
 
Čłonkam a čłonam     
Zwjazkoweho předsydstwa 
Domowiny    
 
 
 
 
 
 
 
Přeprošenje 
 
 
Luba sotra, luby bratře, 
 

přeprošam Was jara wutrobnje na 9. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa 
Domowiny – Zwjazka Łužiskich Serbow z. t., kiž přewjedźe so 
 

pjatk, dnja 27. januara 2023, w 17:30 hodź. 
na žurli Kulturneje fabriki we Wojerecach 

(adresa: Piwarska hasa/Braugasse 1, 02977 Wojerecy/Hoyerswerda). 
 
Móžnosće za parkowanje namakaće na 2. stronje. 
 
Kaž na zašłym posedźenju připowědźene, prosymy tutón króć wšitkich so wosobinsce 
wobdźělić. Diskusija wo dźěłowych směrnicach (dnjowy dypk 6) so digitalnje 
njepřenjese. 
 
 

W přiłoze namakaće namjet za dnjowy porjad a trěbne podłožki za naše wuradźowanje. 
 

Prošu informujće sekretarku w zarjedźe Domowiny w Budyšinje po móžnosći hač do 
25.01.2023, hač so na posedźenju wobdźěliće (pak telefonisce pod čisłom 03591/550102 abo 
digitalnje na mejlowu adresu: sekretariat@domowina.de). 
 

Tematiske namjety za aktualnu debatu čłonow zwjazkoweho předsydstwa (hlej jednanski 
porjad Zwjazkoweho předsydstwa) zapodajće prošu hač do 24.01.2023, 14.00 hodź. na zarjad 
Domowiny w Budyšinje. Dypk přewjedźe so po časowych móžnosćach. 
 
Dale pokazam na dypk 4. dnjoweho porjada. W tutym maja čłonojo zwjazkoweho předsydstwa 
móžnosć, wo swojich aktiwitach w zmysle třěšneho zwjazka rozprawjeć. Prošu wužiwajće tutu 
składnosć. 
 

Liču z Wašim wobdźělenjom a z aktiwnym sobudźěłom. 
 

 
Z přećelnym postrowom / z pśijaznym póstrowom 
 
 
 
 
Dawid Statnik,  
předsyda/pśedsedaŕ 

19.01.2023 

03591/550222 

M. Di Sarnowa 

madlena.di.sarnowa@domowina.de 

 

mailto:madlena.di.sarnowa@domowina.de
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Móžnosće za parkowanje 
 
Parkowanski dom (darmotny) 
Saal Vis-à-vis 
Rybarska / Fischerstraße 
02977 Wojerecy 
 
 
abo při zwěrjencu: 
Při haju / Am Haag 20 

 



Namjet           11.01.2023 
 

 

 
Dnjowy porjad 
za 9. (rjadne) posedźenje zwjazkoweho předsydstwa dnja 27.01.2023 
 
městnosć: žurla Kulturneje fabriki we Wojerecach 

 
 Zjawny dźěl posedźenja 

 

  

0. Zahajenje posedźenja 
wotewrjenje a powitanje / zwěsćenje přitomnosće a zamołwjenjow 
/ zwěsćenje wobzamknjenjakmanosće / schwalenje dnjoweho 
porjada / zwěsćenje zajatosće 
17:30 – 17:40 hodź. 
 

 Dawid Statnik 

1. Předstajenje projekta Domowiny w ramiku strukturneje změny: 
syć za regionalnu identitu a serbsku rěč  
17:40 hodź. – 18:10 hodź. 
 

 Diana 
Pawlikowa, 
Cordula 
Ratajczakowa 
 

    
2. Wobjednanje protokola 8. (wurjadneho) posedźenja z dnja 

13.01.2023 w Budyšinje 
18:10 – 18:20 hodź. 
 

 Dawid Statnik 

3. Wobzamknjenja   
    
3.1. Wutworjenje nachwilneho dźěłoweho wuběrka “Załožba” 

předłoha ZP 60/2023 

18:20 – 18:30 hodź. 

 Dawid Statnik 

    
4. Rozprawa předsydy Domowiny, prezidija Domowiny a čłonow 

zwjazkoweho předsydstwa wo dźěławosći třěšneho zwjazka mjez 
posedźenjomaj zwjazkoweho předsydstwa  
18:30 – 18:40 hodź. 
 

 Dawid Statnik 

5. Naprašowanja čłonow Domowiny a hosći k serbskim naležnosćam  Marko Hančik 
 18:40 – 18:50 hodź. 

 
Přestawka 
18:50 – 19:10 hodź 
 

  

6. “World café” – diskusija wo dźěłowych směrnicach Domowiny za 
dobu 2023-2025 
19:10 – 20:10 hodź. 
 

 Dawid Statnik 

7. Rozprawa na zakładźe plana dźěławosće zarjada za lěto 2022 
předłoha ZP 61/2023 
20:10 – 20:25 hodź. 
 
 
 

 Judit Šołćina 

TOP 0. 
 
 
 



8. Plan dźěławosće zarjada za lěto 2023  
předłoha ZP 62/2023 
20:25 – 20:40 hodź. 

 zarjad Domowiny 

    
9. Hospodarski plan za lěto 2023 

předłoha ZP 63/2023 
20:40 – 20:50 hodź. 

 Matej Wałda 

    
10. Informacija k aktualnym aspektam dźěławosće zarjada Domowiny 

a Rěčneho centruma WITAJ 
20:50 – 21:00 hodź. 

 Judit Šołćina, 
dr. Beata 
Brězanowa 

    
11. 
 

Přihot 22. hłowneje zhromadźizny Domowiny 2023 –  
aktualny staw přihotow  
21:00 – 21:10 hodź. 

 Dawid Statnik 

    
12. Wšelčizny a informacije 

- jednanski porjad zwjazkoweho předsydstwa 
 Dawid Statnik 

 - jednanski porjad prezidija zwjazkoweho předsydstwa 
21:10 – 21:20 hodź. 
 
 

  

 Přizamknje so njezjawny dźěl posedźenja. 
 

  

 
 
 
Po protokolu prezidija z dnja 08.02.2017 maja so informacije zasadnje pisomnje a dočasnje čłonam prezidija 
posrědkować. Po protokolu ZP z dnja 29.04.2017 ma so posedźenski čas gremijow na 4,5 hodźin wobmjezować 
a měło so posedźenje najpozdźišo 22:00 hodźin skónčić.  
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Naćisk protokola  
8. (wurjadneho) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 
 

 
datum:   pjatk, 13.01.2023 
  
čas:    17.33 hodź. –  21.10 hodź.  
 
městnosć:   žurla Serbskeho domu w Budyšinje  
 
přitomni na městnje:     D. Statnik, H. Leipner, W. Bejmak, J. Bělk, M. Brycka, B. Cyž, L. Dučmanowa,  

D. Dyrlich, M. Funka, K. Grofa, A. Hiccyna, M. Libšowa, M. Michałkowa,  
M. Młynkowa,  B. Sćapan, D. Wowčerjowa,  

   M. Hasacki a W. Janhoefer so wot 17.37 hodź. wobdźělitaj, 
B. Sćapan a L. Žurec-Pukačowa staj wot 17.50 hodź. přitomnaj 

digitalnje přitomni:  F. Albertowa, J. Clausen, F. Grajcarekec, M. Mark, D. Maticowa, F. Ričel     
    
zamołwjeni:   M. Hančik, B. Bělk 
 
njezamołwjeni:   J. Dünnbierowa, G. Šejn 
 
hosćo na městnje:  J. Šołćina, B. Brězanowa (simultany přełožk), M. Di Sarnowa, kandidaća za  

Załožbowu radu (hlej lisćina), S. Hrjehorjowa, K. Liznarjec, M. Šusterowa 
 

wólbny wuběrk:  Kř. Korjeńk, W. Sroka, L. Thomasowa  
 

medije: A. Arlt (SN), K. Pöpelec (MDR)  
 
hosćo digitalnje:  B. Melcher, M. Wjesela  

 
0. Zahajenje posedźenja 

wotewrjenje a powitanje / zwěsćenje přitomnosće a zamołwjenjow / zwěsćenje 
wobzamknjenjakmanosće / schwalenje dnjoweho porjada / zwěsćenje zajatosće 
 
Wot cyłkownje 29 čłonow zwjazkoweho předsydstwa je 21 přitomnych = 72 % 
                                                                      wot 17.37 hodź.      23 přitomnych  = 79 % 
                                                                      wot 17.50  hodź.     25 přitomnych = 86 % 
Z tym je wobzamknjenjakmanosć zaručena. 
 
D. Dyrlich prosy wo dodawk k dnjowemu porjadej, hač smě předsyda stronjan być. 
H. Leipner namjetuje, to w dypku 4 wobjednać. 
 
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. 
 
Zajatosć so njezwěsći.  
 
Maksimilian Hasacki a Wylem Janhoefer so wobdźělitaj. 

TOP 2. 
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1. Wobjednanje protokola 7. (rjadneho) posedźenja z dnja 25.11.2022 w 
Budyšinje 
 
K protokolej njeběchu žane přispomnjenja. 
 

2. Wuzwolenje serbskich zastupjerjow ze Sakskeje za Załožbowu radu na dobu 2023-2027 
 

2.1. Aktualizowanje wólbneho porjada 
předłoha ZP 58/2022 
 
Wólbna komisija doporuči, wólbny porjad nastupajo datumow korigować.  
 
Čłon zwjazkoweho předsydstwa Bjarnat Cyž prosy wo precizowanje w dypku 7 wólbneho 
porjada a namjetuje w prěnjej sadźe přidać “z jednorej wjetšinu”. Z tym potom rěka: 
“Wuzwoleni su po slědźe docpětych hłosow ći z najwjace hłosami. Při tym maja znajmjeńša 
jednoru wjetšinu docpěć.”  
Wopodstatni namjet z tym, zo maja čłonojo rady měć dosahacu legitimaciju za wažny nadawk. 
We wuslědku dyrbja znajmjeńša połojcu móžnych hłosow dóstać, zo bychu wuzwoleni byli. 
 
Wobzamknjenje čo. 60 z dnja 13.01.2023: 
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. 
 

2.2. Předstajenje kandidatow na zakładźe swojich pisomnje zapodatych wobsahowych 
ćežišćow 
 
Lubina Žurec-Pukačowa a Beno Sćapan přidružitaj so w 17.50 hodź. 
 
Wšitcy kandidaća su přitomni. Předsyda jich wita a prosy so po slědźe dochada jich podłožkow 
přitomnym předstajić a skrótka swoju motiwaciju rysować.  
 

1. David Kliman 
2. Marko Kowar 
3. Michaela Hirchowa 
4. Frank Knobloch 
5. Marlis Młynkowa 
6. Daniel Nuk 
7. Hagen Domaška 
8. Susanne Hozyna 
9. Měrćin Krawc 
10. Marlis Pjacec 
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2.3. Naprašowanja a diskusija  
 
W naslědnej diskusiji so wjacori čłonojo ZP z prašenjemi na kandidatow wobroća. 
 
Pola dweju kandidatow widźi čłon zwjazkoweho předsydstwa zajatosć, dokelž skutkujetaj w 
zjednoćenstwje “Serbski sejm”, kotrež je zapodało skóržbu přećiwo załožbje.   
 
Hladajo na wuwjedźenje kandidatki nastupajo nadawki załožby wujasnjuje čłon zwjazkoweho 
předsydstwa, zo njespěchuje załožba na polu kubłanja. Widźi w tym wopačne wočakowanja. 
Jeničce rěč spěchowace projekty su móžne, kubłanske struktury so njewobjednaja. 
 
Dale zwěsći čłon zwjazkoweho předsydstwa, zo njeje Załožbowa rada politiski organ, ale ma 
garantować, zo so srědki porjadnje wužiwaja, ma wobsah pohódnoćić. Politiske diskusije wo 
zastupnistwje a serbskej politice w gremiju so njewobjednawaja. To je skerje naležnosć 
Domowiny a Serbskeje rady.  
 
Hagen Domaška wotmołwi, zo njeje čłon zjednoćenstwa “Serbski sejm”, wón je jenož 
podpěraćel a njeje na skóržbje wobdźěleny, kotraž je so w mjenje towarstwa Smy z.t. 
zapodała.  
 
Dalši čłon zwjazkoweho předsydstwa narěči Měrćina Krawca, kotryž jako čłon zjednoćenstwa 
“Serbski sejm” załožbu do prašenja staji, na tamnym boku pak za Załožbowu radu kandiduje. 
Měrćin Krawc znapřećiwi tomu, zo njedawa tomu žane wobzamknjenje w “Serbskim sejmje”. 
Zdobom prosy, zo měli so gremije na swojich wobzamknjenjach měrić. Po jeho słowach je 
zaměr, institucionalny kluster dale wuwiwać, n. př. na korporaciju zjawneho prawa, zo bychu 
Serbja tak wjace awtonomije zdobyli.  
 
Nastupajo Hagena Domaški zwěsći čłon gremija, zo bě wón sobuawtor sćinoweje rozprawy 
zjednoćenstwa “Serbski sejm”, w kotrymž je so Domowina jako “destruktiwna” pomjenowała. 
Čłon gremija zrozumi to tak, zo wón Domowinu wotpokazuje. 
Hagen Domaška tomu znapřećiwi, zo je namjetował wólby kaž w Delnjej Łužicy přewjesć. Wón 
měni, zo Domowina tučasnje kandidatow postaji, wón pak sej přeje wólby přez Serbsku radu 
abo přez serbski parlament.   
 
Dalša čłonka gremija podpěra kandidaturu Franka Knoblocha, wón je kompetentny jako 
zarjadniski hospodar. Njerěči drje hišće serbsce, ale rěč wuknje. Zwěsći, zo wožiwjenje rěče w 
srjedźnej Łužicy na jara angažowane wašnje podpěra. 
 
Dalša čłonka gremija praša so Davida Klimana, hač ma nazhonjenja na polu projektoweho 
managementa? Wón wotmołwi, zo je pola města Kamjenc za kulturne projekty zamołwity. Njeje 
dotal čłon serbskeho towarstwa, ale jemu je serbske žiwjenje wažne. Jeho motiwacija je: Hdyž 
je pomoc trěbna, steji wón k dispoziciji. 
 
Dalša čłonka gremija skedźbni na wažnosć mjezsobneho wothłosowanja do posedźenjow a 
chce wot Michaele Hirchoweje wědźeć, hač budźe so na wuradźowanjach tež direktnje 
wobdźělić móc, hdyž bydli w Erfurće. Knjeni Hirchowa wotmołwi, zo chce spytać, sebi to 
zarjadować a sebi 100%tnje za dźěło w Załožbowej radźe čas brać. Hdyž raz njemóže na 
městnje być, potom je za nju digitalne wobdźělenje alternatiwa. Priwatnje pak je tež jónu wob 
měsac we Łužicy.    
 
Zastupjerka župy Jan Arnošt Smoler nawjazuje na wuprajenja Hagena Domaški a ma problem 
z tym, hdyž praji, zo so kandidaća postaja. To staji tež dźěło wólbneje komisije do prašenja.  
Župa Budyšin je konkretnje Davida Klimana namjetowała, dokelž přinjese dobre nazhonjenja 
ze swojeho powołanja sobu. Runje tak podpěruja kandidaturu Susany Hozyneje, kotraž jara 
spomóžne čestnohamtske dźěło w měšćanskej radźe wukonja.   
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Čłon Zwjazkoweho předsydstwa podpěra Daniela Nuka. Wón je jenički kandidat pod 30 lětami  
z tym hłós młódšeje generacije. Tež ma wotpowědne nazhonjenja ze studija a dotalneho dźěła.   
 
Čłonka gremija zwěsći, zo so Marlis Pjacec we swojich wuwjedźenjach jara sylnje na kubłanje 
wusměri. Što měni z “serbske projekty, kotrež maja dobre wuhlady” a na kotre koncepty so 
poćahuje? Prosy wo wujasnjenje. 
Marlis Pjacec wotmołwi, zo dyrbja so pjenjezy stata po jeje měnjenju za serbske kubłanje 
wužiwać. Pokaza w tutym zwisku na towarstwo “Stup dale” w Drježdźanach, kotrež je dyrbjało  
prosyć wo pjenjezy, zo by so dnjowa mać móhła dale wudźeržować.  
 
Zastupjerka župy Michał Hórnik zdźěli, zo je župa Marka Kowarja a Marlis Młynkowu 
namjetowała. Wopodstatni to z jeju nazhonjenjemi, kotrež widźi za dalše dźěło Załožboweje 
rady za jara wažne. Runje tak chwali, zo tež młódši kandiduja, kaž na př. Michaela Hirchowa, 
kotraž ma zaso hinaši wid, dokelž njebydli we Łužicy.  
 
Čłonka Zwjazkoweho předsydstwa nawjaza na wuprajenja Marlis Pjacec. Nastupajo jeje cile 
bychu so dyrbjeli spěchowanske směrnicy Załožby změnić. Praša so, hač je to jeje wotpohlad. 
Marlis Pjacec wotmołwi, zo by so za konsensom w radźe naprašowała. Wona chce diskusiju. 
 
D. Statnik zwěsći, zo je so w diskusiji kóždy kandidat wobkedźbował, pak z konkretnymi 
prašenjemi pak z podpěrowacymi słowami.    
 
Jan Bělk zapoda próstwu, zo by so přizamknył njezjawny dźěl diskusije. Předsyda Domowiny 
da wo tym po krótkej diskusiji wothłosować. 
 
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. 

 

2.4. Wólby rjadnych a zastupowacych čłonow gremija ze Sakskeje 
 
Předsyda wólbneho wuběrka, Křesćan Korjeńk, přewza moderaciju a zahaji z tym wólbny akt. 
Spočatnje rozłoži wotběh a wuměnjenja wólbow. 
 
25 čłonow Zwjazkoweho předsydstwa je přitomnych (na městnje a digitalnje), to je 86,2 %, z 
tym je wólbokmanosć data. 
Kandidatna lisćina je so po rjedźe zapodaća kandidatury zestajiła.  
Wólby su tajne. Kandidatka/kandidat dyrbi znajmjeńša 13 hłosow dóstać, zo by wotpowědnje 
wólbnemu porjadej był wuzwoleny (jednora wjetšina).  
 
Hłosowanske lisćiki so na městnje wudźěla, resp. z mejlku sćelu. Wólbny wuběrk hłosy wuliči. 
Předsyda wólbneho wuběrka wozjewi wólbny wuslědk prěnich wólbow: 
 
Wot 25 wotedatych hłosow su 24 płaćiwe, 1 lisćik bě njepłaćiwy. 
 
 
I. Wuslědk wólbow štyrjoch rjadnych čłonow Załožboweje rady 
 

David Kliman 8 hłosow 

Marko Kowar 21 hłosow 

Michaela Hirchowa 10 hłosow 

Frank Knobloch 9 hłosow 
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Marlis Młynkowa 17 hłosow 

Daniel Nuk 14 hłosow 

Hagen Domaška 1 hłós 

Susanne Hozyna 16 hłosow 

Měrćin Krawc 0 hłosow 

Marlis Pjacec 0 hłosow 

 
Z tym buchu w prěnim kole wólbow jako štyri rjadni čłonojo wuzwoleni: 
 
1. Marko Kowar (21 hłosow) 
2. Marlis Młynkowa (17 hłosow) 
3. Susanne Hozyna (16 hłosow) 
4. Daniel Nuk (14 hłosow) 
 
Wšitcy wuzwoleni přiwozmu wólby. 
 
Zbytni šěsć kandidaća přizwolichu, za wólby wo městno zastupowacych čłonow kandidować.  
Druha wólbna lisćina so nastaji za wólby zastupjerjow. 
 
W mjezyčasu wobjedna so dypk 3.  
 

 
3. 
 

 
Přihot 22. hłowneje zhromadźizny Domowiny 2023 –  
aktualny staw přihotow / namjet za dnjowy porjad 
 
předłoha ZP 59/2022 
 
Wobzamknjenje čo. 62 z dnja 13.01.2023: 
 
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 
 
Tučasnje so informacije z jednotliwych towarstwow a župow hromadźa. Předsyda prosy wo 
přidźěło rozprawow wo dźěławosći hač do 31.01.2023.  
Měsac do hłowneje zhromadźizny ma dokumentacija předležeć a budźe so rozdźělić.  
Dalše informacije k hłownej zhromadźiznje podadźa so na přichodnym posedźenju 27.01.2023. 
 
Přichodne posedźenje ZP budźe we Wojerecach a předsyda prosy wo wobdźělenje w 
prezency, dokelž chcedźa w dźěłowych skupinach dźěłowe směrnicy diskutować.   
 
 
 
 

 Pokročowanje dypka 2.: 
 
Hłosowanske lisćiki so na městnje wudźěla, resp. z mejlku sćelu, wólbny wuběrk hłosy wuliči. 
Předsyda wólbneho wuběrka wozjewi wólbny wuslědk druhich wólbow: 
 
Wšitke 25 wotedate lisćiki běchu płaćiwe.  
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II. Wuslědk wólbow štyrjoch zastupowacych čłonow Załožboweje rady 
 

David Kliman 21 hłosow 

Michaela Hirchowa 21 hłosow 

Frank Knobloch 22 hłosow 

Hagen Domaška 5 hłosow 

Měrćin Krawc 1 hlós 

Marlis Pjacec 5 hłosow 

 
Z tym buchu w prěnim kole wólbow jako tři zastupowacy čłonojo wuzwoleni: 
 
1. Frank Knobloch (22 hłosow) 
2. Michaela Hirchowa (21 hłosow) 
3. David Kliman (21 hłosow) 
 
Wšitcy wuzwoleni přiwozmu wólby. 
 
K. Korjeńk dźakuje so za wólbnu disciplinu a zakónči z tym dźěło wólbneho wuběrka. 
 
D. Statnik wupraji dźak wólbnemu wuběrkej a gratuluje wuzwolenym. 
 
Po wólbach dóńdźe k diskusiji a prašenjam nastupajo wobsadźenja štwórteho zastupjerja w 
załožbowej radźe a definicije “z jednorej wjetšinu”. 
Čłon wólbneje komisije poda definiciju k wurazej z pomocu wuwjedźenjow. 
 
Čłonka zwjazkoweho předsydstwa Marja Michałkowa namjetuje, hladajo na njejasnosće, wólby 
hišće raz přewjesć, to pak dalši čłonojo ZP wotpokazaja. 
   
přestawka  
  
Předsyda cituje nastupajo definicije zapřijeća “jednora wjetšina” wotpowědnu zakońsku 
literaturu. (Sauter/Schweyer/Waldner – Der eingetragene Verein – 21. nakład.) 
Hladajo na diskusiju zwěsći, zo su změny wólbneho porjada do wólbow po jednanskim 
porjedźe móžne.  
 
Čłonka gremija po rozjasnjenju tutych njejasnosćow swoju próstwu cofnje. 
 
Dalši čłon gremija pokaza na to, zo dyrbi so tež wujasnić, kajke je postupowanje, hdyž njeje 
dosć zastupowacych čłonow? 
 
Někotři z njewuzwolenych kandidatow jimaja so słowa a zwuraznjeja přesłapjenosć nastupajo 
wuslědka, wólbneho porjada a diskusije. 
 
