych 
a wuwiće nowych je jedyn z hłownych nadawkow wuběrka. Při tym hodźa so 
wobjednawać stejišća k rozprawam europskeje, zwjazkoweje a krajneje runiny. Runje 
tak budźe so wuběrk z nowelami zakonjow zaběrać. Jedyn z wjetšich temow budźe 
nowela Sakskeho serbskeho zakonja. 
 

přirjadowane dypki dźěłowych směrnicow: 

 --- 
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4.  wuběrk za zjawnostne a wukrajne dźěło 
 

doba skutkowanja: 2021 – 2025 
 

zestawa wuběrka: 
(min 5, z toho min. 3 z ZP) 

ZP: B. Bělk, K. Grofa, J. Clausen, B. Šćapan 
 

dalše:  
 

nawoda wuběrka:  
 

naměstnik nawody:  
 

zamołwity/-a zarjada:  
 

wobsahowe zaměry dźěławosće: 

Prašenje wustupowanja Domowiny, cile zjawnostneho dźěła a prašenja komunikacije 
steja w srjedźišću wuběrka. Domowina chce přez dobre zjawnostne dźěło župy, 
čłonske towarstwa a zwjazki při wabjenju nowych čłonow do swojich rjadow a nastaće 
nowych skupinow a towarstwow podpěrować. Za to wužiwa wšelake socialne medije, 
wokolnik „Naša Domowina”, informaciske brošury, lětaki a wabjenske artikle kaž tež 
posrědkowanje zdźělenkow wo swojim skutkowanju regionalnym a nadregionalnym 
medijam. Wuběrk ma tute dźěło přewodźeć, nastorki dać a poradźować. Zdobom 
wěnuje so wuběrk dźěłu z asociěrowanymi towarstwami, přećelemi kaž tež 
potomnikami Serbow w Čěskej, Pólskej, Awstralskej, Americe a we Wendlandźe. 
 

přirjadowane dypki dźěłowych směrnicow: 

dypk 10.3. Domowina wožiwi dźěłowu skupinu zamołwitych za zjawnostne dźěło 
serbskich institucijow, zo bychu prawidłownje swoje nazhonjenja 
wuměnili. 
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5.  wuběrk za naležnosće strukturneje změny, hospodarstwo a infrastrukturu 
 

doba skutkowanja: 2021 – 2025 
 

zestawa wuběrka: 
(min 5, z toho min. 3 z ZP) 

ZP: Bjarnat Cyž, dr. H. Leipner, D. Maticowa,  
W. Bejmak, D. Statnik,  
(F. Ričel alternatiwnje) 
 

dalše:  
 

nawoda wuběrka:  
 

naměstnik nawody:  
 

zamołwity/-a zarjada:  
 

wobsahowe zaměry dźěławosće: 

Strukturna změna Łužicy přesahuje polo hospodarstwa. Wuběrk móhł so zaběrać z 
dotalnymi namjetami Serbow, pruwowanjom cilow, hódnoćenjom politiskeho wuwića a 
poradźować při wuwiću serbskeje strategije nastupajo strukturneje změny. Za 
přichodne lěta budźe wosebje konkretne dźěło w hódnoćenju projektow Hornjeje, 
srjedźneje a Delnjeje Łužicy trěbne. 
Runje tak pak tež prašenja hospodarstwa a infrastruktury, kotrež wusměrja so 
wosebje na prašenje, kajke su žiwjenske wobstejnosće Serbow we Łužicy, měli so we 
wuběrku wobjednawać. To njeje jenož prašenje brunicy a časa po brunicy, ale tež 
prašenje wobstejnosćow dźěłowych wikow. Zdobom móže so wuběrk tež zaběrać z 
prašenjemi turizma. Tež stejišća Domowiny k regionalnemu planowanju a dalše 
wuwićowe naležnosće móhli so we wuběrku wobjednawać. 
 

přirjadowane dypki dźěłowych směrnicow: 

dypk 6.4. Na zakładźe pućnika dźěłarnički přichoda (Zukunftswerkstatt Lausitz) 
prócuje so Domowina w gremijach wo wobkedźbowanje serbskich 
projektow w ramiku strukturneje změny. 

dypk 6.5. Domowina wuwije a přewjedźe w ramiku strukturneje změny swójske 
projekty jako serbski přinošk do přichoda Łužicy. 
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6.  wuběrk za nutřkownu demokratiju a serbsku ciwilnu towaršnosć 
 

doba skutkowanja: 2021 – 2025 
 

zestawa wuběrka: 
(min 5, z toho min. 3 z ZP) 

ZP: D. Dyrlich, W. Janhoefer, D. Statnik, M. Hančik,  
(dr. H. Leipner alternatiwnje) 
 

dalše:  
 

nawoda wuběrka:  
 

naměstnik nawody:  
 

zamołwity/-a zarjada:  
 

wobsahowe zaměry dźěławosće: 

Zrozumjenje demokratije so stajnje dale wuwiwa. W zašłych lětach su so wšelake 
temy w zwisku z wólbami serbskich gremijow (tak tež Domowinskich) jewili. Wuběrk 
ma so hłubšo z tutymi temami zaběrać a hač do přichodneje hłowneje zhromadźizny 
konkretne namjety wudźěłać. Dale ma so zaběrać z namjetami wólbow (n. př. 
direktnymi wólbami předsydstwa abo gremijow), z móžnosću dalše zajimowe kruhi do 
wotběhow wólbow a rozsudow třěšneho zwjazka zapřijeć a namjetom, kak hodźi so 
tole zjawnje diskutować. Runje tak ma so wuběrk zaběrać z kritiskimi wuprajenjami 
zašłeje hłowneje zhromadźizny k dočasnym zapřihanjom delegatow, towarstwow, 
župow a Domowinskich skupinow. 
 
Runje tak ma so wuběrk zaběrać z nadawkami, kotrež poćahuja so hłownje na 
nutřkotowarstwowe poměry, mjezsobny wobchad a dźěło z čłonstwom třěšneho 
zwjazka. Ale tež zhromadne dźěło z cyrkwjemi, komunalnymi akterami a druhimi 
relewantnymi kruhami móže być z wobstatkom dźěła wuběrka. Tež poměr wšelakich 
generacijow w dźěławosći Domowiny ma wuběrk na starosći. 
 

přirjadowane dypki dźěłowych směrnicow: 

dypk 1.4. Zahajić ma so z wobzamknjenjom 21. hłowneje zhromadźizny w lěće 
2023 programowa diskusija Domowiny. Zaměr ma być, na 22. hłownej 
zhromadźiznje w lěće 2025 nowy program Domowiny wobzamknyć. 

 
 