Hladajo na jednanski a wólbny porjad zwěsći předsyda, zo su wólby płaćiwe. Přiwšěm budźe 
so pruwować, hač je falowaceho štwórteho zastupowaceho čłona rady dla trjeba, dalše wólby 
přewjesć, zo by kóždy rjadny radźićel měł swójskeho zastupjerja. Předsyda prócuje so wo 
wujasnjenje wotewrjeneho prašenja w dorěčenju ze Załožbu za serbski lud. 
Jeli so wopokaza, zo su wólby štwórteho městna trěbne, hodźi so tole nachwatać. 
Praša so třoch přitomnych kandidatow Hagena Domašku, Měrćina Krawca a Marlis Pjacec, hač 
bychu za dalše wólby k dispoziciji stali.  
 
Předsyda zakónči dnjowy dypk. 
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4. Wšelčizny 
 
Městopředsyda Hartmut Leipner informuje wo wuradźowanju prezidija 19.12. w Mučowje, 
hdźež je so wo wothłosowanju předsydy Domowiny dnja 12. decembra 2022 w zwisku z jeho 
mandatom w Budyskim wokrjesnym sejmiku diskutowało. Dnjowy dypk wobjednawaše so w 
njepřitomnosći předsydy. Zamołwjenje předsydy su čłonojo prezidija přiwzali. Njehladajo toho 
zwostanje prašenje, hač je móžno, funkciju předsydy z dalšim mandatom wukonjeć. Prezidij 
doporuči naležnosć prawniskemu wuběrkej přepodać.  
 
W diskusiji jewja so slědowace prašenja: 
Hač do kotreje dźěłoweje runiny budźe prawniski wuběrk pruwować?  
Nastupa pruwowanje tež referentow a dalšich přistajenych a płaći to tež za dalše komunalne 
mandaty? 
Što konkretnje budźe prawniski wuběrk pruwować?  
 
Čłon gremija namołwja naležnosć chwatnje rozrisać, zo njeby so komunikacija poćežowała.  
 
Čłonka gremija zwěsći, zo mandat dotal tež žanu rólu hrał njeje a so praša, čehodla so nětko 
wo tym diskutuje. Bychu-li so wěste kriterije postajeli, potom wobsteji strach, zo angažowanych 
ludźi zhubimy. Wona staja tajke wobmjezowanje do prašenja.  
 
Hartmut Leipner namołwja, zo njeje dosć časa za diskusiju. Po pruwowanju naležnosće budźe 
so wo tym rěčeć. 
 
Čłon gremija zwěsći, zo dyrbi so naležnosć rjadować, wšako su mnozy z čłonom politiskeje 
strony. Po jeho měnjenju dyrbjała naležnosć hač do hłowneje zhromadźizny zakónčena być.  
 
D. Statnik zdźěli, zo steji wuběrkej a jednotliwcam při prašenjach k dispoziciji. 
 
Jednaćelka doda, zo smědźa čłonojo ZP prawniskemu wuběrkej rady zdźělić, kotre prašenja 
měli so konkretnje pruwować. 
 

 Přizamknje so njezjawny dźěl posedźenja. 
 

 
 
 
Po protokolu prezidija z dnja 08.02.2017 maja so informacije zasadnje pisomnje a dočasnje čłonam prezidija 
posrědkować. Po protokolu ZP z dnja 29.04.2017 ma so posedźenski čas gremijow na 4,5 hodźin wobmjezować 
a měło so posedźenje najpozdźišo 22:00 hodźin skónčić.  

 
 
 
protokol: M. Šusterowa  
přehladałoj: D. Statnik, M. Di Sarnowa 
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Předłoha čo. ZP 60/2023 
za 9. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 
dnja 27.01.2023 

 
Zapodaćel předłohi:    prezidij zwjazkoweho předsydstwa 
 
Awtorka předłohi:    M. Di Sarnowa 
 
Nastupa (předmjet wuradźowanja): Wutworjenje nachwilneho dźěłoweho 

wuběrka “Załožba” 
 
Slěd wobjednanja předmjeta předłohi: 
 

gremij resp. organ Domowiny datum  wuslědk wuradźowanja resp. doporučenje 

prezidij 11.01.23 doporučenje k schwalenju 

zwjazkowe předsydstwo 27.01.23  

 
 
Namjet za wobzamknjenje: 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
 

1. Zwjazkowe předsydstwo wutwori na zakładźe płaćiweho jednanskeho porjada 
nachwilny dźěłowy wuběrk „Załožba“. 
 

2. Nachwilny dźěłowy wuběrk ma nadawk, nětčišu dźěławosć 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 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 

datum: 11.01.2023    podpismo zapodaćela 
 
Financne wuskutki wobzamknjenja: posedźenske pjenjezy a jězbne wudawki  
 
 
 

TOP 3.1. 
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Financujomnosć je so pruwowała:    (datum a podpismo referenta resp. jednaćela) 
 
Wuslědk wothłosowanja: 
 
za namjet:   přećiwo namjetej:        hłosawzdaće/a: 
 
 
 
 
Wujasnjenje: 
 
Na posedźenju zwjazkoweho předsydstwa dnja 25.11.2022 podachu čłonki a čłonojo 
Załožboweje rady rezimej dźěławosće gremija w dobje 2019 – 2023 a wuhlad na nadawki w 
nowej wólbnej dobje 2023-2027. Wjacori čłonojo rady wuprajichu so za to, wo strukturje 
Załožboweje rady a załožby sameje znowa rozmyslować. 
 
W tutym zwisku namjetowaše so mjez druhim, w Załožbowej radźe gremij t. mj. “serbskich 
ekspertow” wutworić. Zaměr měł při tym być, struktury tak natwarić, zo bychu wone časowej 
nałožbje wotpowědowali. Serbscy radźićeljo Załožboweje rady njejsu samostatny organ, ale 
jenož dźěl cyłkowneho organa Załožboweje rady. Za zhromadne dźěło z druhimi gremijemi 
měł so serbski cyłk w Załožbowej radźe w přichodźe hinak organizować, resp. konstituować. 
 
W tutym zwisku pokaza so tež na wuslědk dźěłoweje skupiny „korporacija zjawneho prawa“ 
Załožby za serbski lud z lěta 2011. W tamnišim modelu 2 namjetowachu so wotpowědne 
změny gremijow załožby.  
 
Po měnjenju wjetšiny radźićelow by so dyrbjał wutworić kontrolny organ (dohladowanska 
rada stata) a jedyn “serbski part” za wobsahowe dźěło (Załožbowa rada). W tutym zmysle 
dyrbjało so statne zrěčenje změnić.   
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Dźěłowe směrnicy Zwjazkoweho předsydstwa 

Domowiny - Zwjazka Łužiskich Serbow z. t. 

za dobu 2021-2023 
 

 

Předsłowo dźěłowych směrnicow 
 
Dźěłowe směrnicy Domowiny konkretizuja powšitkowne zaměry programa “Domowina 2025” 

za dwulětnu dobu hač do přichodneje hłowneje zhromadźizny w lěće 2023. Po schwalenju na 

20. hłownej zhromadźiznje Domowiny tworja woni zakład za dźěławosć wolenych gremijow 

třěšneho zwjazka. 

Rozprawa k stawej zwoprawdźenja dźěłowych směrnicow předpołoži so na hłownej 

zhromadźiznje w lěće 2023. Na to złožujo, maja so dźěłowe směrnicy hač do kónca wólbneje 

doby (2023-2025) zdźěłać. 

Zwoprawdźenje tutych směrnicow koordinuje Zwjazkowe předsydstwo z pomocu swojeho 

prezidija, dźěłowych wuběrkow a zarjada. Župy a čłonske towarstwa/zwjazki so do wudźěłanja 

směrnicow a do přesadźenja nadawkow integruja 

 

 

Dźěłowe směrnicy 
 
1. Domowinske župy a sobustawske towarstwa/zwjazki 

 

Nadawki, kotrež poćahuja so hłownje na nutřkotowarstwowe poměry, mjezsobny 

wobchad a dźěło z čłonstwom třěšneho zwjazka. 

 

1.1. Župy, čłonske towarstwa a zwjazki podpěruja wutworjenje dźěłowych wuběrkow 

zwjazkoweho předsydstwa a namjetuja fachowcow za sobudźěło we wólbnej dobje 

2021-2025.   

 

1.2. Domowina spěchuje mjezsobne zeznaće, wuměnu nazhonjenjow a zhromadne 

projekty swojich župow, čłonskich towarstwow a zwjazkow.  

 
1.3. Lěto župow 2021/22 składnostnje 100. róčnicy załoženja župow přewjedźe so jako 

zhromadne předewzaće wšitkich župow Delnjeje, srjedźneje a Hornjeje Łužicy, zo 

by so zhromadnosć župow skrućiła. Zakład za to je wot přihotowanskeho wuběrka 

wothłosowany program zarjadowanjow. Při tym wobkedźbuje so tež 75. róčnica 

załoženja powójnskeje Domowiny w Delnjej Łužicy (08.09.1946). 

 
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.  

madlena.di.sarno
Textfeld
TOP 6.
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1.5. Třěšny zwjazk podpěruje přez dźěło regionalnych rěčnicow a z pomocu 

zjawnostneho dźěła župy, čłonske towarstwa a zwjazki při wabjenju nowych čłonow 

do swojich rjadow a nastaće nowych skupinow a towarstwow. Wažne je při tym, zo 

poradźi so wšitke generacije do zhromadneho dźěła zapřijeć. 

 
1.6. Domowina wudźeržuje přez dźěło z asociěrowanymi towarstwami zwiski a kulturnu 

wuměnu z přećelemi kaž tež potomnikami Serbow w Čěskej, Pólskej, Awstralskej, 

Americe a we Wendlandźe. 

 

 

2. Domowina – zastupjerka wšěch generacijow Serbow 

 

Nadawki, kotrež su wusměrjene na polěpšenje a spěchowanje generacije 

přesahowaceho skutkowanja.  

 

2.1. Domowina podpěruje přez dźěło regionalnych rěčnicow zetkanja młodostnych 

Delnjeje, srjedźneje a Hornjeje Łužicy w zmysle zhromadneho pěstowanja 

serbskeje rěče. 

 

2.2. Rěčny centrum WITAJ podpěruje župy a kubłanišća při wuhotowanju swójbnych a 

rěč spěchowacych zarjadowanjow.  

 
2.3. Na zakładźe zrěčenja z wokrjesom Budyšin wukonja Rěčny centrum WITAJ w 

nadawku Domowiny aktiwity na polu socialneho młodźinskeho dźěła. 

 

 

3. Serbska rěč 

 

Nadawki, kotrychž zwoprawdźenje přinošuje k škitej, nałožowanju, zachowanju a 

rewitalizaciji serbskeje rěče.1 

 

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. 

 

3.2. Kubłanski wuběrk Domowiny zdźěła swój zakład za strategiske postupowanje k 

polěpšenju kontinuowaceho serbskorěčneho kubłanja. 

 
3.3. Nastupajo wabjenje za dwurěčne kubłanje w zažnym dźěćatstwje a w šulskim 

kubłanju zdźěła Rěčny centrum WITAJ w kooperaciji z SMK a MBJS a naslědnymi 

kubłanskimi instancami na zakładźe najnowšich wědomostnych dopóznaćow  dalši 

argumentaciski material za rozdźělne skupiny staršich, kubłarjow, wučerjow a 

młodostnych. Za serbskorěčny kubłanski puć ma so prawidłownje a diferencowane 

po regionach wabić. 

 
3.4. Domowina so za to zasadźa, zo so na wšitkich šulach ze serbskimi poskitkami we 

Łužicy serbšćina sylnišo zadomi.  

                                                
1 Z wurazom serbska rěč je měnjeny kanon rěčow, wobstejacy z hornjoserbskeje a delnjoserbskeje spisowneje 

rěče, jich regionalnych formow kaž tež slepjanšćiny.  
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3.5. Domowina podpěruje zwoprawdźenje a dalepisanje Braniborskeho krajneho plana 

za zmócnjenje delnjoserbskeje rěče a druheho plana naprawow Sakskeho 

statneho knježerstwa k pozbudźowanju a k wožiwjenju wužiwanja serbskeje rěče. 

 
3.6. Domowina podpěra a přewodźa staršiske iniciatiwy w naležnosćach serbsko-

rěčneho kubłanja. Ćežišćo ma być wutworjenje maćernorěčnych rjadownjow/ 

skupinow jako serbsko-rěčne rumy na kubłanišćach ze serbskimi poskitkami. 

 
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”. 

 

3.8. Rěčny centrum WITAJ wudźěła certifikaciju hornjo- a delnjoserbskich rěčnych 

kmanosćow po Zhromadnym europskim referencnym ramiku za rěče, zo by so 

modernej praksy nawuknjenja rěčow wotpowědowało a zo by so přinošowało 

zwyšenju statusa serbskeje rěče. 

 
3.9. Domowina podpěruje nowe a digitalne wuwučowanske formy, wuwiwanje 

digitalnych wučbnicow a medialne rěčne kursy. Při tym ma so koncepcionelnje tež 

wučba za jednotliwcow wobkedźbować. Rěčny centrum WITAJ realizuje aktiwity k 

nawuknjenju serbskeje rěče z pomocu nowych digitalnych medijow. 

 
3.10. Domowina přewodźuje ewaluaciju wučby hornjoserbšćiny. 

 

 

4. Kubłanje w narodnym duchu a dorost 

 

Nadawki, kotrež měrja so na kubłanje w narodnym duchu, štož słuži skrućenju identity 

jednotliwca. Wone wobsahuja wšitke pola kubłanja – wot pěstowarskeje hač do wysokeje 

staroby. Zdobom dźe wo posrědkowanje serbskeje rěče a wědy wo serbskich 

stawiznach. 

 

4.1. Domowina zasadźuje so za zwjazowace prawniske postajenje ke kubłanskemu 

konceptej 2plus w Sakskej a za běžny monitoringowy proces ke konceptej w šulskej 

praksy. Domowina žada sej hromadźe ze Serbskej radu a Serbskim šulskim 

towarstwom nowelěrowanje wuwjedźenskeho postajenja šulskeho zakonja. 

 

4.2. Domowina podpěruje w Braniborskej přesadźenje a předźěłanje serbskeho 

šulskeho postajenja. Witaj-wučba ma być regularna forma bilingualneje wučby. 

 
4.3. Domowina poda so we wothłosowanju ze Serbskej radu do rozmołwy z kultusowym 

ministrom Sakskeje ze zaměrom, zo by so zwjazk serbskich šulow wutworił. 

 
4.4. Kubłanski wuběrk koordinuje lětnu wuměnu zastupjerjow Domowiny w šulskich 

konferencach Braniborskeje a Sakskeje. 

 

5. Kultura a wuměłstwo 
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Nadawki, kotrež su wusměrjene na spěchowanje a wuwiwanje serbskeho kulturneho 

dźěła, sporta, wuměłstwa a herbstwa. 

 

5.1. Zarjadniska podpěra za kulturne aktiwity a projekty regionalnych a nadregionalnych 

towarstwow so lětnje zwěsći a na zakładźe zrěčenjow zwoprawdźi. 

 

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.  

 
5.3. Domowina rjaduje we wothłosowanju ze serbskimi sportowymi zjednoćenstwami a 

ze Župu Dolna Łužyca z.t. wobdźělenje muskeje a žónskeje wubranki na 

sportowych zarjadowanjach kaž n. př. na EUROPEADźe  a při tym dźiwa na 

runowahu Delnjeje a Hornjeje Łužicy a hornjoserbskeje a delnjoserbskeje rěče. 

 
5.4. Domowina podpěra iniciatiwy a projekty w ramiku “Lěta Zejlerja a Kocora 2022” a 

koordinuje přihoty zhromadnje z dalšimi akterami. 

 
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.  

 
5.6. Domowina podpěruje Dudakowy festiwal 2022 w župje ”J.-L. Zalěski” a je nošer 

XIV. mjezynarodneho folklorneho festiwala Łužica 2023.  

Wona přewodźa akterow a organizatorow při zaručenju wuskeje kooperacije mjez 

towarstwami a serbskimi institucijemi při přihotach a přewjedźenju dalšich 

předewzaćow. 

 
5.7. Z kulturnymi wuměnami a wuprawami wudźeržuje Domowina do wukraja kulturne 

styki. Z tym přisporja kulturnu identifikaciju a swětawotewrjenosć Serbow. 

 

5.8. Małke, regionalne muzeje, domizniske stwy a městnosće zetkanja a spomnjeća 

pokazaja na žiwe serbske stawizny. Zesylnić na př. ma so wužiwanje Doma-

Měrćina-Nowaka. Koncepcionelnje podpěruja so prócowanja komunow kaž na př. 

za “Muzej Ćišinskeho”. 

 
5.9. Domowina podpěruje a spěchuje serbske sportowe hibanje jako přiwabne polo 

narodneho dźěła. Domowina prócuje so zhromadnje ze Serbskim Sokołom a ze 

Župu Dolna Łužyca z.t. wo koncept k spěchowanju serbskich sportowych 

wubrankow, přinošujo k skrućenju serbskeje identity.  

 

 

6. Hospodarstwo 

 

Nadawki, kotrychž zeskutkownjenje k tomu přinošuje, zo by so dwu- a wjacerěčnosć 

wuwědomiła hospodarstwu a regionalnemu wuwiću jako wjacehódnota a praktisce 

jewiła. 
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6.1. Domowina prócuje so dale wo wutworjenje zjawneho myta za předewzaćelow, 

kotřiž ze zjawnym wužiwanjom serbskeje rěče, ze zapřijećom serbskosće do 

firmoweje ideje kaž tež do wuhotowanja abo z posrědkowanjom wědy wo Serbach 

dwurěčnosć a serbsku kulturu prezentuja a wuwiwaja. 

 

6.2. Domowina dźěła we wotpowědnych gremijach europskeho  spěchowanskeho 

programa LEADER za wuwiće na kraju sobu. Za nowu spěchowansku dobu 2021 

do 2027 zasadźuje so wo wobkedźbowanje serbskeho aspekta při dalepisanju 

wuwićoweje strategije za wšelake regiony Łužicy (Hornjołužiske haty a hola, 

Łužiska jězorina, Błóta, Sprjewja-Nysa). 

 
6.3. Zwjazk za serbski kulturny turizm prócuje so dale, eksistowace kolesowarske 

šćežki a temowe poskitki pod labelom “Serbske impresije” mjez Hornjej (Sakska) a 

Delnjej Łužicu (Braniborska) wutwarić a zwjazać. 

 
6.4. Na zakładźe pućnika dźěłarnički přichoda (Zukunftswerkstatt Lausitz) prócuje so 

Domowina w gremijach wo wobkedźbowanje serbskich projektow w ramiku 

strukturneje změny.  

 
6.5. Domowina wuwije a přewjedźe w ramiku strukturneje změny swójske projekty jako 

serbski přinošk do přichoda Łužicy.  

 

 

7. Politiska participacija 

 

Naprawy, z kotrymiž ma Domowina jako zakonsce připóznata rěčnica prawa a zajimy 

Serbow zastupować. Wotpowědujo rozsudej 16. hłowneje zhromadźizny k skrućenju 

Domowiny w dotalnej prawniskej formje, ma Zwjazkowe předsydstwo narodno-politiske 

skutkowanje třěšneho zwjazka skrućić.  

 

7.1. Domowina prócuje so wo dobre a prawidłowne zhromadne dźěło z Radu za 

nastupnosći Serbow pśi Bramborskem krajnem sejmje a z Radu za serbske 

naležnosće Swobodneho stata Sakska kaž tež ze Załožbowej radu. 

Na zakładźe postajenych prioritow přewjedu so prawidłownje wothłosowanja mjez 

gremijemi 

 

7.2. Domowina ma w parlamentach zwjazkarjow we wšěch frakcijach demokratiskich 

stronow a haji z nimi wobstajny zwisk, zo bychu na prawa a zajimy Serbow dźiwali. 

 

7.3. Domowina wjedźe prawidłowne wothłosowanje ze społnomócnjenymi za serbske 

naležnosće a wotpowědnymi poradźowacymi gremijemi poboku wokrjesow a 

městow w Braniborskej a Sakskej.  

 
7.4. Domowina prócuje so wo wobkedźbowanje serbskich zajimow na zwjazkowej 

runinje přez sobuskutkowanje w poradźowacymaj wuběrkomaj zwjazkoweho 

ministerstwa nutřkowneho a nutřkowneho wuběrka zwjazkoweho sejma Němskeje, 

kaž tež z čłonstwom w mjeńšinowej radźe štyrjoch awtochtonych narodnych 

mjeńšin Němskeje. 
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7.5. Domowina prócuje so wo připóznaće a zmóžnjenje zapisanja žónskospecifiskeho 

sufiksa swójbnych mjenow we wupokazach a zjawnych dokumentach.  

 
7.6. Zhromadnje z druhimi mjeńšinami prócuje so Domowina wo přizwolenje dwu-

rěčnosće při awtodróhach. 

 

 

8. Poćah k našim susodam we Łužicy a zwonka njeje 

 

Nadawki, kotrychž zaměr je přinošować k rozšěrjenju wědy wo Serbach a k polěpšenju 

mjezsobneho wobchadźenja. 

 

8.1. Domowina přewjeduje hromadźe z Radu za nastupnosći Serbow kraja 

Bramborska, Radu za serbske naležnosće w Sakskej a komunalnymi partnerami 

wobeju zwjazkoweju krajow serbske lětne přijeće, kotrež so wotměwa na 

reprezentatiwnych městnosćach wšelakich regionow. 

 

8.2. Domowina podpěruje prewentiwne naprawy w zwisku ze škitom Serbow před 

antiserbskimi nadpadami. Wona steji woporam tajkich nadpadow pomocliwje 

poboku. 

 

 

9. Mjezynarodne poćahi 

 

Nadawki, z kotrychž pomocu chce Domowina wuznam a bohatosć hajenja swójskeje 

kultury a rěče šěrić. 

 

9.1. Domowina zaruča z aktiwnym sobudźěłom w organizacijomaj FUEN a MENS 

serbske zajimy na europskej runinje. 

 

9.2. Z čłonstwom w organizaciji CIOFF wudźeržuje Domowina kontakty k dalšim 

kulturnym ćělesam.  

 

 

10. Skutkowanje w zjawnosći 

 

Nadawki, kotrychž zaměr je, přinošować k transparency nastupajo rozsudy Domowiny a 

zwjazać skutkowanje wšelakich politiskich a kulturnych akterow do zhromadneho 

skutkowanja na dobro serbskeho ludu. 

 

10.1. Domowina wabi zaměrnje za dźěło třěšneho zwjazka. Za to wužiwa wšelake 

socialne syće, wokolnik „Naša Domowina”,  informaciske brošury, lětaki a 

wabjenske artikle kaž tež posrědkowanje zdźělenkow wo swojim skutkowanju 

regionalnym a nadregionalnym medijam.  

 

10.2. Zhromadnje z Radu za nastupnosći Serbow kraja Bramborska, Radu za serbske 

naležnosće w Sakskej a załožbowej radu přewjeduje Domowina lětnje po regionach 

župow jedyn “serbski wječork”. Wone posłužuja potrjebu za jednoru komunikaciju 

wobydlerjow ze zamołwitymi serbskich gremijow. 
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10.3. Domowina wožiwi dźěłowu skupinu zamołwitych za zjawnostne dźěło serbskich 

institucijow, zo bychu prawidłownje swoje nazhonjenja wuměnili. 

 
10.4. Domowina podpěruje wuwiće serbskich crossmedijalnych poskitkow we wobłukach 

rozprawnistwo, medijowe kulturne dźěło a digitalne wuknjenje. 

 

 

11. Serbske institucije 

 

Nadawki k polěpšenju zhromadneje dźěławosće serbskich institucijow a serbskich 

towarstwow nastupajo zarjadniskeje a fachoweje podpěry za projekty k skrućenju 

rěčneje identity a hajenja serbskeje kultury. 

 

11.1. Domowina wothłosuje so prawidłownje z nawodami serbskich institucijow. 

 

11.2. Domowina zasadźuje so za zaměrne rěčne planowanje w serbskich institucijach. 

Systematika rěčneho planowanja mjez wšitkimi serbskimi institucijemi so 

wothłosuje. 

 
11.3. Domowina angažuje so sobu při wuhotowanju “dnja serbskich institucijow” k 

dobywanju serbskorěčenho dorosta za institucije. 

 

 

12. Škit serbskeho sydlenskeho ruma 

 

Nadawki, z kotrymiž chce Domowina sydlenski rum a z tym zwjazane prawa skrućić a 

přesadźić. 

 

12.1. Domowina podpěruje potrjechene župy při politiskim dialogu nastupajo zachowanje 

serbskeje rěče a kultury pod wuskutkom negatiwnych sćěhow wudobywanja 

surowiznow w serbskim sydlenskim rumje a hladajo na zahajene strukturne wuwiće 

Łužicy do 2038. 

 

12.2. Domowina podpěruje župu “Jakub Lorenc-Zalěski” při zwoprawdźenju 

planowanych naprawow w koncepciji k pozbudźenju a wožiwjenju serbskeje rěče 

a kultury w Slepjanskej wosadźe “wosom wsow – jedna wosada”.  

 
12.3. Domowina wobara so zhromadnje z druhimi partnerami raznje  přećiwo tomu, we 

Łužicy doskónčny skład za atomowe wotpadki zaměstnić. 

 

 

13. Serbske nabožno-narodne žiwjenje 

 

Domowina ma pěstowanje nabožno-narodnych tradicijow a nałožkow za wažne při 

wutworjenju, skrućenju a wuwiwanju narodneho wědomja. Nadawki, kotrež podpěruja 

čłonske kaž tež zwonkačłonske cyłki. 

 

13.1. Domowina podpěruje nabožno-narodne projekty a předewzaća serbskich 

katolskich a ewangelskich projektowych nošerjow.  
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Domowina wobdźěli so na spominanju k 75. róčnicy prěnjeho Serbskeho 

ewangelskeho cyrkwinskeho dnja we Wojerecach (01.06.1947) w lěće 2022 a 

podpěruje přihoty TCM za “Europassion” 2025 we Łužicy. 

 

13.2. Domowina podpěruje serbskich wosadnych w jich prócowanjach wo 

wobkedźbowanje narodnych zajimow při noworjadowanju cyrkwinskich strukturow 

w serbskim sydlenskim teritoriju.  

 

13.3. Ze zhromadnym dźěłom ze Serbskim ewangelskim towarstwom a Spěchowańskim 

towaristwom za serbsku rěc w cerkwi wobkedźbuje Domowina zajimy towarstwow 

při swojich politiskich rozsudach. Po tutym přikładźe prócuje so tež wo zhromadne 

dźěło z dalšimi cyłkami. 

 
13.4. Domowina wudźeržuje stajny dialog z krajnymi cyrkwjemi a podpěruje z tym 

wěriwych Serbow při zdźerženju rěčnych rumow w katolskich a ewangelskich 

wosadach. 

 

 

 

Wšitke wočakowanja bazuja na mjeńšinoprawniskim zakładźe, kiž wotbłyšćuje so w płaćiwych 
dojednanjach na europskej runinje, kaž tež w zakonjach na zwjazkowej kaž tež na krajnej runinje. 

 

Slepo, 12.06.2021 



1 
 

 
 

 
 
Předłoha čo. ZP 61/2023 
za 9. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny  
dnja 27.01.2023 we Wojerecach 

 
Zapodaćelka předłohi: Judit Šołćina, jednaćelka 
  
Awtorka předłohi: M. Di Sarnowa, referentka 
 
 
Nastupa (předmjet wuradźowanja): Rozprawa na zakładźe plana dźěławosće 

zarjada za lěto 2022 
 
 
Slěd wobjednanja předmjeta předłohi: 
 

gremij resp. organ Domowiny datum  wuslědk wuradźowanja resp. doporučenje 

prezidij 19.01.2023 Doporučenje k wobjednanju. 

Zwjazkowe předsydstwo 27.01.2023  

 
 
Namjet za wobzamknjenje: 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
 
Rozprawa na zakładźe plana dźěławosće zarjada za lěto 2022 bjerje so na wědomje. 
 
 
 
 
datum: 18.01.2023      ……………………………. 
        podpismo zapodaćela 
 
Financne wuskutki wobzamknjenja:  žane wuskutki 
 
 
       
Financujomnosć je so pruwowała:    (datum a podpismo jednaćelstwa, resp. referenta) 
 
 
Wuslědk wothłosowanja: 
 
za namjet:   přećiwo namjetej:        hłosawzdaće/a: 

TOP 7. – 1.   



 1 

 
 

Rozprawa na zakładźe plana dźěławosće zarjada za lěto 2022 
 

 

Zazběh a zjimanje  

 

Zakład za ćežišćowe nadawki zarjada w lěće 2022 tworjachu program a dźěłowe směrnicy Domowiny. 

Tomu přidružichu so dalše wobzamknjenja zwjazkoweho předsydstwa zwjazane z nadawkami za 

zarjad. W programje a dźěłowych směrnicach Domowiny su zdźěla zapisane dołhodobne zaměry, kiž 

maja so krok po kroku planować, přesadźić a wuhódnoćić. Rozprawa za lěto 2022 wusměri so při tym 

na konkretne kroki přesadźenja za lěto 2022 jako zakład k docpěću tutych dołhodobnych zaměrow.  

 

Rozprawa bazuje na planje zarjada, kotryž je Zwjazkowe předsydstwo 28.01.2022 wobzamknyło. Plan 

wobsahuje šěsć dźěłowych ćežišćow zarjada: 1. narodno-politiske skutkowanje, 2. kulturne dźěło, 

(nad)regionalna wuměna a sobudźěło kaž tež regionalne wuwiće,3. gremijowe dźěło, 4. zjawnostne 

dźěło, 5. rěčna politika a 6. kubłanska politika. Tutym ćežišćam smy wotpowědne dźěłowe směrnicy 

kaž tež zaměrowe dojednanja ze Załožbu a dalše nadawki přirjadowali.  

 

Spočatk lěta 2022 steješe w znamjenju zeznaća a zadźěłanja noweje jednaćelki Domowiny kaž tež 

dalšich referentkow a přistajenych. Dźěło zarjada měješe so pod nowym nawodom znowa 

organizować a skrućić. Při tym wobhladowachu so wšitcy sobudźěłaćerjo jako eksperća na swójskim 

dźěłowym polu: hač je to referent, regionalna rěčnica, motiwator, projektowa sobudźěłaćerka, 

sekretarka abo jednaćelstwo: Wšitcy dźěłamy zhromadnje na stejišćach zarjada w Choćebuzu, 

Wojerecach, Slepom, Chrósćicach kaž tež Budyšinje. Dalše stejišća su so přidružili, tak wusměrimy so 

jako Domowina dale tež do kónčin, hdźež je so serbšćina ze wšědneho žiwjenja zdźěla zhubiła. Mamy 

nimo dołhodobnych stejišćow Domowiny nětko běrowy rěčnych motiwatorow w Přiwćicach, Radworju 

a bórze tež we Łazu a(bo) Delnim Wujězdźe.  

 

Za spomóžne zhromadne dźěło zarjada su prawidłowne wuradźowanja – wotměnjejo so online kaž tež 

pućujo přez wšitke regiony Łužicy – zakład za dobre zhromadne wothłosowanje a přesadźenje našich 

nadawkow. Zarjad zrozumi so při tym jako zamołwity za serbske naležnosće we Łužicy, kiž přesadźi 

wobzamknjenja politiskich gremijow Domowiny. 

 

Wobsahowje zamołwješe zarjad w lěće 2022 najwšelakoriše nadawki. Hač je to přihot a přesadźenje 

posedźenjow Zwjazkoweho předsydstwa a jeho prezidija abo přewod a konstituowanje nowych 

dźěłowych wuběrkow Zwjazkoweho předsydstwa a dalšich stajnych kaž tež nachwilnych wuběrkow 

abo přesadźenje najwšelakorišich projektow na polu rěče a kultury. W lěće 2022 běchu to na př. 

zakónčenje lěta župow 2021/2022, mnoho zarjadowanjow w ramiku lěta Zejlerja a Kocora 2022 z 

wjerškom zhromadneho spěwanskeho swjedźenja w Budyšinje, festiwal dudakow w Slepom abo tež 

wobdźělenje serbskeho mustwa na EUROPEADŹE 2022 w Korutanskej. Prěni króć wobdźělichu so 

hrajerjo z Delnjeje a Hornjeje Łužicy jako jedyn cyłk a docpěchu dotal najlěpši wuslědk na turněrje. 

Wosebje pak chcemy podšmórnyć, zo polěkuje zestawa mustwa k lěpšemu zrozumjenju situacije 

druheho dźěla Łužicy a skrući mjezsobne zrozumjenje a přećelstwa.   

 

Na politiskej runinje bě po wólbach do Zwjazkoweho sejma kónc lěta 2021 wažne, starych kaž tež 

nowych partnerow w Zwjazkowym sejmje namakać, kontakty skrućić a je wutwarić. Za to słužachu 

wosobinske rozmołwy, šěroke wobdźělenje na wšelakorych politiskich zarjadowanjach na komunalnej, 

krajowej kaž tež zwjazkowej runinje. Wuzběhnyć chcemy při tym přewjedźenje posedźenja Sakskeho 
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kabineta kónc septembra w Serbskim domje w Budyšinje, na kotrymž bě nimo dalšich statnych 

sekretarow a sobudźěłaćerjow Sakskeho knježerstwa 8 ministrow a ministerkow, kaž tež ministerski 

prezident Michael Kretschmer, přitomnych.  

W juniju přewjedźechmy wurjadnu hłownu zhromadźiznu w Choćebuzu, na kotrejž smy nowe 

wustawki Domowiny schwalili. Z tym wolóžili so mjez druhim dźěławosć našich Domowinskich 

gremijow.  

 

Nimo kubłanskeje (hlej ćežišćo 6) a rěčneje politiki Domowiny (hlej ćežišćo 5), kiž rozeznawa 

nutřkowno-zarjadnisku a powšitkownu rěčnu strategiju, bě dalše wužadowace polo skutkowanja 

strukturna změna we Łužicy. Tu smy – nadźijomnje – jako Serbja w lěće 2022 mězniki do přichoda 

stajeli a wažne rozsudy za přesadźenje zaměrow přez serbske projekty na zakładźe nowych 

směrnicow Załožby tworili. Wjeselimy so, zo zamołwi župa Delnja Łužica z DomPro štyri wulke 

projekty na polu spěchowanja a dalewuwiwanja serbskeje rěče.  

Su to w prědnem rěźe dolnoserbska kulturna akademija, projekt za walorizaciju imaterielnego 

kulturnego derbstwa, nastajanje masterplana za rewitalizaciju dolnoserbskeje rěce a nic naslědku 

imersiwny projekt za dorosćonych “Zorja”. 

W Sakskej smy wulki projekt "Syć za regionalnu identitu a serbsku rěč” nastorčili, kiž zarjaduje so do 

ramika dalšich projektow k skrućenju a wožiwjenju serbskeju rěčow w Delnjej kaž tež Hornjej Łužicy.  

Při tym bě a budźe w přichodźe wuske zhromadne dźěło wšitkich serbskich gremijow kaž tež 

serbskich institucijow trěbne. Zaměr zarjada Domowiny bě a je, dobre styki nic jenož k nawodam, ale 

tež k dalšim fachowcam w serbskich institucijach pohłubšić a skrućić.  

 

Organizatoriske wužadanja 

We februarje 2020 wozjewjena corona-pandemija wowliwowaše tež 2022 dźěławosć zarjada a 

wšitkich čłonskich towarstwow. Homeoffice, digitalne a/abo hybridne posedźenja postajowachu dołhi 

čas wšědny dźěłowy dźeń. Z techniskim přestajenjom, kotrež je so w zašłych lětach přihotowało a k 

90% dokónčiło, mamy dobry dźěłowy zakład, zdobom pak tež wužadanje změnow zhromadneho dźěła 

dla. Tež na dźěławosć našich towarstwow a župow měješe pandemija wulke wuskutki. To pokaza so 

we financnym přehledźe pawšale Domowinskich skupin kaž tež kulturnych wuměnow a delegowanja 

Domowiny. W lěće 2022 njejsmy aktiwitu na stawje do pandemije docpěli, z podpěru zarjada pak so 

krok po kroku tež dźěławosć župow a čłonskich towarstwow zaso “normalizuje”.   

 

Z rozrostom zarjada Domowiny a dźěłowych stejišćow we Łužicy, wosebje nowych projektow ze 

spěchowanskeho programa za projekty w Braniborskej a Sakskej dla,  přińdźe zarjad Domowiny na 

hranicy swojeje kapacity hospodarjenja a personalneho managementa po nětčišim městnym planje.  

 

W lěće 2022 wobdźěłaše zarjad Domowiny 28 přidatnych projektow. 2021 wučinješe suma wšitkich 

přidatnje zapodatych srědkow někak 20% etatoweho wolumena. 2023 stupa wolumen na nimale 40% 

(pozdatnje 2.500.000 €). K wulkim předewzaćam ličitej wobhospodarjenje projekta ze 

spěchowanskeho programa „Serbska rěč a kultura w strukturnej změnje“ kaž tež Mjezynarodny 

folklorny festiwal 2023 “Łužica / Łužyca ”. 

K dalšim projektam z třećich srědkow liča mj. dr. organizacija a přewjedźenje zarjadowanjow we 

wobłuku wopomnjeća sławnych wosobinow, nawod serwisoweho běrowa za serbsku rěč w 

komunalnym wobłuku, dźěławosć mjeńšinoweho sekretariata w Berlinje a jeho pućowanska 

wustajeńca, wutwar młodźinskeje syće přez kubłansku referentku, zawěsćenje sobudźěła w serbskich 

naležnosćach w zwisku ze strukturnym wuwićom we Łužiskim rewěrje kaž tež dalša podpěra 

serbskich towarstwow a skupinow při organizaciji a planowanju nadregionalnych projektow. 

 

Za Domowinu z RCW z wjace hač dohromady 80 přistajenymi je wažne, zo je kruty personal zarjada, 

kiž wšitke nadawki a projekty zamołwja a spjelnja, prawje nastajeny, zasadźeny, wobsadźeny a 

zastopnjowany. To je nadawk, kiž ma so w lěće 2023 dale wobkedźbować a zrjadować.  
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Dźěłowe ćežišća po wobłukach  
 

Dźěłowy wobłuk 1: Domowina – zastupjerka zajimow Serbow – narodno-politiske 

skutkowanje 

Najwažniši nadawk Domowiny je, w swojej zakonsce připóznatej funkciji jako zastupjerka zajimow 
serbskeho ludu k zdźerženju a wuwiću Serbstwa přinošować. Škit, spěchowanje a wuwiwanje 
serbskeje rěče, žiwjenskeho ruma, kultury a identity Serbow, kaž tež prócowanja wo wjetše prawo 
samopostajenja w serbskich naležnosćach do směra kulturneje a kubłanskeje awtonomije su hłowne 
zaměry našeho měrliweho zhromadneho skutkowanja. 
Domowina je na zakładźe Serbskeju zakonjow kraja Braniborskeje a swobodneho stata Sakskeje 
zakonsce připóznata zastupjerka zajimow serbskeho luda. 
Tohodla je swojemu čłonstwu kaž tež cyłemu serbskemu ludej winowata.(wujimk z preamble 
programa Domowiny) 
 
konkretne přesadźenje w lěće 2022:  

1. Domowina prócuje so wo dobre a prawidłowne zhromadne dźěło z Radu za nastupnosći 

Serbow pśi Bramborskem krajnem sejmje a z Radu za serbske naležnosće Swobodneho 

stata Sakska kaž tež ze Załožbowej radu. Na zakładźe postajenych prioritow přewjedu so 

prawidłownje wothłosowanja mjez gremijemi. (hlej dź. sm. 7.1)      

 
Wjednistwo Domowiny je so z nawodami serbskich gremijow prawidłownje zetkało a wothłosowało. 
Prawidłownje – zwjetša nimale tydźensce póndźelu - zetkachu so zastupjerjo załožby a Domowiny ze 
zastupjerjomaj Serbskeje rady Braniborskeje a Sakskeje k wothłosowanju.  
 
Zastupjerjo Domowiny wobdźělichu so (na městnje abo digitalnje) na wšitkich posedźenjach Rady za 
nastupnosći Serbow pśi Bramborskem krajnem sejmje.  Předsydka Serbskeje rady Braniborskeje je 
zdobom regionalna rěčnica při Domowinje, z tym zaruči so běžne wothłosowanje. Přewjedli su so:  

- 7 zjawne pósejźenja Serbskej rady w Bramborskej - jadne zgromadne pósejźenje ze Sakskeju 

serbskeju radu.  

- dwaj wustupaj w plenumje; dwě zmakani ze statnym sekr. Grünwald 

- dwě rozgronje z kubłanskej ministarku; zmakanje z minist. Vogel 

- stawny kontakt k rozdźělnym temam k MBJS (15 razow) 

- pśigotowańske zarědowanja a zmakanja ze zagronitymi za serbske nast. we wokrejsach (15 

razow) 

- 5 zmakanjow w šulskem amśe Chóśebuz 

 
Předsyda Domowiny wobdźěli so jako čłon na wšitkich posedźenjach Serbskeje rady Sakskeje a 
garantuje z tym stajnu wuměnu. Domowinski zarjad přidźěłaše po potrjebje na fachowej runinje. 
Serbska rada měješe w lěće 2022 cyłkownje 16 posedźenjow, wulki dźěl toho jako digitalne dźěłowe 
posedźenja.  
 
 
2. Domowina ma w parlamentach zwjazkarjow we wšěch frakcijach demokratiskich stronow a 

haji z nimi wobstajny zwisk, zo bychu na prawa a zajimy Serbow dźiwali. (hlej dź. sm. 7.2) 

 
přesadźenje w lěće 2022:  
Domowina haješe w lěće 2022 intensiwny kontakt k wšitkim demokratiskim stronam a frakcijam na 

komunalnej, krajowej kaž tež zwjazkowej runinje. Fokus ležeše při tym na zetkanjach ze za serbske 

naležnosće zamołwitymi kaž tež fachowymi zapósłancami. Běžna wuměna a stajny kontakt ze 

zapósłancami zwjazkoweho kaž tež krajneju sejmow tworja při tym bazu aktiwneho zhromadneho 

dźěła na dobro serbskeho ludu.   

 

Mjez druhim wjedźechu so rozmołwy w ramiku: 

- 16 zetkanjow na ministerialnej runinje zwjazka a krajow 

- 23 direktnych rozmołwow ze zapósłancami zwjazkoweje a krajneje runiny 
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- 04.04.2022: podijowa diskusija w Zwjazkowym sejmje k mjeńšinowej politice w ramiku 

pućowanskeje wustajeńcy “Was heißt hier Minderheit?” ze zapósłancami wšitkich frakcijow 

Zwjazkoweho sejma 

- 07.04.2022: posedźenje prezidija Domowiny w Zwjazkowym sejmje w Berlinje z rozmołwami 

ze zapósłancami frakcijow FDP, CDU/CSU, Zelenych a SPD 

- 21.06.2022: zhromadne posedźenje braniborskeho a sakskeho kabineta w Šejkowje 

- 27.09.2022: posedźenje Sakskeho kabineta w Serbskim domje w Budyšinje z 8 ministrami a 

ministerskim prezidentom,  

- 27.10.2022: posedźenje poradźowaceho wuběrka serbskeho ludu po boku BMI ze 

społnomócnjenej za narodne mjeńšiny Němskeje kaž tež zapósłancami Zwjazkoweho sejma,  

 

 

3. Domowina wjedźe prawidłowne wothłosowanje ze społnomócnjenymi za serbske 

naležnosće a wotpowědnymi poradźowacymi gremijemi poboku wokrjesow a městow w 

Braniborskej a Sakskej. (hlej dź. sm. 7.3)  

 

přesadźenje w lěće 2022:  
Domowinski zarjad je so prawidłownje z komunami wothłosował a z nimi dźěłał. Za to su regionalne 

rěčnicy w pjeć župach zamołwite. Wone staraja so wo běžny kontakt, trěbne wothłosowanja w 

serbskich naležnosćach, wobdźěla so na zarjadowanjach a posedźenjach komunow abo přihotuja 

rozmołwy z dalšimi zastupjerjemi Domowiny po potrjebje.  

Dale wobdźěla so abo su z čłonom w najwšelakorišich dźěłowych kruhach a gremijach na wšelakich 

runinach komunow (přistajeni zarjada su specifiskim gremijam a kruham přirjadowane), staraja so wo 

sylniše nałožowanje serbšćiny w zarjadach, při zjawnych posłužbach a dalšich poskitkach.  

K tomu liča serbske přinoški w gmejnskich nowinach, wuske zhromadne dźěło ze serwisowym 

běrowom za serbsku rěč w komunalnych naležnosćach, přesadźenje dwurěčnych napisow na 

zjawnych twarjenjach, pućach a pućnikach abo poradźowanje za spěchowanje serbskeje rěče při 

wubědźowanjach a dalšich spěchowanskich programach (SIMUL+ Čiń sobu!, Załožba, LEADER, 

čestnohamtske spěchowanje přez wokrjes Budyšin, atd.) 

Regionalne rěčnicy kooperuja z komunami a podpěruja stajnje komuny a wokrjesy při zrealizowanju 

nadawkow k spěchowanju serbskeje rěče a kultury a pruwuja hač so serbske naležnosće w 

komunalnym planowanju wobkedźbuja.  

 

Přikłady na župnych runinach (wurězki): 

 

Zhromadne dźěło na komunalnej runinje w župje “Michał Hórnik” 2022: 

- 04.10.2022: rozmołwa z nowym předsydu zarjadniskeho zwjazka “Při klóšterskej wodźe 

- 12.10.2022: rozmołwa z nowo wuzwolenymaj wjesnjanostomaj gmejnow Worklecy a 

Njebjelčicy  

 

Zhromadne dźěło na komunalnej runinje w župje “Jan Arnošt Smoler” 2022: 

- 27.04.2022: posedźenje měšćanskeje rady Budyšin z rozprawu wo serbskim połoženju w 

župje 

- W měrcu 2022: rozmołwa z kandidatom za měšćanostu Budyšina w Serbskim domje  

- podpěra při zestajenju lětaka ze serbskimi zapřijećemi za tych, kiž chcedźa přemysło w 

Budyšinje přizjewić (wudawaćel: přemysłowy zarjad Budyšin) 

- rozmołwy z měšćanostami městow a wjesnjanostami gmejnow Wóspork, Budestecy, Budyšin 

- kontakt k społnomócnjenym za serbske naležnosće gmejnow Malešecy, Radwor, Bóšicy, 

Wulka Dubrawa k aktualnym naležnosćam (na při. dom Měrćina Nowaka w Njechornju, 

nawjes w Njechornju, komunalna dwurěčnosć w gmejnje Bóšicy, społnomócnjeny za serbske 

naležnosće w gmejnje Radwor abo wuhotowanje zarjadowanja k česći K. A. Kocora w 

Zahorju) 
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- wobdźělenje na wuradźowanjach dźěłoweho kruha za serbske naležnosće města Budyšin: 

informacija wo aktualnych projektach Domowiny a wo Budyskej župje, podaće terminow za 

měšćanskich radźićelow  

 

Zhromadne dźěło na komunalnej runinje w župje Dolna Łužyca 2022 (wurězk): 

- běžny kontakt z Ministaŕstwom za wědomnosć, slěźenje a kulturu (MWFK) (Tobias Dünow, 

Měto Nowak). 

- Domowina woplěwa běžny kontakt ze zagronitymi za serbske nastupnosći we wokrejsach 

Sprjewja – Nysa, Górne Błota - Łužyca, Dubja - Błota, w měsće Chóśebuz a w komunach. 

- Domowina se wobźělijo na pósejźenjach wótpowědnych wuběrkow (Chóśebuz: socialny 

wuběrk, kubłański wuběrk, wuběrk młoźinskeje pomócy; wokrejs Sprjewja-Nysa: serbski 

wuběrk, kubłański wuběrk; Serbske wuběrki w komunach: Grodk, Drjowk, Bórkowy, Gołkojce). 

- Domowina se wobźělijo na pósejźenjach Šulskeju pśiradowu Chóśebuz a wokrejs Sprjewja – 

Nysa. 

- Domowina a Serbska rada Bramborska stoj w stawnym kontakśe ze šulskim amtom 

Chóśebuz a fachowej konferencu serbšćiny a WITAJ. 

- Domowina jo wjadła rozgrona ze šołtami slědujucych komunow: Bórkowy (Błota), Kalawa, 

Chóśebuz, Dešno-Strjažow, Hochoza, Drjowk, Baršć (Łužyca), Gołkojce, Lubin (Błota), 

Lubnjow/Błota, Markojska Góla, Nowa Niwa, Zły Komorow, Grodk, Turjej, Gatojce, Turnow-

Pśiłuk, Wětošow/Błota, Wjelcej.  

- sobuźěło w źěłowej kupce “sebske pomniki” w měsće Chóśebuz 

- k sylnišemu nałožowanju serbšćiny: běžne pśiźěło za “Spreewald-Journal” ako serbski róžk; 

wudźěłanje dwurěčnych směrnicow za gmejnu Gołkojce; dworowe mjena 

 

Zhromadne dźěło na komunalnej runinje w župje “Handrij Zejler” 2022 (wurězk): 

- 05.09.2022: wobdźělenje na přijeću wyšeho měšćanosty we Wojerecach  

- stajny kontakt k zamołwitej za serbske naležnosće města Wojerecy - powołanje noweje 

zamołwiteje kónc lěta 2022 a nawjazanje kontakta k njej 

- prawidłowna wuměna ze zamołwitym za serbske naležnosće města Kulow, knjezom Rachelu, 

kaž tež z knjeni Hufnagelowej 

- běžny kontakt do gmejnow Halštrow, Sprjewiny Doł a Łaz 

- prawidłowne wobdźělenje na posedźenjach přirady za serbske naležnosće města Wojerec 

- k sylnišemu nałožowanju serbšćiny: podpěra při wudźěłanju kolesowarskeje znački w Sakskej 

(serbska rada); šćežka we Wojerecach (tafle we Wojerecach, na kotrychž ma so pod motom 

Via Sorabica HoyWoj na městnosće serbskich stawiznow we Wojerecach skedźbnić) 

 

Zhromadne dźěło na komunalnej runinje w župje “Jakub Lorenc-Zalěski” 2022 (wurězk): 

- 13.07.2022: rozmołwa z wjesnjanostu knjezom Blattnerom (gmejna Mikow) a knjezom 

Naumburgerom (gmejna Chrjebja-Nowa Wjes) - poskitki k podpěrje aktiwitow ze serbskim 

podźělom 

- stajny kontakt k wjesnjanostam a wjesnym předstejićerjam w Slepjanskej wosadźe kaž tež 

wuměna wažnych informacijow, nastupajo serbske naležnosće 

- sobustaw serbskeje přirady wokrjesa Zhorjelc (zetka so dwójce, 17.05. a 20.09.) 

- poradźowaca čłonka wuběrka młodźinskeje pomocy wokrjesa Zhorjelca,  

- sobudźěło w gremiju „Městna UNESCO we Łužicy“  

- prawidłowne kontakty k zamołwitej za serbske naležnosće wokrjesa Zhorjelc, podpěra 

wokrjesa při pytanju noweho zamołwiteho za serbske naležnosće (pomjenowanje po wšěm 

zdaću w měrcu 2023) 

- k sylnišemu nałožowanju serbšćiny: dwurěčne wopisanje figurow powěsćoweje šćežki w 

Slepjanskim regionje; wliw na gmejnski zarjad Slepo k dalewjedźenju a rozšěrjenju poskitkow 

we wobłuku serbskeje kultury a serbskeho rjemjesła; popisanje běrowow a přestajenje e-

mailowych signaturow Slepjanskeje gmejny w němčinje / hornjoserbšćinje / slepjanšćinje 

widźomnosće rěče dla 
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4. Domowina prócuje so wo wobkedźbowanje serbskich zajimow na zwjazkowej runinje přez 

sobuskutkowanje w poradźowacymaj wuběrkomaj zwjazkoweho ministerstwa nutřkowneho 

a nutřkowneho wuběrka zwjazkoweho sejma Němskeje, kaž tež z čłonstwom w mjeńšinowej 

radźe štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšin Němskeje. (hlej dź. sm. 7.4)  

 
Domowina je z čłonom w mjeńšinowej radźe Němskeje a je zdobom nošer mjeńšinoweho sekretariata. 
Mjeńšinowa rada měješe 2022 šěsć posedźenjow, kiž wotměchu so w Berlinje, w Kielu abo digitalnje. 
W srjedźišću steješe dźěławosć mjeńšinoweje rady w nowej legislatiwnej periodźe Zwjazkoweho 
sejma, financne spěchowanje narodnych mjeńšin, zetkanje z nowej społnomócnjenej Zwjazka za 
narodne mjeńšiny knjeni Pawlik, sposrědkowanje wědy wo narodnych mjeńšinach we wučbnych 
planach w 16 zwjazkowych krajach kaž tež wotewrjenje noweje pućowanskeje wustajeńcy rady. Tuta 
přehladka bu w měrcu w Zwjazkowym sejmje wotewrjena a nětko přez Němsku pućuje. Klětu 
prezentuje so mjez druhim w Choćebuzu, zo by tež Łužičanow wo štyrjoch narodnych mjeńšinach 
informowała kaž tež wědu wo pozadkach – bjez stereotypow – šěriła. Nimo toho bě mjeńšinowa rada 
sobu wuhotowar FUEN-kongresa, kotryž je so kónc septembra w Berlinje přewjedł. Tu prócuje so 
mjeńšinowa rada wosebje wo kritiski wid hladajo na dodźerženje demokratiskich procesow kaž tež 
prawnostatnosć w Europje, štož je najwažniši zakład za dodźerženje a přesadźenje mjeńšinowych 
prawow.   
 
Jako zarjad Domowina wobdźělimy so aktiwnje na wšitkich posedźenjach na zwjazkowej runinje, 
podpěramy wolenych čłonow w gremijach w přihotach na posedźenja a kontrolujemy přesadźenje tam 
tematizowanych ćežišćow. W oktobrje smy posedźenje poradźowaceho wuběrka serbskeho ludu po 
boku BMI w Budyšinje přewjedli, hdźež wobdźěli so nimo referata Zwjazkoweho ministerstwa 
nutřkowneho tež społnomócnjena za narodne mjeńšiny knjeni Pawlik kaž tež dalši čłonojo 
Zwjazkoweho sejma.  
 
Domowina zaruči nimo toho nošerstwo mjeńšinoweho sekretariata w nadawku mjeńšinoweje rady. Z 
tym zaruči a wobhospodari někak 350.000 € budgeta wob lěto za sekretariat z 5 přistajenymi kaž tež 
pućowansku wustajeńcu. 
 
5. Domowina prócuje so wo připóznaće a zmóžnjenje zapisanja žónsko specifiskeho sufiksa 

swójbnych mjenow we wupokazach a zjawnych dokumentach. (hlej dź. sm. 7.5)   

 
Móžnosć za Serbowki w Němskej, sej žónsku wersiju swójbneho mjena do hamtskich dokumentow 
zapisać dać, so po podaćach zwjazkoweho knježerstwa bliži. Komisija ekspertow justicneho a 
nutřkowneho ministerstwa bě hižo 2020 doporučiła, dotalne prawo mjenow wotpowědnje přiměrić. 
Tuchwilu hišće zhromadny naćisk referenta přihotuja, wotmołwi zwjazkowe knježerstwo na 
naprašowanje. Nadrobny časowy plan móže so hakle po wothłosowanju naćiska referentow z druhimi 
ressortami a wuhódnoćenju stejišćow krajow a zwjazkow předpołožić. 
Domowina je při tym dale w kontakće z justicnym ministerstwom w Sakskej, zo by tež na krajowej 
runinje wo podpěru prosyła a so wothłosowała.  

 

 
6. Zhromadnje z druhimi mjeńšinami prócuje so Domowina wo přizwolenje dwurěčnosće při 

awtodróhach. (hlej dź. sm. 7.6)    

 
Domowinski zarjad wobkedźbuje aktualny staw přesadźenja a tematizuje naležnosć mj. dr. w 
mjeńšinowej radźe přez wolenych čłonow. Na iniciatiwu wosebje Serbow je Zwjazk wutworił dźěłowu 
skupinu, kotraž ma wědomostne přepytowanje dwurěčnych napisow při awtodróhach  přewodźeć. 
Domowina je zastupjerja za tutu přiradu pomjenowała. Zwjazkowe knježerstwo je wědomostne 
přepytowanje wupisało. Dotal pak so nichtó požadał njeje, wědomostny nadawk přewzać. Tuž so 
znowa wupisa. Domowina proces dale kritisce přewodźuje a sebi spjelnjenje nadawka wužada. 

 
 
7. Domowina podpěruje prewentiwne naprawy w zwisku ze škitom Serbow před antiserbskimi 

nadpadami. Wona steji woporam tajkich nadpadow pomocliwje poboku. (dź. sm. 8.2) 

 

Jako Domowina reagujemy na nadpady z antiserbskim pozadkom a stejimy woporam poboku. W 

lěće 2022 běchu to mjez druhim:   
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- Reagowachmy mjez druhim na wonječesćenje Božich martrow w Kulowskich kónčinach kónc 

oktobra. Při tym je zarjad Domowiny w stajnym zwisku ze zarjadnišćemi, kotrež 

wonječesćenje křižow wokoło Kulowa přepytuja a je z Sakskim ministrom nutřkowneho 

rozmołwu wjedł.   

- Domowina je podpěru poskićiła při přepytowanju njeskutka a při narunanju pismikow na domje 

Zejlerja we Łazu, hdźež su njeznaći w oktobrje serbski napis wobškodźili.  

- Pśedsedaŕ Domowinskeje župy Dolna Łužyca z. t. jo w mjenju serbskich institucijow w Dolnej 

Łužycy pósłał “Protestnu rezoluciju dla wótpóranja serbskich motiwow w měsće 

Cottbus/Chóśebuz” na wušeho šołtu města.  

- Na Serbskim domje w Budyšinje smy za čas póndźelnišich demonstracijow před Serbskim 

domom banery wupowěsnyli, zo bychmy na mnohotnosć a wšelakorosć pokazali a za 

wotewrjenosć wabili. Banery wopřijachu slědowace hesła w serbskej a němskej rěči: “Za 

mnohotnosć, tolerancu a demokratiju.”, “Wočiń woči, wočiń wuši, wočiń wutrobu!”, “Syć za 

demokratiju a mnohotnosć we wokrjesu Budyšin!”. Tute so w ramiku projekta “Partnerschaft 

für Demokratie” spěchowachu. 

- Hromadźe z tvBUNT - syć za demokratiju a mnohotnosć w Budyskim wokrjesu je Domowina 

w decembrje 2022 akciju přewjedła: “Změńće pola nas swoju čorno-běło-čerwjenu chorhoj na 

stawiznisku knihu”. Poskitk je so na wobdźělnikow póndźelnišich demonstracijow měrił, kotřiž 

wužiwaja čorno-běłu-čerwjenju chorhoj (Reichsflagge). 

 

 
8. Domowina podpěruje wuwiće serbskich crossmedialnych poskitkow we wobłukach 

rozprawnistwo, medijowe kulturne dźěło a digitalne wuknjenje. (hlej dź. sm. 10.4)  

 
Hłownje wusměrja so to na kwalifikowanje dźěła Ludoweho nakładnistwa Domowiny. Přez swójske 
medijowe dźěło podpěra třěšny zwjazk dźěło serbskich redakcijow. Přez wuske styki je prawidłowne 
zhromadne dźěło zaručene. Na tutej bazy bě Domowina dale k dispoziciji, crossmedialitu 
rozprawnistwa polěpšić. Při wšěm dominowaštej 2022 personalna strata a diskusija wo přihódne 
nałožowanje tarifowych zasłužbow dźěławosć LND. Z tym njebě na času, kwalitatiwny proces 
sćěhować, wšako měł tutón z LND wuchadźeć, Domowina wšak jenož podpěra. Třěšny zwjazk je 
njehladajo swójskich stratow aktiwnje polěpšenje personalneje situacije LND podpěrał a tak zakład 
nowinarstwa sobu zaručił.   
 

9. Domowina podpěruje potrjechene župy při politiskim dialogu nastupajo zachowanje 

serbskeje rěče a kultury pod wuskutkom negatiwnych sćěhow wudobywanja surowiznow w 

serbskim sydlenskim rumje a hladajo na zahajene strukturne wuwiće Łužicy do 2038. (hlej 

dź. sm. 12.1) 

 
Jako Domowina wobkedźbujemy serbske zajimy we wotpowědnych gremijach na polu strukturneje 
změny a zastupujemy w regionalnych planowanskich procesach serbske zajimy. To su na př.:  
 

- referent za infrastrukturu a hospodarstwo zastupuje Domowinu w Sakskej na posedźenjach 

Regionalneho přewodźaceho wuběrka za Łužiski rewěr poboku Sakskeje agentury za 

strukturne wuwiće tzwr (štyri posedźenja w lěće 2022), hdźež so rozsudy wo spěchowanju 

projektow za Łužiski rewěr tworja a wobkedźbuje při tym serbske zajimy.  

- štyri posedźenja Zwjazkoweje zhromadźizny Regionalneho planowanskeho zwjazka “Hornja 

Łužica/Delnja Šleska”  

- poradźowanje w brunicowym wuběrku Regionalneho planowanskeho zwjazka Hornja Łužica/ 

Delnja Šleska (4 posedźenja) 

- poradźowanje w brunicowym wuběrku kraja Bramborska 

- regionalna rěčnica župy “Handrij Zejler” wobdźěli so prawidłownje na rozmołwach z dalšimi 

akterami a rjemjeslnikami regiona nastupajo wuwiće regiona w strukturnej změnje,  

- pśedstajenje serbskich idejow na pólu strukturnego wuwiśa we wósebnem wuběrku za 

strukturne wuwiśe we Łužycy Krajnego sejma Bramborskeje (Sonderausschuss des 
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Landtages Strukturentwicklung für die Lausitz) a w pśewóźujucem wuběrku “Łužyca” krajnego 

zagronitego za Łužycu (Begleitausschuss “Lausitz”) 

 
Dale prócowaše so Domowina wo wothłosowanje mjez serbskimi akterami/institucijemi a wjedźeše 
diskusiju wo wotpowědnych strukturach k přesadźenju přidatnych srědkow Załožby za strukturnu 
změnu. Prěni kwartal 2022 steješe pod wužadanjom namakać wosoby za wotpowědny gremij, kiž wo 
projektach spěchowanskeho programa w Sakskej rozsudźi.   
W měrcu přeprosy Domowina serbske institucije na wuměnu wo serbskich naležnosćach w dobje 
změny strukturow, zo bychu so wo postupowanju z próstwami za serbske wulkoprojekty w ramiku 
změny strukturow w Sakskej dorozumili. Při tym rozjimachu so zaměry, praktiske aspekty a prašenja 
kooperacije. W běhu lěta wothłosowa so zarjad Domowiny z dalšimi nošerjemi projektow z programa 
strukturneje změny pola Załožby. Sćěhować maja dalše kooperacije z nošerjemi projektow, serbskich 
institucijow w Delnjej kaž tež Hornjej Łužicy.  
Ze spěchowanjom wulkoprojekta “Syć za regionalnu identitu a serbsku rěč” pod nošerstwom 
Domowiny maja so akterojo, towarstwa a dalši zajimcy regionow zawjazać, w kotrejž so dźensa wjac 
serbšćina we wšědnym dnju njerěči ze zaměrom rěč zaso rewitalizować.  
Wosebje župy “Jan Arnošt Smoler”, “Handrij Zejler” a Jakub Lorenc-Zalěski su wužadane, projekt 
přewodźeć a z pomocu rěčnych motiwatorow kontakt k bazy zaso nawjazać. Regionalne rěčnicy 
tutych župow přewodźuja dźěławosć rěčnych motiwatorow a podpěruja jich při prócowanju wo 
rewitalizaciju serbšćiny a wuske splećenje aktiwitow w jednotliwych regionach. 
 
Na nastork a přewod kulturneho wuběrka Domowiny nasta projekt w Serbskim Instituće - 2022-2023 - 
za koncepciju, pozdźišo za realizaciju “registra za serbske kulturne herbstwo”. Mjezystaw ma so 
spočatk lěta 2023 předstajić.  
 
10.  Domowina podpěruje župu Jakub Lorenc-Zalěski (JLZ) při zwoprawdźenju planowanych 

naprawow w koncepciji k pozbudźenju a wožiwjenju serbskeje rěče a kultury w Slepjanskej 

wosadźe “wosom wsow – jedna wosada”. (hlej dź. sm. 12:2)  

 

Ćežišćo župy JLZ k docpěću zaměrow w strukturnej změnje je, serbšćinu w Slepjanskej wosadźe 

widźeć a dožiwić móc. 2022 su so konkretne sćěhowace naprawy přewjedli:  

- dalewjedźenje a rozšěrjenje serbskeje powěsćoweje šćežki w Slepjanskej wosadźe: natwar 

serbskeje sćěny wědy 

- zdźěłanje internetneje župneje strony (dwurěčna) 

- dołhodobne zawěsćenje serbskich zarjadnišćow we wobłuku skutkowanja župy: podpěra 

Šusterec dwórej w Trjebinje, Njepilic statokej w Rownom, Šwjelowej bróžni we Wochozach 

kaž tež ewangelskej cyrkwi w Slepom we wšědnym dźěle, při projektach kaž tež při serbskich 

zarjadowanjach 

- zakónčenje planowaneho projekta ŁCEM: wuwiwanje Serbskeho kulturneho centruma k 

srjedźišću serbskich aktiwitow a rozšěrjenje zarjadnišća na serbski kulturny a powołanski 

centrum z integrowanej rěčnej šulu; podpěra při wuwiwanju idejow, kak so dom k zawěsćenju 

a skrućenju serbšćiny we wuskim zhromadnym dźěle z gmejnu Slepo wužiwa 

 

11. Domowina wobara so zhromadnje z druhimi partnerami raznje přećiwo tomu, we Łužicy 

doskónčny skład za atomowe wotpadki zaměstnić. (hlej dź.sm. 12.3)   

 

Domowina wobkedźbuje kritisce dalše wuwiće nastupajo doskónčneho składa za atomowe wotpadki. 

Zarjad wobkedźbuje dalše wuwiće k temje, koordinuje trěbne stejišća a wothłosowanja ze serbskeho 

wida. Předsyda Domowiny bě z jednaćelom Sakskeho zjednoćenstwa městow a gmejnow (SSG) w 

rozmołwje. Po potrjebje ma so zhromadne stejišćo wudźěłać. Na komunalnej runinje wothłosuje so 

Domowina běžnje ze zastupjerjemi gmejnow po potrjebje a zabjerje kritiske stejišćo k tutej temje.  

 

Při tym witamy, zo je so w nazymje 2022 wulkoprojekt změny strukturow „Němski centrum za 

astrofyziku“ (DZA) jako slědźenišćo přesadźił. Stejnišćo je tež we wutrobje serbskeje kónčiny, hdźež 

su wuspěšne probowe točenja přewjedli. To je lěpje hač městnosć za kónčny skład atomowych 

wotpadkow wužiwać. Nastawa při tym wjele nowych dźěłowych městnow we wjesnych kónčinach, wot 

wědomosće hač k rjemjesłu. Tohodla smy DZA sčasom podpěrali a chcemy jón aktiwnje přewodźeć. 
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12. Domowina podpěruje serbskich wosadnych w jich prócowanjach wo wobkedźbowanje 

narodnych zajimow při noworjadowanju cyrkwinskich strukturow w serbskim sydlenskim 

teritoriju. (hlej dź. sm. 13.2) 

 

Domowinski zarjad reaguje na aktualne wuwiće při noworjadowanju cyrkwinskich strukturow po 

potrjebje. Jelizo je trjeba, wobroći so při tym na čłonske towarstwo TCM, na serbske ewangelske 

towarstwo kaž tež Spěchowanske towarstwo za serbsku rěč w cyrkwi. Tute su predestinowane so 

słowa jimać. Domowina rady při tym podpěruje.  

Regionalni rěčnicy su w stajnym kontakće ze zamołwitymi noworjadowanjow a dźěłaja čestnohamtsce 

w dźěłowych gremijach, kaž n. př. w gremiju serbski pastoralny rum, sobu. Tak je stajna informacija 

móžna a data.  

 

13. Ze zhromadnym dźěłom ze Serbskim ewangelskim towarstwom a Spěchowańskim 

towaristwom za serbsku rěc w cerkwi wobkedźbuje Domowina zajimy towarstwow při 

swojich politiskich rozsudach. Po tutym přikładźe prócuje so tež wo zhromadne dźěło z 

dalšimi cyłkami. (hlej dź. sm. 13.3)      

 

Regionalne rěčnicy wudźeržuja na městnje stajny kontakt k wotpowědnym zastupjerjam po potrjebje.  

Pśedsedaŕ Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi je zdobom čłonk prezidija Domowiny 

a se pśepšosyjo na pósejźenja pśedsedaŕstwa.  

Zwisk z předsydstwom Serbskeho ewangelskeho towarstwa so po potrjebje nawjaza. 2022 wobdźěli 

so regionalna rěčnica župy “Jan Arnošt Smoler” dnja 3.7.22 na předstajenju drastoweje skupiny z 

drastu ewangelskich Serbow w Bukecach, dorěča so ke kursej k hotowanju serbskeje ewangelskeje 

drasty w Bukecach, přidźěłaše wudawaćelam spisow “800 lět Poršicy” a “800 lět Bukecy” nastupajo 

Domowinske skupiny w Poršicach a Bukecach a podpěrowaše při organizaciji serbskeje wustajeńcy 

za cyrkej w Hućinje składnostnje 800lětneho jubileja wsy. 

 

 

14. Domowina wudźeržuje stajny dialog z krajnymi cyrkwjemi a podpěruje z tym wěriwych 

Serbow při zdźerženju rěčnych rumow w katolskich a ewangelskich wosadach. (hlej dź. sm. 

13.4) Domowina podpěruje nabožno-narodne projekty a předewzaća serbskich katolskich a 

ewangelskich projektowych nošerjow. (hlej dź. sm. 13.1) 

 

2022 podpěraše Domowina konkretnje při sćěhowacych naprawach:  

- september 2022: předstajenje projekta TCM “Mór a lubosć” w Chrósćicach, mnozy čłonojo 

župy M. Hórnik běchu zapřijeći 

- oktober 2022: podpěra při předstajenju spěwohry za “Z tobu – Bohu swjećenje lěto”  

- Kubłanski dźeń za wučerjow 22.3.2023 we Wojerecach 

- 30.10.2022: Serbska ekumeniska nutrnosć k česći K.A. Kocora a H. Zejlerja w Budyskej 

tachantskej cyrkwi (něhdźe 100 spěwarjow a 100 wopytarjow) – zhromadna organizacija 

Friedemanna Böhmy, projektneje managerki Domowiny a katolskeje tachantskeje wosady 

Budyšin. 

- prawidłowne přewjedźenje serbskich wosadnych popołdnjow, serbskorěčnych kemšow we 

wobłuku swjatych dnjow a wjerškow wosadneho žiwjenja, n. př. na Šusterec dworje, na 

Njepilic dworje atd., swjatočne kemše składnostnje 750 lět Slepo a žohnowanje dźěćetka 

- Kóžde lěto přewjedu so w Ptačecach dwurěčne drastowe kemše składnostnje kermuše. Jako 
přihot na kemše je so z podpěru Domowiny přewjedł rěčny kurs, kotryž wobdźělnikam zbliži 
spěwy a čitane teksty. 

- 10. julija 2022: podpěra Serbskeho ewangelskeho domizniskeho dnja ze serbskimi kemšemi 

w Janskej cyrkwi we Wojerecach a po tym pisany swjedźeń w Ćisku z 150 wobdźělnikami 

- Sobudźěło Domowiny přez referenta za kulturu a wukraj, kiž wobdźěli so prawidłownje na 

posedźenjach pomnikoweho wuběrka. W minjenymaj lětomaj spěchowaše Załožba wjacore 

projekty nabožnych pomnikow.  
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- Domowina podpěruje towarstwo Bratrowstwo při projekće “Swjate křiže w Kulowskej 

wosadźe”. K tomu je w septembrje w Kulowje był přednošk Trudle Kuringoweje, na kotrymž je 

wona 25 přitomnym wo swojim dotalnym dźěle a wo wuslědkach přednošowała. W januarje 

2023 wutwori so skupina, kotraž zběrku za Kulowsku wosadu zestaji.   

 

 

Dźěłowy wobłuk 2: kulturne dźěło a regionalna/nadregionalna wuměna a sobudźěło 

kaž tež regionalne wuwiće  

 
Domowina je Zwjazk Łužiskich Serbow a třěšna organizacija serbskich župow a towarstwow Delnjeje a 
Hornjeje Łužicy. Jej přisłušeja župy, Domowinske skupiny a nadregionalne čłonske towarstwa. Čłonojo 
su baza skutkowanja Domowiny. 
Jako zastupjerce zajimow serbskeho ludu je nam přewšo wažne a njeparujomne, prawidłownu wuměnu 
mjez wšelakimi cyłkami hajić. Tež kulturne wuměny, reprezentacija serbskeho ludu zwonka Łužicy 
(nadregionalnje, mjezynarodnje) a witanje partnerow do Łužicy su wažny nadawk Domowiny. Čłonstwo 
w mjezynarodnych zwjazkach ma so dale hajić.  
W Domowinje su wšě generacije zastupjene. Potrjeby wšěch jednotliwych starobnych skupin maja so 
hišće lěpje wobkedźbować a z tym generacije přesahowaca zhromadnosć spěchować. W srjedźišću 
steja tu wosebje swójby, młodźina a dorost. 
 
Zarjad Domowiny zwěsći za lěto 2022 za kulturne aktiwity a projekty regionalnych a 
nadregionalnych towarstwow, kotra zarjadniska podpěra je trjeba a ju na zakładźe zrěčenjow 
zwoprawdźi (hlej dź. sm. 5.1). Projektowi sobudźěłaćerjo a regionalne rěčnicy zarjada 
přewodźeja akterow a organizatorow při zaručenju wuskeje kooperacije mjez towarstwami a 
serbskimi institucijemi při přihotach a přewjedźenju jich předewzaćow. (hlej dź. sm. 5.6) 
Domowina spěchuje mjezsobne zeznaće, wuměnu nazhonjenjow a zhromadne projekty swojich 
župow, čłonskich towarstwow a zwjazkow (hlej dź. sm. 1.2). 

 
W lěće 2022 přewjedźe zarjad Domowiny sćěhowace zarjadowanja:  
 

- junij 2022: EUROPEADA w Korutanskej jako wusahowacy projekt, kiž zwjaza hišće sylnišo 

Delnju a Hornju Łužicu. Wobdźěleni běchu nimo zhromadneho mustwa njeličomni fanojo we 

Łužicy (wosebje přez live stream direktnje 11.000 live, po tym hišće hač do 30.000 přistupow), 

ale tež jako hosćo w Korutanskej (někak 150). 

- w běhu lěta: přihotowanske posedźenja za Mjezynarodny folklorny festiwal přewjedowachu so 

w cyłej Łužicy: W přihotowanskim wuběrku je něhdźe 30 wosobow z DŁ a HŁ.  

- 15.-17.07.2022: podpěra při financowanju a přewjedźenju swjedźenskeho zarjadowanja 

Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor z. t. “Mjezynarodny spěwny a rejowanski swjedźeń 

„40 lěta – kónc wotwidźeć njeje“ ( wjac hač 1.000 wopytowarjow)  

- 13.10.2022: informaciske stejišćo wo dźěle w zarjedźe Domowiny a RCW na powołanskich 

wikach na wyšej šuli w Ralbicach z 50 wustajerjemi z wjace hač 500 wobdźělnikami 

- 14.-15.12.2022: Politisko-kubłanska jězba do Berlina: 30 Serbow poda so na přeprošenje 

zapósłanče SPD Zwjazkoweho sejma, zo by dźěławosć Zwjazkoweho sejma zeznała a 

zhromadnosć a wuměnu mjez ludźimi ze wšelakich kónčin Łužicy hajiła 

 

 
Projektna managerka Hornjeje Łužicy podpěrowaše 2022 nadregionalne towarstwa kaž 
Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z.t., Zwjazk serbskich studowacych a Zwjazk serbskich 
spěwarskich towarstwow při zwoprawdźenju jich projektow:  
Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z.t: 

- 10.03.2022: wubědźowanje wo najrjeńše jutrowne jejko (jury; 41 wotedatych kolekcijow)  

- 04.05.2022: wubědźowanje wo najrjeńše jutrowne jejko za dorost (jury; 54 wotedatych 

kolekcijow + 276 dźěći wobdźěli so w skupinje ze zakładnych šulow w Großschirma, Kulowje 

a Wulkej Dubrawje a pěstowarnje z Wulkeje Dubrawy)  

- kurs wušiwanja křižerskich seklow w Chrósćicach (18./19.3.,2.4.,8.4.; 9 wobdźělnikow)   

- 07.06.2022: wustajeńca „Na zabytych slědach – Dźěła z molerskeje dźěłarnički w Delnim 

Wujězdźe 2021” w SKI w Budyšinje (30 wopytowarjow při wotewrjenju)  
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- 17.-19.6.22: Molerska dźěłarnička składnostnje 9. mjezynarodneho festiwala dudakow w 

Slepom pod nawodom Maje Nageloweje (10 wobdźělnikow)  

- 12.9.2022: Wustajeńca „ZYNK & BARBA – Dźěła z molerskeje dźěłarnički składnostnje 

festiwala dudakow w Slepom 2022“w Serbskim domje w Budyšinje (30 wopytowarjow při 

wotewrjenju) 

Zwjazk serbskich studowacych: 
- Organizacija jězby serbskich studowacych do Prahi w zhromadnym dźěle z předsydstwom 

ZSS (16.-18.9.2022; 38 studentow) 

 
W kooperaciji ze Zwjazkom serbskich spěwarskich towarstwow, Załožbu za serbski lud a Serbskim 
ludowym ansamblom: 

- organizacija wjerška Lěta Zejlerja a Kocora „Serbski spěwanski swjedźeń“ w Budyskej krónje 

(29.10.20222; 350 sobuskutkowacych, 1200 wobdźělnikow live w streamje, 2700 klikow k 

30.11.2022). 

Domowina jako kooperaciski partner: 
- “Łužiske dohlady” 4 zarjadowanja w kooperaciji z Kamjentnym domom, SLA, Filmowym 

festiwalam nad Nysu, Załožbu za serbski lud a “Łužycafilm – Serbsko-němska filmowa syć” 

- PopIIGo (hłowny nošer: Kamjentny dom) 

 
 

Projektowy manager w Dolnej Łužycy źěła na zakłaźe kooperaciskego dogrona mjazy Domowinu 
Zwězk Łužyskich Serbow z.t. a Domowinu Župa Dolna Łužyca z.t.. W dogronje su 
nadawki zapisane. 
Pśez zarědowanje źěłowego městna jo se dojśpiło, až towaristwa a druge nosarje projektow w Dolnej 
a srjejźnej Łužycy pódpěru pśi nawabjenju a póžedanju financnych srědkow dostanu. 
Projekty Župy Dolna Łužyca z.t. su byli realizěrowane a nowe formaty prezentacije serbskeje kultury 
su se dalej wuwijali. Pśez strukturnu změnu stoj Župa Dolna Łužyca pśed nowymi wupominanjami a z 
tym jo župa pśenjasła projektowemu manageroju rěd nowych nadawkow. 
Projektowy manager jo zagronity za wusměrjenje a źěłabnosć Domowina Niederlausitz Projekt 
gGmbH ako nosaŕ:  

- bramborskego IKE projekta (140.000 €) 

- projekta Masterplan rewitalizacije dolnoserbskeje rěcy (41.000 €) 

- projekta Dolnoserbska kulturna akademija (335.000 €).  

 

Projektowy manager podpěrujo projekty:  
župy Dolna Łužyca pśez Dolnoserbsku kulturnu akademiju: 

- małe projekty ako mólowanje jatšownych jajow, nałog Janšojskego boga, jatšowne spiwanje, 

póbitowanja ludowego wuměłstwa   

- projekt Małe jatšy (1000 pśiglědowarjow a 50 wobźělnikow)  

- pódpěra dolnoserbskich nałogow na jsach (superkokot: 24.09.2022 700 pśiglědowarjow w 

Tšupcu a zapust) 

- 10.09.2022: wustup 1.kulturneje brigady a Chóśebuzu w ramiku lěta Zejlera a Kocora, 300 

pśiglědowarjow 

- imersiwne źiwadło „Serbski Tranzit“ 120 pśiglědowarjow  

- pupkowe źiwadło („Mały lutk“ a „Štrumpicka“) 200 pśiglědowarjow, projekt kulturneje 

akademije 

- serbske powěsćowe figury (Großfigurenbau Workshop) 10 luźi su twarili figury, 30 luźi su 

pśišli na prezentaciju 31.10.2022 ako pśeśeg pśez Chóśebuz / figury móžno na serbski event  

ako attrakcija pśepšosyś  

projekty towaristwa Studnja: 
- źiwadło pśi rěcce (Sagenkahnfahrt), 6 zarědowanjow z 400 pśiglědowarjami 

 

Projektowy manager jo se zaběrał z nawabjenim tśeśich srědkow: 
- Partnerschaft für Demokratie Cottbus (10000 €) za Małe jatšy, Serbski Tranzit 

- Stiftung Sozialpädagogisches Institut Berlin SPI za “Aufholen nach Corona” (2.000 €) za 

serbske kulturne póbitowanja w šulach 
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W srjejźnej Łužycy jo projektowy manager pódpěrał towaristwo Njepilic dwór z.t. pśi wuźěłanju pšosby 
a wótlicenju spěchowańskich srědkow. 
 
 
2022 přewjedźechu so w našich Domowinskich župach sćěhowace regionalne župne 
zarjadowanja:  
 
Župa “Michał Hórnik: 

- 17.03.2022: přednošk za wuměnkarjow župy z Benom Bělkom ze 30 wobdźělnikami 

- 03.04.2022: swójbna schadźowanka w Chrósćicach jako zhromadne zarjadowanje z RCW a 

SŠT z něhdźe 400 dorosćenymi a dźěćimi 

- 02.09.2022: filmowy wječor jako kino pod hołym njebjom w Pančicach-Kukowje zhromadnje z 

młodźinskim klubom Paku, staršiskim kružkom Paku a RCW z wjace hač 300 wopytowarjemi 

- 10.11.2022: zetkanje hotowarničow serbskeje katolskeje narodneje drasty w Chrósćicach ze 

27 wobdźělnikami 

- 15.11.2022: župna kulturna kermuška w Hórkach zhromadnje z wjesnym towarstwom “Při 

skale” Hórki a skupinu “Po štyrjoch” ze 90 wopytowarjemi 

- 26.11.2022: kubłanska jězba župy do Lubnjowa a na Lědy z 19 wobdźělnikami 

 
Župa “Handrij Zejler”:  

- 10.02.2022: zahaji so předawanje židźanych płatow za Wojerowski region w Budyskej SKI ze 

swjedźenskim přepodaćom płatow firmy Eschke do serbskich rukow (25 wobdźělnikow); wot 

toho časa podpěruje so předawanje płatow w regionje intensiwnje a hač do kónc lěta 2022 je 

so wulki dźěl płatu w SKI Budyšin tež z podpěru regionalneje rěčnicy předał 

- 05.03.22: jězba na předstajenje NSLDź “Šěrcec Hanka” z busom z Wojerec přez Kulow a 

Sulšecy (spěchowany přez KuBiMobil) z 54 wopytowarjemi (wot toho 1/3 młodostnych)  

- 17.03.2022: přewjedźenje dźěłarnički “Regionalna pisanosć rěče drasty a kultury” na temu 

“Jutrowne nałožki z ruku a rěču”, spěchowane přez wurjadne myto “Rěč wjaza. Rěc zwězujo.” 

Załožby za serbski lud ze 30 wobdźělnikami 

- 08.04.22: čitanje fabulow a koncert składnostnje lěta Zejlerja a Kocora zhromadnje z 

Towarstwom Zejler Smoler we Łazu ze 60 wobdźělnikami 

- 15.10.22: koncert SLA a počesćenje z połoženjom kwěćela při pomniku składnostnje 150. 

posmjertnin Handrija Zejlerja we Łazu ze 90 wobdźělnikami 

- 13.11.22: popołdnjo za swójby w kooperaciji z towarstwom Bratrowstwo w Jakubetz wustawje 

w Kulowje ze 150 wobdźělnikami  

- w běhu lěta: předstajenje Kamishibai mapy wo Pumpoće a Připołdnicy w 13 pěstowarnjach a 

w Ćiskowskej Bjesadźe z přeco někak 15-20 dźěćimi (mapy so do wšitkich serbskich šulow a 

pěstowarnjow HŁ a DŁ darmotnje rozdźělichu; wuslědk Čin sobu fonda jako projekt župy 

- w běhu lěta: 6 rěčnych swětłownjow w bróžni Domowinskeho domu we Wojerecach 

zhromadnje ze župnym předsydstwom, spěchowane přez wurjadne myto “Rěč wjaza, ...” 

Załožby za serbski lud ze stajnje někak 15-20 wopytowarjemi 

- dźěło na přiručce za zwoblěkanje Wojerowskeje drasty, zwołanje dźěłoweje skupiny, kotraž 

zběra podłožki a fachowje dźěło přewodźa; na projekće so klětu dale dźěła a po móžnosći 

zakónči; do přihotowanskeje skupiny słuša 8 hotowarničow 

 
Župa “Jakub Lorenc-Zalěski z.t.”: 

- 21.03.-08.04.2022: čitanske a molowanske popołdnjo w jutrownym času za dźěći ze 350 

šulerjemi 

- 02./03.04.2022: Serbske jutrowne wiki w Slepom ze 3.500 hosćimi 

- 17.-19.06.2022: 9. mjezynarodny festiwal dudakow a 750 lět Slepo ze 7000 hosćimi  

- 09.09.2022: Poswjećenje noweje bajoweje figury powěsćoweje šćežki w horće Slepo ze 70 

hosćimi 

- 16.09.2022: Swjatočne wotewrjenje Šwjeloweje bróžnje we Wochozach z 50 hosćimi 

- 18.09.2022: domchowanka we Wochozach ze 150 hosćimi 
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- 02.11.2022: serbski wječor “Wizije přichoda za Serbski kulturny centrum Slepo – srjedźišćo 

kulturneho žiwjenja” ze 33 hosćimi  

- 01.12.2022: prěnje wubědźowanje wo najlěpši warjeny twarožk w Slepom ze 60 hosćimi 

 
Župa “Jan Arnošt Smoler”: 

- 01.05.2022: Wuhotowanje koncerta w Malešan cyrkwi hromadźe z Witaj-pěstowarnju 

Malešecy a chórom Meja ze 100 hosćimi 

- 09.07.2022: Dźeń wotewrjenych duri w Domje Měrćina Nowaka w Njechornju za wšitke župy 

ze serbskim programom we Worcynje z něhdźe 60 hosćimi  

- 24.09.2022: Kubłanska jězba župy po slědach K. A. Kocora do Zahorja, Ketlic a Stróže ze 19 

zajimcami 

- 05.11.2022: nazymski koncert ze skupinu Trio a kumple w SLA z 52 hosćimi  

- 09.09.2022: samsny nazymski koncert w Stróži w biosferowym rezerwaće ze 42 zajimcami 

- 15.11.2022: Serbski film w Budyskim kinje za Budyske Witaj-skupiny (88 hosći), swójbne kino 

a wječorne serbske filmy z 50 wobdźělnikami 

- w septembrje a oktobrje 2022: podpěra towarstwa Radiška při přewjedźenju projekta “Kocor 

2.0” w šulskim muzeju w Stróži z dohromady 164 serbskimi šulerjemi  

- 03.12.2022: wopominanje K. A. Kocora  při pomniku w Stróži jako nastork ze župneho 

předsydstwa z projektowym chórom a 30 hosćimi 

 
Župa Dolna Łužyca: 
- 23.-24.04.2022: Regionalny běrow Chóśebuz pódpěrujo nowy zarědowański format 

Dolnoserbskeje kulturneje akademije (DKA) “Chóśebuske małe jatšy”.  

- 16.07.2022: Regionalny běrow Chóśebuz jo organizował “Cesne zarědowanje za 

dłujkolětnych cłonkow Domowiny w Dolnej Łužycy” w Groźišću (60 wobźělnikow) 

- 17.09.2022: Regionalny běrow Chóśebuz jo pśewjadł “Kjarmušny kulturny kafej” w Pšynem 

(25 wobźělnikow) 

- 24.09.2022: Regionalny běrow Chóśebuz jo podpěrował “Superkokot” w Nowej Niwje (800 

wobźělnikow) 

- 25.11.2022: Regionalny běrow Chóśebuz jo podpěrował “Serbsku kjarmušu młoźinskego 

aktiwa” w Žylowje, ako wuźěkowańske zarědowanje wósebnje aktiwnym młodostnym (43 

wobźělnikow ze 16 jsow) 

 
 

Třěšny zwjazk podpěruje přez dźěło regionalnych rěčnicow a z pomocu zjawnostneho dźěła 
župy, čłonske towarstwa a zwjazki při wabjenju nowych čłonow do swojich rjadow a nastaće 
nowych skupinow a towarstwow. (hlej dź. sm. 1.5) 
 
Regionalne rěčnicy podpěrowachu naše towarstwa a Domowinske skupiny w lěće 2022 při 
wozrodźenju dźěławosće po Corona-pandemiji, wšako je towarstwowe dźěło z wulkeho dźěla dwě 
lěće wotpočowało. 
 
Do třěšneho zwjazka Domowiny su zastupili:  
Do župy “Michał Hórnik” su přistupili:  

- młodźinski klub Pančicy Kukow z.t.: 51 čłonow  

- Spěchowanske towarstwo serbskeje wyšeje šule "Michał Hórnik" z.t.: 12 čłonow 

- Spěchowanske towarstwo Serbskeje wyšeje šule Worklecy z.t.: 12 čłonow 

 
Do župy “Handrij Zejler” su přistupili:  

- Šulska a domizniska stwa Ptačecy z.t.: 10 čłonow 

 
Do župy Dolna Łužyca su přistupili: 

- Domowinska kupka “Hochoza”: 15 nowych cłonkow 

- młoźina Škodow: wót 3 na 48 cłonkow 

zajmcy su: 
- seś we wokrejsu Dubja-Błota – rozgronje z 2 towaristwoma 
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- rozgrono ze zajmcami z Myšyna  

- rejowańska kupka “Stara lubosć” ma zajm, župje DŁ pśistupiś 

 

Do župy Jakub Lorenc-Zalěski z.t. su přistupili: 
- Šwjelowa bróžnja Wochozy z.t.: 14 čłonow 

Dalše zajimcy: 
- Domizniske towarstwo Slepo z.t.: 12 čłonow 

- Nałožkowe towarstwo Slepo z.t.: 28 čłonow 

 

Do župy “Jan Arnošt Smoler” su přistupili: 
- staršiska iniciatiwa Radwor z. t. (17 čłonow)  

 
Domowina podpěruje přez dźěło regionalnych rěčnicow zetkanja młodostnych Delnjeje, 
srjedźneje a Hornjeje Łužicy w zmysle zhromadneho pěstowanja serbskeje rěče. (hlej dź. sm. 
2.1) 
 
Hlej k tomu w rozprawje pod dźěło w župach a naličenje tamnišich projektow.  
Městno młodźinskeje referentki w Hornjej Łužicy bě wot spočatka lěta 2022 njewobsadźene. 
Wupisanje njebě wuspěšne. Domowinski zarjad njemóžeše tuž eksplicitnje wusměrjenemu dźěłu z 
młodźinu a wuměnje mjez Łužicami wotpowědować.   
Dale je so wjednistwo na Delnjoserbskim gymnaziju w Choćebuzu wot šulskeho lěta 2022/2023 
změniło. Z Hornjej Łužicu njeje so hišće kontakt nawjazał. Z tym njeje so tež hišće wulět šulerjow a 
šulerkow 11./12. lětnika DSG a Serbskeho gymnazija Budyšin do Lipska poradźił, zo bychu so tam 
wuměnili ze studentami Sorabistiki. Wulět planuje so pak za lěto 2023.  
Přewjedłoj staj so dwaj projektaj wusměrjenej na wuměnu mjez Hornjej a Delnjej Łužicu: 

- 10.09.2022 wustup 1. Kulturneje brigady w Dolnoserbskem gymnaziumje w Chóśebuzu 

- 23.05.2022: wopyt 8. lětnika Delnjoserbskeho gymnazija w serbskich institucijach w Budyšinje 

z 85 šulerjemi, wot toho někak 30 w serbskim domje  

 
Kulturelne kontakty z wukrajom so w lěće 2022 dale wjedu a wutwarja. Za to přewjedu so 
wosom kulturnych wuměnow/wuprawow, kiž znazornja kulturelnu identifikaciju a swěta 
wotewrjenosć Serbow. (hlej dź. sm. 5.7)  
 
Kulturny referent Domowiny zamołwi běžny proces delegowanjow a kulturnych wuměnow a přihotuje 
za to předłohi za wobzamknjenja prezidija Domowiny. 
Domowina spěchowaše 2022 dźewjeć kulturnych wuměnow a delegowanjow. Budget pak njeje so 
wučerpał, dokelž běše spočatk lěta 2022 hišće njejasne, kak so situacija pandemije dla wuwiwa. Tuž 
mějachmy mjenje próstwow, kotrež so prawidłownje hižo spočatk lěta stajeja. 
Delegowanja a kulturne wuměny:  

- delegowanje młodźinskeho towarstwa PAWK na jutrowny seminar MENS 

- delegowanje Serbskeje rejowanskeje skupiny Smjerdźaca do Prahi z wustupom w Narodnym 

muzeju, 14.05.2022  

- delegowanje Marki Cyžoweje na premjeru “Vodnik”, 09.06.2022 do Prahi 

- delegowanje skupiny Přezpólni na CIOFF-festiwal do Stražnic, 24.-26.06.2022 

- delegowanje Serbskeje rejowanskeje skupiny Smjerdźaca na CIOFF-festiwal do Strakonic, 

25.-28.8.2022 

- delegowanje Janšojskich gercow do New Yorka, 15.-20.09.2022 

- delegowanje Jana Brězana na FUEN-kongres do Berlina, 30.09.2022 

- wukrajna wuměna wjacorych wukrajnych skupin na jubilejny kónc tydźenja Serbskeho 

folklorneho ansambla Wudwor, 15.-18.07.2022 

- delegowanje skupiny ČILAK na zarjadowanje “Společnost přátel Lužice” 18.12.2022 w Praze 

 
Župa DŁ pśewjeźo zgromadne projekty z EUROREGION Sprjewa – Nysa – Bobr. 2022 jo se 
Mósćańska serbska swajźba w Źarowje pśedstajiła z 30 wobźělnikami. 
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Domowina wudźeržuje přez dźěło z asociěrowanymi towarstwami zwiski a kulturnu wuměnu z 
přećelemi kaž tež potomnikami Serbow w Čěskej, Pólskej, Awstralskej, Americe a we 
Wendlandźe. (hlej dź. sm. 1.6) 
 
Referent za wukraj koordinuje w nadawku třěšneho zwjazka wšitke zwiski a wuměny z přećelemi a 
potomnikami Serbow we wukraju.  
 

- Corony dla njepřewjedźena ekskursija Texaskich potomnikow Serbow do Łužicy ma so snano 

w lěće 2023 přewjesć. Referent za wukraj podpěra ideju wuměny ZSS do Texasa, 

přihotowanska rozmołwa je so w septembrje 2022 přewjedła. Dotal hišće dalše aktualizowane 

podłožki ze stron studentow pobrachuja. 

- Referent za wukraj koordinuje projekty Společnosće přátel Lužice (SPL): 1. rewitalizacija 

Hórnikoweje knihownje (restawracija a digitalizacija z projektnym wolumenow 2019-2022: 

160.000 €); 2. přidźěła k wudaću knihi přez němsko-čěski fond přichoda; 3. podpěra při 

ekskursijach SPL do Łužicy (dwaj do štyri króć wob lěto) a při dalšich projektach, 

delegowanjach a kulturnych wuměnach. 

- apryl 2022: Spominanje při pomniku za padłych wojakow w Chrósćicach, projekt ze Žarami 

- podpěra při koordinaciji/informelnych přidźěłach při přewjedźenju Serbskeho kulturneho lěta 

Liberec z móžnymi delegowanjemi (corony dla přesunjene) 

- podpěra při planowanju wulkeje wustajeńcy Sakskeho zastupnistwa w Praze 2022/23 

(kooperacija ze Serbskim muzejom a SPL) - naposledk so njeje bohužel přewjedło, dokelž 

njeběše hród po pandemiji na tajke projekty nastajeny. 

- wuměna z Wendlandom:  

o 09.05.22 přewjedźe so přednoškowy wječor „Daloko na zapadźe – zasydlenje 

Połobskich Słowjanow z archeologiskeho wida” w Zejlerjowej bróžni Domowinskeho 

domu we Wojerecach. Bě to zhromadne zarjadowanje Domowiny, Maćicy Serbskeje a 

Wendlanskeho přećelskeho a dźěłoweho kruha z.t., kiž bě z małej delegaciju 

přitomny. 30 wosobow so na zarjadowanju wobdźěli. 10.5.22 poda so delegacija z 

Wendlanda na wuprawu k městnam serbskeho skutkowanja w Slepjanskim a 

Wojerowskim regionje.  

o 14.06.22 wobdźěli so Werner Sroka jako čestnohamtski społnomócnjeny Domowiny 

za Wendland na hłownej čłonskej zhromadźiznje asociěrowaneho towarstwa 

Domowiny Wendlanskeho přećelskeho a dźěłoweho kruha we Łuchowje (Lüchow). 

o 2022 planowane delegowanje kulturneje skupiny/towarstwa do Wendlanda so dale 

přesunje. Bratrowstwo planuje wopyt z nowej inscenaciju. Termin je hišće njejasny. 

- jězba serbskich studentow do Prahi k SPL (hlej horjeka dźěławosć projektneje managerki). 

- Zetkanje z čłonami přećelow Serbow we Wrócławju a přihoty ekskursije Bratrowstwa do 

Wrócławja (je so přewjedła) 

 

 
Domowina angažuje so w lěće 2022 w ramiku FUEN a MENS a wobdźěli so na znajmjeńša 

štyrjoch projektach. Při tym zaruča z aktiwnym sobudźěłom w organizacijomaj serbske zajimy 

na europskej runinje. (hlej dź. sm. 9.1) 

- 08.-15.04.2022: wobdźělenje PAWKA na Jutrownym seminarje Młodźiny Europskich 

narodnych skupin (MENS) 

- 25.06.-03.07.2022: wobdźělenje Serbow na Europeadźe w Korutanskej, projekt FUEN 

- 31.08.-03.09.2022: wobdźělenje na FUEN seminarje non-kin-state mjeńšinow w Bołharskej  

- 29.09.-02.10.2022: Domowina wobdźěli so ze šěsć wosobowej delegaciju na FUEN-kongresu 

w Berlinje.  

- 16.-19.10.2022: wobdźělenje na zetkanju FUEN dźěłoweje skupiny kubłanje w 

Celovecu/Korutanska  

- 10.-12.11.2022: wobdźělenje na FUEN forumje GALWAY z ćežišćom hospodarstwo a turizm 

w Irskej 

- 17.-20.11.2022: wobdźělenje na FUEN seminarje słowjanskich ludow (AGSM) we Wienje a 

Gradišću  
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Domowina angažuje so w UNESCO – projekće Łužiske UNESCO – městnosće (Lausitzer 

UNESCO - Stätten) kaž tež w mjezynarodnej organizaciji folklornych festiwalow CIOFF. (hlej dź. 

sm. 9.2) 

 
Zarjad Domowiny garantuje wobdźělenje na zarjadowanjach Łužiske UNESCO – městnosće 
(Lausitzer UNESCO - Stätten). Domowina so aktiwnje na dźěłowych zetkanjach UNESCO5 wobdźěli a 
skutkuje sobu při zdźěłanju próstwy wo projekt we wobłuku spěchowanskeho programa „STARK“ přez 
UNESCO5, kotraž je so mjeztym wuspěšnje schwaliła. Wot lěta 2023 přistaja so we wothłosowanju z 
UNESCO5 zamołwići, kotřiž maja kooperaciju zesylnić a potenciale wotkryć. Dalša kooperacija a 
dalše wothłosowanje mjez serbskimi akterami stej trěbnej. 
 
Dale wobjednawa so tučasnje požadanje wo titul imaterielneho kulturneho herbstwa IKE UNESCO w 
kulturnym wuběrku Domowiny. Wuslědk je wotewrjeny. Dalše terminy su planowane, zo by kulturny 
wuběrk ZP předłohu předpołožić móhł. 
 
Domowina wobdźěli so w přihotach na Mjezynarodny folklorny festiwal “Łužica”, tež wothłosujo so z 
druhimi partnerami CIOFF, na trěbnych zarjadowanjach a we wotpowědnych syćach. Tež 
wothłosowanje mjez druhimi CIOFF-festiwalemi w Europje při wabjenju kulturnych skupinow je 
njeparujomne. Marko Kowar, předsyda přihotowanskeho wuběrka je zdobom čłon předsydstwa CIOFF 
Němska.  
Domowina koordinowaše wobdźělenje serbskich čłonskich cyłkow na hłownej zhromadźiznje CIOFF®, 
kotraž přewjedźe so wot 14.-16.10.2022 w Erlangen a skutkuje sobu w organizaciji CIOFF.  
 
Zastupjerjo Domowny dźěłaja w lěće 2022 w znajmjeńša 52 gremijach aktiwnje sobu a 
sposrědkuja pozicije w naležnosći serbskeho ludu. K tomu přińdu šulske konferency w 
Sakskej (30) a w Braniborskej (7). Wobdźělenje Domowiny na znajmjeńša 80% wšěch 
gremijowych posedźenjow ma so zaručić. 
 
Zastupjerjo Domowiny dźěłachu w lěće 2022 w 55 gremijach aktiwnje sobu a sposrědkowachu pozicije 
w naležnosći serbskeho ludu. K tomu přińdu šulske konferency w Sakskej (27) a w Braniborskej (7). 
Domowina wobdźěleše so na zetkanjach stajnych resp. nachwilnych gremijow mjezynarodneje, 
zwjazkoweje, krajoweje, regionalneje a komunalneje runiny w Sakskej a Braniborskej.   
Referentka za nutřkowne naležnosće wjedźe lisćinu a prosy zastupjerjow wo rozprawnistwo w běhu 
lěta. 
 
Zetkanje zastupjerjow Domowiny w šulskich konferencach Sakskich šulow wotmě so w juniju 2022. Na 
tutym zetkanju je so zběrka zwonkašulskich poskitkow za šule schwaliła (wobdźělenje 50%).  
 
 
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. (hlej dź. sm. 5.2) 
 
W lěće 2022 iniciěrowaše a podpěrowaše Domowina dźěło “Fachoweje komisije kulturneho wuběrka 
za serbske narodno-kulturne namrěwstwo”. Zaměr komisije běše, zdźěłać a namjetować wotpowědne 
nošne struktury, štož so z schwalenjom projekta Serbskeho instituta “digitalny register Serbskeho 
kulturneho herbstwa” de facto poradźi. Domowina je dale aktiwny partner wobsahoweje debaty a so 
zhromadnje z partnerami za zdobyće materielnych zakładow zasadźa.  
 
Fachowa komisija je 2020 najprjedy z nastorkom wotpowědne dźěłowe městno při Serbskim instituće 
wutworić swój zaměr spjelniła. Ze stron Domowiny je přewod při přesadźenju Lawskeho areala na 
politiskej runinje trjeba (zamołwići w gremijach). 
 

Domowina prócuje so dale wo wutworjenje zjawneho myta za předewzaćelow, kotřiž ze 
zjawnym wužiwanjom serbskeje rěče, ze zapřijećom serbskosće do firmoweje ideje kaž tež do 
wuhotowanja abo z posrědkowanjom wědy wo Serbach dwurěčnosć a serbsku kulturu 
prezentuja a wuwiwaja. (hlej dź. sm. 6.1) 
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Aktualnje wudźěła wuběrk za naležnosće změny strukturow, hospodarstwa a infrastruktury kriterije za 
mytowanje. Hłowny zaměr mytowanja ma być, serbsku identitu we Łužicy skrućić, rjemjeslnikow při 
wužiwanju serbskeje rěče podpěrać a kontaktne syće mjez nimi wutworić. 
Za wuwiće myta su w lěće 2023 5.000 € w hospodarskim planje zaplanowane. Přidatnje je Domowina 
5.000 € dobyła za wuwiće myta přez Sakski fond Čiń sobu! 

 

Domowina dźěła we wotpowědnych gremijach europskeho spěchowanskeho programa 
LEADER za wuwiće we wjesnych kónčinach sobu. Za nowu spěchowansku dobu 2021 do 2027 
zasadźuje so za wobkedźbowanje serbskeho aspekta při dalepisanju wuwićoweje strategije za 
wšelake regiony Łužicy (Hornjołužiske haty a hola, Łužiska jězorina, Błóta, Sprjewja-Nysa). (hlej 
dź. sm. 6.2) 
 
Zarjad Domowiny je we wšelakich gremijach europskeho spěchowanskeho programa LEADER 
zawjazany. Při tym aktiwnje serbske aspekty při dalepisanju wuwićoweje strategije za regiony we 
Łužicy wobkedźbuje a podpěra při tym běžnje spěchowanje za serbske naležnosće zaručić.  
 
LEADER-Hornjołužiska hola a haty (OHTL):  
Sobudźěło w OHTL zaruči so přez regionalnej rěčnicy župow “Michał Hórnik” a “Jan Arnošt Smoler”. 
We wobłuku Leaderoweho projekta je so Domowina lětsa w lěću na wuměnje Leaderoweje regiony 
OHTL a LEADER w regionje Tornedale (Šwedska) wobdźěliła. Hłowne ćežišća wuměnje běchu 
regionalne wuwiće wot hórnistwa potrjechenych regionow, rěčne a kulturne wuwiće mjeńšinow a 
wutworjenje kulturno-turistiskich poskitkow we wobłuku strukturneje změny. 
 
regionalna rěčnica župy “Michał Hórnik”: 

- dźěłaše aktiwnje sobu při nadźěłanju LEADER wuwićoweje strategije 2023-2027 (LES 

Leaderentwicklungsstrategie 2023 –2027)  

- podpěraše při organizaciji wobydlerskich zarjadowanjow we Radworju a Chrósćicach, zo 

bychu so serbske zajimy do LES zapřijeli 

- je čłonka předsydstwa OHTL a z tym aktiwnje wusměrjenje towarstwa sobu postaja 

- wuzwoli so do noweho rozsudźaceho gremija 2023-2027 jako zastupjerka Domowiny 

 
regionalna rěčnica župy “Jan Arnošt Smoler”:  

- je čłonka rozsudźaceho wuběrka OHTL a wobdźěli so na zarjadowanjach k wudźěłanju 

noweje LES w Radworju a Njeswačidle, na wuměnje ze Šwedskej z fokusom na mjeńšinowe 

rěče a rewitalizaciju. 

- wuzwoli so do noweho rozsudźaceho gremija 2023-2027 jako wěcywustojna wobydlerka 

regiona (čestnohamtsce) 

 
LEADER-region Sprjewja-Nysa-kraj kaž tež LEADER-region Błota plus:  
Sobudźěło we woběmaj LEADER-regionomaj zaruči so přez regionalnu rěčnicu za Choćebuz. 
Regionalna powědarka Chośebuz: 

- jo se wobźěliła ako cłonk pśirady we wobyma LEADER-regionoma na źěłarnjach w 

pśigótowanju noweje regionalneje wuwijańskeje strategije (RES).  

- W regionje SPN-kraj jo Serbstwo prěcny rěz (Querschnittsthema), w regionje Błota PLUS dajo 

za nowu spěchowańsku dobu nowe kriterije za serbske projekty. K tomu jo se wobźěliła na 8 

zarědowanjow ako źěłarnja abo online-diskusija.  

- 09.12.2022 jo se rozsuźiło, až wšykne doněntejšne regiony nadalej wóstanu LEADER-region 

w Bramborskej.   

 

LEADER Łužiska jězorina: sobudźěło přez Serbski kulturny turizm a z 2022 sem přez tamnišu župu:  
- wot meje 2022 je Domowinska župa Jakub Lorenc-Zalěski čłonka w Leaderowym regionje 

Łužiska jězorina kaž tež w rozsudźacym gremiju (3 zetkanja 2022) 

 
W dalšimaj LEADER-regionomaj Wuchodna Hornja Łužica a Damna-Błota ma so zastupnistwo 
Serbow do přichoda hišće zrjadować.   
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Při přesadźenju zakonja k sylnjenju struktury ma Domowina w poradźowacych a rozsudźacych 

gremijach sobu skutkować. Sobudźěło wusměri so na předpisy gremijow. Dale ma so forum 

“Kreative Lausitz – Kreatiwna Łužica” přewjesć.  

 

Regionalny přewodźacy wuběrk za Łužiski rewěr poboku Sakskeje agentury za strukturne wuwiće tzwr 
měješe 2022 dwě poradźowacej posedźeni kaž tež posedźeni za rozjimanje krajnych projektow. Na 
wšitkich posedźenjach běše Domowina přitomna a zastupowaše serbske zajimy.  
W Bramborskej zastupujo Domowina serbske zajmy w źěłarni 5 WRL. Teke how stej se dwě zmakani 
wótměłej, na kótarymaž jo se mógło pśi składnosći na serbske aspekty w zwisku ze zapódanymi 
projektami pokazaś. 
 
W ramiku strukturneho spěchowanja Serbow je Domowina organizowała 18.03.22 zarjadowanje za 
wšitke serbske institucije k wuměnje wo projektnych idejach Serbow. Wšitke institucije běchu 
zastupjene.   
  
Hromadźe z krajnym zwjazkom kulturneho a kreatiwneho hospodarstwa Sakskeje přewjedźe so w 
ramiku BETA-konferency w Běłej Wodźe Łužiski dźeń 30.9.2022 zhromadnje z Domowinu. We 
wobłuku konferency su so wobdźělnicy cyły dźeń w dźěłarničkach serbskemu kreatiwnemu 
hospodarstwu wěnowali. Nastali su kreatiwne ideje a prototypy serbskich produktow.  
Do přichoda je nastała ideja po boku eksistowaceho zwjazka “Kreative Lausitz” serbsku wotnožku 
kreatiwneje Łužicy wutworić a z tym serbskich rjemjeslnikow a kreatiwnych zwjazać. 
Zaměr při tym je, za Serbow wuwić syć “kreatiwna Łužica/Łužyca” a z tym serbsku rěč, identitu a 
zwjazanosć skrućić a wotpowědne hódnoty tworić.  

 

Zwjazk za serbski kulturny turizm prócuje so dale, eksistowace kolesowarske šćežki a temowe 

poskitki pod labelom “Serbske impresije” mjez Hornjej (Sakska) a Delnjej Łužicu (Braniborska) 

wutwarić a zwjazać. (hlej dź. sm. 6.3)   

 
Za planowansku fazu přesadźenja je so próstwa pola Załožby za serbski lud w Sakskej kaž tež w 

Braniborskej zapodała. Projekt hodźi so jenož jako zhromadny, kraje přesahowacy projekt wobhladać 

a přesadźić. W lěće 2022 poradźi so w druhim kole projekt přez projektnu přiradu Sakskeje schwalić. 

W Delnjej Łužicy je projekt přez spěchowanje Załožby za serbski lud hižo w štwórtym kwartalu 2022 

zaběžał.  

Ze zdźěłanjom koncepta spyta towarstwo sćěhowace zaměry docpěć: 

- skrućenje serbskeje rěče a kultury a z tym identity  

- sylnjenje wědomja za wjacerěčnosć w regionje Łužyca / Łužica  

- wutworjenje inowatiwnych poskitkow, kotrež zmóžnja přistup k serbskej rěči  

 

Na zakładźe pućnika dźěłarnički přichoda (Zukunftswerkstatt Lausitz) prócuje so Domowina w 

gremijach wo wobkedźbowanje serbskich projektow w ramiku strukturneje změny. (hlej dź. sm. 

6.4) 

Dźěłarnička přichoda je wudźěłała kónčnu studiju za Łužicu a nětkole přešła do WRL 

(Wirtschaftsregion Lausitz – Braniborska) a do SAS (Sächsische Agentur für Strukturentwicklung 

GmbH). Tutej organaj so zaběrataj ze spěchowanjom projektow přichoda. Planowane studije maja so 

přez Domowinu sobu přewodźeć. Sakska je jako zakład za spěchowanske směrnicy swójske směrnicy 

wudźěłała. Serbske zajimy su so při tym wobkedźbowali. W rozsudźacych gremijach je Domowina w 

Braniborskej kaž tež w Sakskej jako poradźowacy čłon sobu zastupjena.  

W źěłarnicce WRL jo se w awgusće pśedstajił projekt “Serbske impresije”, kótaryž jo se pó dlejšej 

diskusiji za dalejkwalifikowanje pórucyło. 

 

Domowina wuwije a přewjedźe w ramiku strukturneje změny swójske projekty jako serbski 
přinošk do přichoda Łužicy. (hlej dź. sm. 6.5) 
 

W Braniborskej su so 6 hłownych spěchowanskich ćežišćow w ramiku strukturneje změny zapisali. 

Partner Domowiny a Delnjeje Łužicy je Domowina Delnja Łužica Projekt gGmbH. Wona chce so z 

dwěmaj tematikomaj zaběrać: 

- wuhódnoćenje imaterielneho kulturneho herbstwa w němsko-słowjanskim konteksće 
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- pilotowe předewzaće: masterplan za rewitalizaciju delnjoserbšćiny inkluziwnje wutwar 

inowatiwnych formow rěčneho posrědkowanja k wutwarej regionalneje wjacerěčnosće 

Domowina Dolna Łužyca Projekt gGmbH planujo natwaŕ nimsko-serbskogo sociokulturelnego 
centruma w Chóśebuzu z pomocu spěchowanja ze srědkow strukturneje změny (ARM 1). W lěśe 
2022 su se pśewjadli rozgrona ze wšyknymi potencialnymi partnarjami projekta a z městom 
Chóśebuzom. Domowina Dolna Łužyca Projekt gGmbH jo wuźěłała koncepciju a pótrjebu rumnosćow 
serbskich akterow. 

 

W Sakskej koncentruje so Domowina hłownje na rewitalizaciju serbskeje rěče. Wutworić ma so syć za 

regionalnu identitu a za serbsku rěč. 

Přez spěchowany projekt „Syć za regionalnu identitu a serbsku rěč“ maja so regionalnym potrjebam 

wotpowědujo rěčne rumy zesylnić a wutworić, kreatiwno-wuměłski a ciwilnotowaršnostny angažement 

zmóžnić a regionalne kótwišća splesć. 

 
Lěto župow 2021/22 składnostnje 100. róčnicy załoženja župow přewjedźe so jako zhromadne 

předewzaće wšitkich župow Delnjeje, srjedźneje a Hornjeje Łužicy, zo by so zhromadnosć 

župow skrućiła. Zakład za to je wot přihotowanskeho wuběrka wothłosowany program 

zarjadowanjow. (hlej dź. sm. 1.3) 

 

Coronoweje pandemije dla njemóžeše so lěto župow 2021 kaž planowane přewjesć. 

Regionalne rěčnicy wothłosowachu tak terminy a wuměny skerje krótkodobnje abo dyrbjachu je 

přewěnować abo wotprajić. Hladajo na Lěto Zejlerja a Kocora 2022 su so zdźěla zarjadowanja mjez 

sobu zwjazali (hlej dź. sm. 5.4) 

Přewjedli su so sćěhowace zarjadowanja w lěće 2021 a zdźěla 2022:  

- 15.07.2021: kubłanska jězba župy “ Michał Hórnik” do Błótow, hdźež wopytachu zarjadowanje 

“Jězba do raja bajow” we Bórkowach 

- 24.09.2021: kubłanska jězba župy “Jan Arnošt Smoler” po slědach Handrija Zejlerja do Łaza 

(cyrkej, row, pomnik, towarstwo Dom Zejlerja a Smolerja), Kamjenej pola Radworja: wotkryće 

tafle za prof. Dr. Mikławša Wićaza jako wuznamneho serbskeho informatikarja, cyłkownje 30 

čłonow ze sydom Domowinskich skupin a towarstwow, jězba tworješe zdobom zazběh za lěto 

Zejlerja a Kocora w 2022 

- 09.07.2022: Župa “Jan Arnošt Smoler” přeprosy wšě župy na dźeń wotewrjenych duri do 

Njechornja, 50 hosći hłownje z Hornjeje Łužicy  

- 22.07.2022: k zakónčenju a jako dźak za swěrne dźělo přeprosy Domowina čłonow wšitkich 

župnych předsydstwow na ‘bajowe čołmikowanje’ do Bórkowow, na kotrymž wobdźělichu so 

60 čłonow z wšitkich pjeć župow. 

 
Domowina podpěra iniciatiwy a projekty w ramiku “Lěta Zejlerja a Kocora 2022” a koordinuje 
přihoty zhromadnje z dalšimi akterami. (hlej dź. sm. 5.4) 
 
Zazběh za “Lěto Zejlerja a Kocora 2022” tworješe iniciatiwa jednotliwych kulturnikow a 
sobudźěłaćerjow serbskich institucijow w lěće 2019. Přez decentralne a kooperatiwne planowanje 
terminow wšelakich zarjadowanjow w běhu lěta w předpolu, kotrež je Domowina koordinowała, nasta 
ze stron towarstwow, institucijow kaž tež jednotliwcow pisany kwěćel zarjadowanjow, akcijow, 
wudaćow a projektow. Cyłkownje běchu to něhdźe 50-70 jednotliwych programowych dypkow z 
motiwom tutoho lěta (někotre z nich so přez Domowinu abo jeje ćělesa njeorganizowachu).  
Zdźěla přewjedźechu zarjad Domowiny abo župy zarjadowanja, kaž na př. wjeršk lěta “spěwarski 
swjedźeń” w Budyskej Krónje.  
Kulturny referent podpěrowaše po potrjebje decentralne planowane zarjadowanja ze wšelakorymi 

cyłkami, institucijemi a kulturnikami. W konkluziji běše to wusahowace a hódne lěto spominanja. 

 

- Kulturny referent wobhospodarješe swójski titul za Lěto Zejlerja a Kocora we wysokosći 7.500 

Euro. Titul je so nimale wučerpał. 

- Wón koordinowaše zjawnostny přewod w kooperaciji z kampagnu “Sorbisch? Na klar.” za lěto 

Zejlerja a Kocora.  
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- Projektna managerka organizowaše wuwiće loga a roll-upow za zhromadny marketing 

wšitkich serbskich akterow składnostnje jubilejneho lěta (inkl. facebookoweje strony “Lěto 

Zejlerja a Kocora 2022”) 

 
Nimo toho přewjedźe zarjad Domowiny ze župami swójske zarjadowanja: 

- Zhromadny projekt župow: projektne dny na temu Zejler a Kocor za šulerjow 8. lětnika wyšich 

šulow a gymnazijow Hornjeje Łužicy, na kotrychž so serbšćina wuwučuje we Wojerecach kaž 

tež za šulerjow zakładnych šulow z podpěru projektnych managerow:  

o 26.04. do 29.04.2022 220 šulerjow serbskich wyšich šulow 

o 05.07. do 08.07.2022 216 šulerjow serbskich zakładnych šulow 

- 10.09.2022: wustup 1. kulturneje brigady w Dolnoserbskem gymnaziumje w Chóśebuzu (300 

luźi) 

- 24.09.2022: Budyska župa poda so na kubłansku jězbu po slědach Kocora do Zahorja, Ketlic 

a Stróže. 19 zajimcow wopyta pomnik a row Kocora a słuchaše na fachowej přednoškaj wo 

tworjenju Kocora runje tak kaž na jeho hudźbu. 

- 15.10.2022: wopominanje Handrija Zejlerja we Łazu: koncert SLA a počesćenje z połoženjom 

kwěćela při pomniku składnostnje jeho 150. posmjertnin ze 90 wobdźělnikami 

- 29.10.2022/30.10.2022: Nawod přihotowanskeho wuběrka a přewjedźenje “Serbskeho 

spěwanskeho swjedźenja” kaž tež nutrnosće w tachantskej cyrkwi přez projektnu managerku 

HŁ. W tutym zwisku wuda so notowy material w kooperaciji ze Załožbu za serbski lud. 

- 03.12.2022: wopominanje při pomniku K. A. Kocora w Zahorju: W kooperaciji ze župu “Jan 

Arnošt Smoler”, gmejnu Budestecy a Maćicu Serbskej přewjedźe zarjad Domowiny 

wopominanje, kotrež projektowy chór ze 40 spěwarjemi wobrubi. Z hódnej narěču a z 

połoženjom wěnca ze serbskej seklu so lěto Kocora a Zejlerja skónči.  

 

 
Domowina rjadowaše we wothłosowanju ze serbskimi sportowymi zjednoćenstwami a ze Župu 
Dolna Łužyca z.t. wobdźělenje muskeje wubranki (Serbske Mustwo) na sportowych 
zarjadowanjach kaž n. př. na EUROPEADŹE a při tym dźiwa na runowahu Delnjeje a Hornjeje 
Łužicy a hornjoserbskeje a delnjoserbskeje rěče. (hlej dź. sm. 5.3)  
 
Cyło łužiske serbske mustwo docpě na Europeadźe w Korutanskej třeće městno. To je najlěpši 
wuslědk za Serbow ze spočatka europskich koparskich mišterstwow narodnych mjeńšin 2008 sem. 
Mustwo docpě połfinale. Podpěru dósta mustwo z mnohimi podpěranskimi widejemi FC Energije 
Choćebuz, Dynama Drježdźany a RB Lipsk kaž tež Choćebuskeho wyšeho měšćanosty Holgera 
Kelcha abo ministerskeju prezidentow Braniborskeje a Sakskeje. Cyłkownje wjace hač sto fanow 
mustwo na městnje podpěraše, sta zetkawachu so prawidłownje k public-viewingej we Łužicy, tysacy 
sćěhowachu live-streamej MDR w serbskej rěči. 
Jako facit turněra ma so zwěsćić, zo je mustwo ze swojimi 10 hrajerjemi z Delnjeje a 14 hrajerjemi z 
Hornjeje Łužicy woprawdźe k sylnej jednoće hromadźe zrostło. Mužojo wonu zhromadnosć tež po 
přěhratym połfinalu jasnje pokazachu. Pohon bě při tym přeco podpěra serbskich fanow na městnje a 
w domiznje, runje tak kaž widejowe postrowy z politiki a sporta.  
 
Kulturny referent so běžnje ze zjednoćenstwami wothłosowaše a z pomocu referenta za hospodarske 
naležnosće Europeadu přihotowaše a wuspěšnje přewjedźe. Wuběrk tuž dźěło wuspěšnje zakónči. 
 
Po Europeadźe přeprosy Domowina na dźakne zarjadowanje, kotrež přewjedźe so 18.11.2022 w 
Slepom. Nimo hrajerjow, wobdźělenych na projekće a zamołwitych přeprosy Domowina dalšich 
podpěraćelow Serbskeho mustwa, mjez druhim Sakskeho ministerskeho prezidenta kaž tež darićelow 
a fanow. 
 
Małke, regionalne muzeje, domizniske stwy a městnosće zetkanja a spomnjeća pokazaja na 
žiwe serbske stawizny. Zesylnić na př. ma so wužiwanje Doma-Měrćina-Nowaka. 
Koncepcionelnje podpěruja so prócowanja komunow kaž na př. za “Muzej Ćišinskeho”. (hlej dź. 
sm. 5.8) 
Domowina iniciěrowaše a podpěrowaše dźěło “Fachoweje komisije kulturneho wuběrka za serbske 
narodno-kulturne namrěwstwo”. Zaměr komisije běše, zdźěłać a namjetować wotpowědne nošne 
struktury, štož so z schwalenjom projekta Serbskeho instituta “digitalny register Serbskeho kulturneho 
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herbstwa” de facto poradźi. Domowina je dale aktiwny partner wobsahoweje debaty a so zhromadnje 
z partnerami za zdobyće materielnych zakładow zasadźa. Fachowa komisija je najprjedy z nastorkom 
wotpowědne dźěłowe městno při Serbskim instituće wutworić swój zaměr spjelniła. Ze stron 
Domowiny je dale wobsahowy a politiski přewod trěbny při přesadźenju Lawskeho areala.  
 
Trjeba budźe tež projekt digitalneho registra SKH wobsahowje podpěrować, kaž je so hižo w 
naprašowanjach nastupajo Dom Měrćina Nowaka-Njechorńskeho w decembrje 2022 pokazało. Tež 
projekt muzeja Ćišinskeho dale pokročuje a přez regionalnu rěčnicu župy “Michał Hórnik” koordinuje a 
přesadźi. Muzej Ćišinskeho so spočatk 2023 znowa wotewri.  
 
W kulturnym wuběrku so debata wo přichodźe serbskich muzejow, domizniskich stwow na zakładźe 
wudźěłaneho koncepta a wobdźěłanje próstwow župow za personalnu podpěru dale wjedźe při 
koncipowanju Lawskich hrjebjow. Nastorčeny projekt digitalny register Serbskeho kulturneho herbstwa 
je nimo toho zakład za dalše přemyslowanja na tutym polu. 
Tež w nowym projekće Domowiny “Syć za regionalnu identitu a serbsku rěč”, kiž spěchuje so přez 
Sakski spěchowanski program „Serbska rěč a kultura w strukturnej změnje“ Załožby ma so we 
wobłuku regionalneho managementa problematika koordinacije małych, regionalnych muzejow a 
domizniskich stwow wobkedźbować.  
 
W Delnjej Łužicy je so 2022 we wobłuku małych, regionalnych muzejow a domizniskich stwow 
sćěhowace wuwiło:  

- wobradowanje a pódpěra za muzeje a domowniske śpy w kupce “Łužyska muzejowa krajina” 

w župje DŁ  

- w zgromadnem statkowanju z LEADER regionu SPN-kraj jo se wuźěłała drogowańska 

wustajeńca “Łužyski muzejowy kraj”; wustajeńca jo se pokazała w Baršću (wokrejsny dom), w 

Grodku (wokrejsny muzej). 

- za subuźěłaśerje małych serbskich muzejow w DŁ jo regionalna rěcnica wuźěłała 

serbskorěcny kurs. 

 

Dom Měrćina Nowaka Njechorńskeho  
W nalěću 2022 natoči so z Róžu-Marju Kurfürstec-Pinkawinej wodźenje po domje Měrćina Nowaka w 
Njechornju na nastork župy „Jan Arnošt Smoler” Budyšin. Wona je do dźensnišeho jenička wosoba, 
kiž wodźi po wustajeńcy w domje. Originalny awdijo-zwuk je serbska medijowa etaža w Serbskim 
domje natočiła. Jednotliwe zwukowe dataje su so přitřihali a z wobrazow a zwuka digitalne wodźenje 
stworiło. Hižo do toho je so dom z wosebitej 360°-fototechniku fotografował. Regionalna rěčnica župy 
“Jan Arnošt Smoler” je 360°-wobrazam zwukowe dataje přirjadowała. Z medijoweho projekta „360° 
dom Měrćina Nowaka” je nastało nětko wšěm přistupne digitalne serbske wodźenje po domje. Přistup 
namakaće pod: http://s151940644.online.de/360MercinNowak/zastup.html  

 
Domowina podpěruje a spěchuje serbske sportowe hibanje jako přiwabne polo narodneho 
dźěła. Domowina prócuje so zhromadnje ze Serbskim Sokołom a ze Župu Dolna Łužyca z.t. wo 
koncept k spěchowanju serbskich sportowych wubrankow, přinošujo k skrućenju serbskeje 
identity. (hlej dź. sm. 5.9)     
 
Referent za kulturu stara so běžnje wo dźěło koparskich wubrankow a wothłosuje so k tomu ze 

zamołwitymi Serbskeho Sokoła. Dorostowe wubranki dale dźěłaja z podpěru čestnohamtskich 

trenarjow. Dalše akcije, snano samo wuměny z wukrajom, su za 2023 planowane. 

Europeada je so wuspěšnje přihotowała a SERBSKE MUSTWO je so na Europeadźe wobdźěliło. 
Projekt je wotzamknjeny a so dypkownje wotliči. Wobšěrna separatna rozprawa předleži w zarjedźe 
Domowiny.  
Dalše projekty na dorostowym polu so mjez Serbskim Sokołom a Domowinu wothłosuja.  
2022 přewjedźe so w koordinaciji Slepjanskeje šule a trenarjemi dorostoweje wubranki prěni króć 
turněr serbskich wubrankow Delnjeje, srjedźneje a Hornjeje Łužicy w Slepom.  
 

Dalše specifiske zarjadowanja, kiž su so na polu sporta w nadawku, w kooperaciji ze zarjadom 
Domowiny abo přez čłonske towarstwa přewjedli:  

- Zarjad Domowiny podpěra přewjedźenje Pokala Domowiny – wolejbul. 

- W ramiku župneho projektneho plana (na př. turněry w DŁ) spěchuje Domowina jednotliwe 

župy na polu sporta.  

http://s151940644.online.de/360MercinNowak/zastup.html
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- 26.09.2022 přewjedźe so zhromadne zarjadowanje SŠT z.t a Serbskeho Sokoła z.t. “ Sportej 

zdar” w Slepom jako lochkoatletiske wubědźowanje za šulerjow serbskich wyšich šulow a 

gymnazija z 50 wobdźělnikami. 

- 03.10.2022: Běh wo pokal zbóžneho Alojsa Andrickeho w Radworju, kotrež organizowachu 

zhromadnje TCM z.t., Radworski młodźinski klub “Radworske” z.t. a Radworske sportowe 

towarstwo. Na wubědźowanju su so we wšelakich starobnych skupinach dohromady 180 

běharjow wobdźělili. 

 
Domowina podpěruje festiwal Dudakow 2022 w župje “J. L.-Zalěski” (hlej dź. sm. 5.6).  
 
Naša župa “Jakub Lorenc-Zalěski” zamołwi 2022 přihoty, přewjedźenje, wotličenje a wuhódnoćenje 
jubileja 750 lět Slepo a 9. mjezynarodneho festiwala dudakow w Slepom, kiž přewjedźe so 17.-
19.06.2022 w nošerstwje župy a w kooperaciji z gmejnu. 
Na 7.000 wopytowarjow zliči lětuši festiwal dudakow, kotryž swjećachmy zhromadnje ze 750-lětnym 
wobstaćom wsy Slepo. Powitachmy tam 11 skupin z tu- a wukraja.  
 
W jubilejnym lěće přidruža so dalše zarjadowanja:  

- wot januara do meje wotměwachu so tři filmowe wječory (cyłkownje 126 hosći) 

- dwaj přednoškaj 

o 05.05.2022: Rěčna krajina / Sprachlandschaft Slěpe-Schleife-Slepo - 22 hosći  

o 01.06.2022: Powědki wo připołdnicy, 18 hosći 

- Za hłubše tworjenje syćow wotmě so lětuša molerska dźěłarnička Spěchowanskeho kruha za 

serbsku ludowu kulturu składnostnje festiwala dudakow w Slepom pod nawodom Maje 

Nageloweje (10 wobdźělnikow). 

 

Domowina je nošer XIV. mjezynarodneho folklorneho festiwala Łužica 2023. (hlej dź. sm. 5.6) 

 

Nošer festiwala, kiž přewjedźe so wot 06.-09.07.2023 w Budyšinje, Hochozy a Chrósćicach, je 
Domowina. W přihotowanskim wuběrku za nětko hižo štyrnaty festiwal dźěłaja na zakładźe koncepcije 
za realizaciju programa kaž tež wobzamknjenjow ze spočatka lěta 2021 znowa zastupjerjo 
slědowacych kooperaciskich partnerow z Domowinu z.t. hromadźe: 

- Serbska rejowanska skupina Smjerdźaca z.t. 

- Serbski folklorny ansambl Wudwor z.t. 

- gmejna Chrósćicy jako hosćićelska gmejna 

- Załožba za serbski lud, Budyšin. 

Jako kooperaciskich partnerow wočakujemy znowa Němsko-Serbske ludowe dźiwadło Budyšin, 
Serbski ludowy ansambl Budyšin, měšćanske zarjadnistwo Budyšin a zarjad Picnjo z gmejnu 
Hochoza. Zastupjerjo tutych institucijow dźěłaja po potrjebje w přihotowanskim wuběrku festiwala 
sobu.  
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je 2022 čłonow přihotowanskeho wuběrka za Mjezynarodny 
folklorny festiwal „Łužica – Łužyca” 2023 powołało.  
Nawod festiwala přewza dołholětny jednaćel Domowiny Marko Kowar, kotrehož tuchwilu někak 
dźesać přistajeni ze zarjada podpěruje. K tomu liča podpěra a organizacija dźěławosće festiwalneho 
wuběrka, kiž so w přihoće na festiwal 2023 prawidłownje zetkawa, přewzaće konkretnych nadawkow, 
wobhospodarjenje budgeta kaž tež administratiwne a projektowe nadawki.  
 
 

Dźěłowy wobłuk 3: organizacija – gremijowe dźěło  

 
Za zdźerženje a wuwiće, spěchowanje a rozšěrjenje serbskeje rěče a kultury maja so organizatoriske 
ramikowe wuměnjenja zaručić. Naležnosće Domowiny rjaduja jednotliwe organy a wuběrki. K tomu 
ličimy hłownu zhromadźiznu, Zwjazkowe předsydstwo, prezidij, rewizijny a změrcowski wuběrk kaž tež 
tučasnje šěsć dźěłowych wuběrkow ZP a dalše specifiske wuběrki. Mjenowane organy maja mnoho 
prawow kaž tež winowatosćow.  
 
Přesadźenje 2022: 
Zwjazkowe předsydstwo 
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Posedźenja zwjazkoweho předsydstwa přewjedźechu so 28.01. (w Budyšinje), 25.03. (w Slepom), 

20.05.22 (w Budyšinje), 23.09. (w Choćebuzu) a 25.11. (w Budyšinje) w hybridnej formje. 

Zarjad Domowiny staraše so wo bjezporočne organizatoriske přesadźenje, přihotowaše a přidźěłaše 

we wothłosowanju z prezidijom wobsahowe podłožki ZP.   

Wšitke posedźenja běchu zjawne a su poł lěta dołho na Youtube-kanalu Domowiny přistupne.  

  

Dnja 03.06.22 wotmě so 21. (wurjadna) hłowna zhromadźizna Domowiny we Łužiskej hali wuměłstwa 

w Choćebuzu z minimalnym klučom delegatow. 39 bě přitomnych. Zwjazkowe předsydstwo je 

předźěłany naćisk wustawkow předpołožił, kotryž je Hłowna zhromadźizna schwaliła. 

Podłožki posedźenja su w hornjoserbšćinje, delnjoserbšćiny a němčiny na internetnej stronje 

Domowiny přistupne: https://www.domowina.de/hsb/domowina/hlowna-zhromadzizna/translate-to-hsb-

21-hauptversammlung-2022  

Zajimcy móžachu zhromadźiznje tež přez YouTube-kanal Domowiny slědować. Link je dale přistupny 

pod 21. (wurědna) głowna zgromaźina Domowiny 

 

Pjatk, 08.07.22 wotmě so zhromadny lětny swjedźeń Zwjazkoweho předsydstwa a zarjada w 

Miłoćicach w Hornjej Łužicy pola bywšeho jednaćela Domowiny, Marka Kowarja.  

 
Prezidij Domowiny  
Prezidij Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny zetka so w lěće 2022 11 króć. Posedźenja běchu 
njezjawne. Zarjad Domowiny staraše so na wšěch posedźenjach wo bjezporočne organizatoriske 
přesadźenje, přihotowaše a přidźěłaše wobsahowe podłožki za prezidij. 
Posedźenja prezidija wotměchu so 12.01., 09.02., 09.03., 07.04., 04.05., 07.06., 05.07., 06.09., 

07.10., 09.11. a 19.12.22 w hybridnej formje.  

Najwjace posedźenjow běchu w Budyšinje. 07.04. jo se prezidium do Barlinja pódał, aby se w 

zwězkowem sejmje wustajeńcu „Co groni how mjeńšyna? ” wó pśipóznatych awtochtonych 

mjeńšynach Nimskeje woglědali, kótaraž buźo pó wšych zwězkowych krajach drogowaś. Pótom su se 

až do wótpołdnja ze wšyknymi wótpósłańcami-cłonkami parlamentariskeje pśirady Załožby za serbski 

lud rozgranjali: ze Sylviju Lehmann a Simonu Koß (wobej SPD), dr. Christianu Schenderlein a Knutom 

Abraham (wobej CDU). Mimo togo su se ze sobuźěłaśerjoma běrowa cłonka nutśikownego wuběrka 

zwězkowego sejma, Lindu Teuteberg (FDP), a z cłonkom póraźujucego wuběrka za serbske 

nastupnosći, Merlu Spellerberg (Zeleni), zmakali. 

19.12. poda so prezidij na wosebite kónclětne zetkanje do Energijoweje fabriki w Hórnikecach, kotrež 

zarjad organizowaše. Tam wobhladachu sej čłonojo prezidija mjez druhim wosebitu wustajeńcu Jana 

Buka “Smy byli jutře žiwi” a historisku fabriku. Po tym podachu so do Mučowa, hdźež wotmě so 

poslednje posedźenje prezidija w lěće 2022. 

 
 
Zarjad Domowiny zawěsći dźěło znajmjeńša třoch poradźowanjow za kóždy ze šěsć stajnych 
dźěłowych wuběrkow ZP kaž tež dalšich nachwilnych a wobsahowych/projektowych wuběrkow. 
(hlej dź. sm. 1.1) 
 
Zarjad podpěrowaše konstituowanje dźěłowych wuběrkow hač do nalěća 2022 přez zwołanje 
konstituowacych posedźenjow přez wotpowědneho zamołwiteho zarjada, namjetowaše fachowcow za 
sobudźěło we wothłosowanju z čłonami jednotliwych wuběrkow a přewodźeše wobsahowe zaměry 
dźěławosće wotpowědneho gremija.  
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wopodstatni na swojim 2. rjadnym posedźenju, dnja 19.11.2021, 

w Budyšinje čłonow šěsć dźěłowych wuběrkow, nawodow wuběrkow, přisłušnosće zarjada, kaž tež 

wobsahowe wusměrjenje wuběrkow za wólbnu dobu 2021-2025:  

- wuběrk za kubłanje  

- wuběrk za kulturu a wuměłstwo  

- wuběrk za politiske a prawniske naležnosće  

- wuběrk za zjawnostne a wukrajne dźěło  

- wuběrk za naležnosće strukturneje změny, hospodarstwo a infrastrukturu  

- wuběrk za nutřkownu demokratiju a serbsku ciwilnu towaršnosć   

 

https://www.domowina.de/hsb/domowina/hlowna-zhromadzizna/translate-to-hsb-21-hauptversammlung-2022
https://www.domowina.de/hsb/domowina/hlowna-zhromadzizna/translate-to-hsb-21-hauptversammlung-2022
https://youtu.be/MmdAXQTK1-E
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Wuběrk za kubłanje zwoła referentka za naležnosće kubłanja. Po konstituowacym posedźenju je so 
wuběrk trójce digitalnje abo hybridnje zetkał. Kubłanski wuběrk wobstejacy z 8 čłonow, měješe 
slědowace zetkanja:  

1. januar 2022 konstituowanje digitalnje, nastajenje dźěłoweho a časoweho wotběha. 
2. měrc 2022 digitalne zetkanje, konkretizowanje nadawkow a dźěławosće.  
3. meja 2022 zetkanje w Choćebuzu ze zastupjerjemi SŠT a RCW k SŠT pěstowarnjam a 
zasadnym naležnosćam / problemam delnjoserbskich kubłarjow.  
4. nowember 2022 hybridne zetkanje we Wojerecach ze zastupjerjemi SŠT a RCW - 
dalewjedźenje diskusije z meje / aktualne wuwiće dalekubłanskich móžnosćow za kubłarki SŠT-
pěstowarnjow w DŁ 

Přidatnje so prawidłownje na posedźenja přeprošuja fachowcy za wěste temy.  
 
Wuběrk za kulturu a wuměłstwo zwoła referent za kulturne naležnosće a wukraj. Wuběrk je we 
wšelakorych zestawach digitalnje abo na městnje 5 króć wo wšelakich naležnosćach wuradźował.  
Mjez druhim přidźěła trěbne dokumenty nastupajo Lawske hrjebje, poradźowaše załožbu “Ehrenamt –
Kultur” nastupajo počesćenja čestnohamtsce skutkowacych w Serbach, poradźowaše wudawaćelow     
serbskeje listoweje znamki a wobjedna temu imaterielne kulturne herbstwo Serbow.  
 
Wuběrk za politiske a prawniske naležnosće zwoła jednaćel. Wuběrk za politiske a pšawniske 
nastupnosći jo se 10.02.2022 konstituěrował. Dalšne pósejźenje jo se wotměło 11.05.2022. Wuběrk 
ma 7 cłonkow. Ako śěžyšćo za něntejšnu legislatiwu su se stajili cłonki rozestajanje z móžneju nowelu 
Sakskeje serbskeje kazni. K tomu stej se w awgusće a decemberje dalšnej zmakani ze zastupnikami 
Serbskeje rady Sakskeje pśewjadli. Proces wjeźo se w leśe 2023 dalej.  
 
Wuběrk za zjawnostne a wukrajne dźěło zwoła nowinski rěčnik Domowiny. 
Wuběrk je so w lěće 2022 tři króć na regularnych wuradźowanjach schadźował. Ma 5 čłonow. W 

srjedźišću steješe tworjenje načasneho noweho wobraza Serbow a jich narodneje organizacije w 

šěršej zjawnosći. Tohodla je nastał nowy lětak Domowiny w hornjo-, delnjoserbskej a němskej wersiji 

jako eksperimentelny poskitk. Kónc awgusta je wuběrk přeprošenju wuběrka za nutřkownu 

demokratiju a serbsku ciwilnu towaršnosć na zhromadne posedźenje sćěhował. 

 
Wuběrk za naležnosće strukturneje změny, hospodarstwo a infrastrukturu zwoła referent za 
infrastrukturelne naležnosće. Wuběrk je so 9 króć zetkał. Wuběrk je ze zarjadom Domowiny přewjedł 
konferencu k wuměnje serbskich institucijow wo strategiskim postupowanju Serbow w ramiku změny 
strukturow w Sakskej. Dale wudźěła kriterije a koncepciju za zjawne myto za předewzaćelow (hlej dź. 
sm. 6.1.). Předsyda wuběrka wobdźěli so nimo toho aktiwnje w nadawku Domowiny na konferency 
BTU w Choćebuzu k temje: “Wupjelnjene žiwjenje we Łužicy – serbske perspektiwy w změnje 
strukturow”.   
 
Wuběrk za nutřkownu demokratiju a serbsku ciwilnu towaršnosć zwoła referentka za naležnosće 
třěšneho zwjazka. Wuběrkej je so pjeć króć w Budyšinje a hybridnje zetkał. Wuběrkej přisłušeja 5 
čłonow. Septemberske wuradźowanje wotmě so jako zhromadne posedźenje z wuběrkom za 
zjawnostne a wukrajne dźěło. Hłowna tema bě, kak dorost za serbske institucije zdobyć a poskitki 
serbskich dźěłowych městnow lěpje šěrić. Tuta tema wuběrk dale zaběra. 

 
Zarjad Domowiny podpěra dźěławosć dalšich nachwilnych a wobsahowych/projektowych 
wuběrkow: 
Mytowanski wuběrk zamołwi ze stron zarjada referent za kulturne naležnosće a wukraj. Wuběrk 
zakónči dźěło wuspěšnje ze zarjadowanjom Myta Domowiny a chce so nastupajo změny wustawkow  
spočatk 2023 zaso zetkać. 
 
Wuběrk za Europeadu zamołwi referent za kulturne naležnosće a wukraj. Wuběrk je dźěławosć z 
dźaknym zarjadowanjom 18.11.22 w Slepom wuspěšnje zakónčił. (hlej horjeka). 
Wuběrk za Europeadu je so 8 króć na městnje a 6 króć online zetkał. Nimo toho přewjedźechu so 
medijowe konferency, trening kaž tež testowa hra do wobdźělenja w Korutanskej.  
 
Změrcowski wuběrk zamołwi referentka za naležnosće třěšneho zwjazka. Wuběrk zetka so 03.03.22 
kaž tež 06.09.22 w Budyšinje a digitalnje. Měješe jedyn pad wobdźěłać. 
 
Festiwalny wuběrk zamołwi referent za infrastrukturelne naležnosće. Tutón je so 2022 znowa 
konstituował a přihotuje Mjezynarodny festiwal 2023 Łužica. Wón zetka so prawidłownje jónu wob 
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měsac (hlej tomu tež dź. sm. 5.6). W přihotowanskim wuběrku je něhdźe 30 wosobow z DŁ a HŁ 
zawjazanych. 
 
Rewizijny wuběrk pruwuje jónu wob lěto lětnu kaž tež financnu rozprawu hospodarskeho lěta 2021 
Domowiny. Referent za infrastrukturelne naležnosće přihotuje a přewodźuje rewizijny wuběrk při 
spjelnjenju jeho nadawka a wotmołwi načasnje na wšitke prašenja čłonow wuběrka.   
Wuběrkej su so sčasom wšitke trěbne dokumenty k dispoziciji stajili. Předsyda wuběrka je so 
prawidłownje na posedźenjach Zwjazkoweho předsydstwa wobdźělił. 
 
Poradźowanje předsydy ze župami a čłonskimi towarstwami 
Znajmjeńša jónu w lěće ma so poradźowanje předsydy ze župami a čłonskimi towarstwami přewjesć. 
Při tym ma so na to hladać, zo so znajmjeńša 60% přeprošenych wobdźěli.  
 
2022 wotměštej so dwě hybridnej posedźeni ze zastupjerjemi župow a čłonskimi towarstwami: 17.01. 

a 16.03.2022. Někak 80 % so wobdźěli. Tema bě prěnjotnje wurjadna hłowna zhromadźizna a nowy 

naćisk wustawkow Domowiny. Referentka za naležnosće třěšneho zwjazka zamołwješe 

organizatoriski a wobsahowy přihot we wothłosowanju z předsydu. 

Na wurjadnej hłownej zhromadźiznje 03.06.22 w Choćebuzu běchu hač na jedne wuwzaće wšitke 

župy a towarstwa zastupjene.  

 
Domowina wothłosuje so prawidłownje z nawodami serbskich institucijow. (hlej dź. sm. 11.1) 

 

Znajmjeńša jónu w lěće ma so poradźowanje nawodow serbskich institucijow organizować a 
nawjedować. Při tym ma so na to hladać, zo so znajmjeńša 70% přeprošenych wobdźěli.  
We wobłuku posedźenja z nawodami serbskich institucijow ma so w lěće 2022 “dźeń serbskich 
institucijow” k dobywanju serbskorěčneho dorosta za institucije diskutować a dołhodobny koncept za 
přichodne lěta nadźěłać. (hlej dź. sm. 11.3) 
 
Po přeću serbskich institucijow wotměwaja so zetkanja jónu w kwartalu. Wuradźowanja organizuje 
Domowina we wotměnje ze Załožbu za serbski lud. Zetkanja nawodow serbskich institucijow 
wotměwachu so 02.12.21, 18.03.22, 30.03.22, 14.07.22 a 29.11.22 w Budyskim Serbskim domje kaž 
tež online.  
Temy běchu mjez druhim mjezsobna wuměna a situacija za čas pandemije, koordinacija terminow a 
zarjadowanjow, rěčne kursy za přistajenych institucijow, projekty w ramiku strukturneje změny a 
diskusija wo dobywanju serbskeho dorosta.  
W tutym zwisku su so nawodźa serbskich institucijow dojednali, w lěće 2023 iniciatiwu SWŠ Ralbicy, 
zaso powołanske wiki přewjesć, podpěrać a “zhromadny dźeń wotewrjenych duri serbskich institucijow” 
w Budyšinje organizować.  
 
W januaru 2022 jo se pśewjadło wobradowanje wjednicow a wjednikow serbskich institucijow w Dolnej 
Łužycy. Mimo mjazsobneje wuměny a wótgłosowanja terminow jo stojało wobchadanje ze serbskimi 
twaŕskimi znankstwami w měsće Chóśebuzu w srjejźišću. Na kóńcu diskusije jo se wobzamknuła 
rezolucija, w kótarejž se pśibytne wugroniju pśeśiwo wótpóranju serbskich zawóstajeństwow we běgu 
saněrowanja domow a za wuźěłanje pśeglěda serbskich znankstwow w twaŕskej kulturje města, na 
kótaregož zakłaźe maju se freski, mólby abo druge šćitaś.  
W nowembru 2022 su se serbske institucije w Dolnej Łužycy pśedstajili wuknicam a wuknikam na 
Dolnoserbskem gymnaziumje w Chóśebuzu na tamnych kubłańskich wikach.  
 
Nimo toho wothłosowaše so hłowna jednaćelka z nawodami serbskich institucijow na dźěłowej runinje 
k zhromadnym wobsahowym ćežišćam abo po potrjebje.  
 
K zrealizowanju zaměrow Domowiny na zakładźe wustawkow, programa a dźěłowych směrnicow 
nawabja so třeće srědki a wudźěłaja so wotpowědne próstwy. 
 
Za dohromady 28 projektow je so w lěće próstwa stajiła. Jedna njebu připóznata, dalša próstwa so 
wróćo wza. Wolumen slědowacych projektow wučini něhdźe 1.338 T€:  
 

1. Mjeńšinowy sekretariat z pućowanskej wustajeńcu “Was heißt hier Minderheit? 
2. Wudźěłanje noweje internetneje prezency mjeńšinoweho sekretariata a pućowanskeje 

wustajeńcy “Was heißt hier Minderheit?” 
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3. Informaciski film k štyrjom awtochtonym narodnym mjeńšinam a ludowym skupinam 
Němskeje a rěčneje skupiny delnjoněmčiny 

4. Kubłanska referentka za młodźinu 
5. Serwisowy běrow za serbsku rěč 
6. Projektowy management 
7. EUROPEADA 2022 
8. Motiwatoraj za tworjenje serbskich rěčnych rumow 
9. Syć za regionalnu identitu a serbsku rěč 
10. Online přełožowar ODS/ODN 
11. Rewitalizacija Hórnikoweje knihownje w Praze 
12. Wjesne radijo Malešecy 
13. Jakuba Barta-Ćišinskeho sej wotkrywać a dožiwić  
14. Serbski wječor na zahrodźe Serbskeho ludoweho ansambla – so njepřizwoli 
15. “DIALOG sichtbar machen - Demokratie nicht verschweigen” – wuhotowanje banerow 
16. Sposrědkowanje delnjoserbšćiny w pěstowarnjach    
17. Šula w zelenym 
18. WITAJ-camp 
19. Přiražka k zwyšenju městneho plana internata Serbskeho gymnazija w Budyšinje 
20. Spěchowanje přidatnych wudawkow při zwoprawdźenju dwurěčnosće a aktiwneho pěstowanja 

serbskeje rěče w komunalnym wšědnym dnju – w kooperaciji ze Slepjanskej gmejnu 
21. Socialny regionalny team 
22. - 27. Šulske socialne dźěło (6x) 

 
Wotrjad financy stara so wo wobhospodarjenje. Cyłkowna suma třećich srědkow wučinješe 2022 27% 
cyłkowneho hospodarskeho plana.  
 

Dźěłowy wobłuk 4: zjawnostne dźěło  

 
Zjawnostne rozprawnistwo wo dźěławosći a zaměrach Domowiny, jeje organach a čłonskich 
towarstwach/župach ma wysoku hódnotu, zo bychu so wobzamknjenja, předewzaća, projekty a zaměry 
Domowiny skutkownje sposrědkowali. Tak ma so serbska zjawnosć zapřijeć kaž tež němska ludnosć 
informować a pozitiwnje za naležnosće serbskeho ludu sensibilizować.  
 
W lěće 2022 wabješe Domowina zaměrnje za dźěło třěšneho zwjazka. Za to wužiwaše wšelake socialne 
syće, wokolnik „Naša Domowina” (nětko: Domowinske pokazki), informaciske brošury, lětaki a 
wabjenske artikle kaž tež posrědkowanje zdźělenkow wo swojim skutkowanju regionalnym a 
nadregionalnym medijam. (hlej dź. sm. 10.1)  
 
Za zjawnostne dźěło Domowiny wužiwachmy 2022 šěsć digitalnych kanalow, hdźež so wšědnje 
informacije a powěsće w serbskej a němskej rěči wozjewjeja (Facebook, Twitter, Instagram, 
domowina.blog, www.domowina.de, Youtube) 
 
2022 su so na Facebooku cyłkownje wjac hač 260 přinoškow wozjewili. Pola Twitter mamy podobne 
ličby. Přerěznje nimale 2 přinoškaj tydźensce ličbu 1.000 wopytow překročatej. 
Měsačnje je na Twitteru přerěznje 12.200 wopytow, na Facebooku mamy podobne ličby. 
Blog słuži ćežišćowym informacijam. Cyłkownje su so 2022 38 přinoškow wozjewili. Tute docpěchu wjac 
hač 2.600 wosobow.  
Cyłkownje su so 2022 142 přinoškow na instagramje wozjewili. Wobrazam sćěhuje wšědny dźeń 
přerěznje někak 340 ludźi.  
Přidatnje je so hišće wo Europeadźe na separatnymaj kanalomaj pola Instagram a Facebook 

rozprawjało. Kóždy přinošk docpě na Facebooku přerěznje 500-1500 wosobow. Na instagramje 

dóstachu wobrazy prawidłownje 200 – 300 likow. Cyłkownje so wjace hač 200 přinoškow wozjewi. 

 
2022 wuda so prawidłownje informaciske łopjeno “Domowinske pokazki” za cyłe čłonstwo Domowiny 
(online, E-mail, wokolnik a ćišćane wudaće). 
W Dolnej Łužycy jo dwojce raz “Domowinske pokazki” kupki, towaristwa a druge zajmce informěrował 
k temom “Dolnoserbska kulturna akademija” a “Mytowane cłonki Domowiny w DŁ”.  
Na zakładźe dotalnych nazhonjenjow w DŁ dźěłamy na wokolniku za cyły třěšny zwjazk, při tym ma so 
hišće wotewrjene prašenje rozrisać, kak móhli woprawdźe cyłe čłonstwo direktnje docpěć. Z 
tydźenskej protyčku Domowiny w ramiku dale a wjetšeho rozdźělowaka nowinskeho rěčnika smy hižo 

http://www.domowina.de/
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přidatny instrument přehlada wo běžnej dźěławosći Domowiny a čłonskich cyłkow, ale tež na přikład 
wo jubilejach tworili. 
 
Bohužel njeje so dotal naslědnik/naslědnica za nowinskeho rěčnika namakała, kotryž je zarjad k 
1.12.2022 wopušćił. To ma wuskutki na polu zjawnostneho dźěła. Narokam njemóže so tuchwilu 
wotpowědować. Zarjad Domowiny spyta přez rozdźělenje na šěroke ramjenja přistajenych znajmjeńša 
zakładnu potrjebu za zjawnostne dźěło narunać.  
 
W kooperaciji ze serbskimi gremijemi a akterami serbskeje ciwilneje towaršnosće ma so w lěću 
2022 w kooperaciji z našim nowym spěchowanskim čłonom wokrjesom Damna-Błota serbske 
přijeće z programom angažowanych z cyłeje Łužicy přesadźić. (hlej dź. sm. 8.1.)  
 
Wupowědźenja referentki za gremijowe naležnosće Domowiny srjedź lěta 2022 dla njemóžeše so 
planowane přijeće Domowiny w Lubinje w kooperaciji Domowiny z wokrjesom Damna-Błota bohužel 
přewjesć. Za september planowane přijeće w Lubinje smy z ćežkej wutrobu wotprajili.  
Hdyž stej městnje referentki za gremijowe naležnosće a nowinskeho rěčnika zaso wobsadźenej, ma 
so přijeće znowa planować a přewjesć.   
 
Domowina wožiwi dźěłowu skupinu zamołwitych za zjawnostne dźěło serbskich institucijow, zo 
bychu prawidłownje swoje nazhonjenja wuměnili. (hlej dź. sm. 10.3) 
 
Nowinski rěčnik wothłosuje so prawidłownje ze zamołwitymi za zjawnostne dźěło w serbskich 
institucijach wo aktualnych wužadanjach. Wuměna ma so po znowa wobsadźenju městna nowinskeho 
rěčnika Domowiny wožiwić. W mjezyčasu wothłosuje so jednaćelstwo direktnje resp. po potrjebje 
referenća na dźěłowej runinje z dalšimi serbskimi institucijemi.  
 
Zhromadnje z Radu za nastupnosći Serbow kraja Bramborska, Radu za serbske naležnosće w 
Sakskej a załožbowej radu přewjeduje Domowina lětnje po regionach župow jedyn “serbski 
wječork”. Wone posłužuja potrjebu za jednoru komunikaciju wobydlerjow ze zamołwitymi 
serbskich gremijow. (dź. sm. 10.2) 
 
Corony dla njemóžachu so serbske wječorki w lěće 2022 w jednotliwych župach kaž planowane 
přewjesć. Mnóstwa dalšich terminow w župach dla (dokelž su so mnoho terminow hakle w druhim 
połlěće 2022 přewjedli) su so dohromady jenož tři wječorki 2022 přewjedli. Regionalne rěčnicy 
wobkedźbowachu při tym, hdźe je najwjetša potrjeba a što sej wobydlerjo w regionach indiwiduelnje a 
regionalnje přeja. 

- Župa “Handrij Zejler” přewjedźe 19.05.2022 serbski wječor w Nowym měsće, zo by so tam 

zhromadne dźěło z Domowinu zaso wožiwiło (12 wobdźělnikow). 

- Župa Jakub Lorenc-Zalěski přewjedźe 02.11.2022 serbski wječor “Wizije přichoda za Serbski 

kulturny centrum Slepo – srjedźišćo kulturneho žiwjenja” ze 33 hosćimi  

- Župa Dolna Łužyca: přewjedźe serbski wječor 16.07.22 z wosobinskej wuměnu z 

pśedsedarjom, Załožbowu radu a Serbskeju radu Bramborskeje pśi góźbje “Cesnego 

zarědowanja za dłujkolětnych cłonkow Domowiny w Dolnej Łužycy” w Groźišću (60 

wobźělinkow) 

W župomaj “Michał Hórnik” kaž tež “Jan Arnošt Smoler” su so rozmołwy mnohich dalšich serbskich 
zarjadowanjow dla ze zastupjerjemi serbskich gremijow na kromje druhich zarjadowanjow (lěto župow 
a Lěto Zejlerja a Kocor, dźeń wotewrjenych duri, atd.) wjedli. W přichodźe je přeće, z konkretnymi 
wobsahami ze zastupjerjemi po potrjebje do rozmołwy přińć. 
 

Dźěłowy wobłuk 5: rěčna politika  

 
W zarjedźe Domowiny je komunikaciska rěč serbšćina. Tuchwilu wužiwa kóždy sobudźěłaćer hornjo- 
a/abo delnjoserbšćinu po swojich kmanosćach. Sobudźěłaćerjo, kotřiž su serbsce nawuknyli, móža 
serbšćinu znajmjeńša pasiwnje wužiwać. Kóždemu sobudźěłaćerjej so w ramiku dźěłoweho časa 
poskići so w serbskej rěči dale kubłać a wukmanjeć.   
 

nutřkowna rěčna politika 
Sobudźěłaćerjo kwalifikuja so w delnjo- a hornjoserbšćiny (pisomnje a ertnje). Za to přewjedźechu so 
indiwidualne a zhromadne dalekubłanja po potrjebje. Potrjeba so na spočatku lěta we wosobinskich 
rozmołwach zwěsći a zaplanowaše.  
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W lěće 2022 pokročowaše zarjad Domowiny z dalekubłanjom sobudźěłaćerjow w stilistice 
hornjoserbšćiny. Přistajeni maćernorěčni Hornjoserbja wobdźělichu so na dalekubłanju w stilistice z 
referentku Boženu Braumanowej dohromady 6 króć poł dnja a jónu na cyłodnjowskej klawsurje. 
Wobdźělichu so wotwisnje wot terminow 8-12 přistajenych. Dalekubłanje w lěće 2023 pokročuje. 
 
Pórucenje kursa Dolnoserbšćiny za Hornjoserbow pśez “Šulu za dolnoserbsku rěc a kulturu” jo se 
organizowało. Wšakorakich (pśedewšym casowych) pśicyn dla njejo se dosć wobźělnikow namakało a 
kurs njejo se pśewjadł.  
 
Domowinski zarjad z RCW mataj internu rěčnu politiku wudźěłać a ju w přichodźe nałožować. 
 
Ze wšitkimi sobudźěłaćerjemi zarjada Domowiny je so diskusija wo internej rěčnej politice na 
zhromadnej klawsurje w lěću 2022 přewjedła. Hromadźe ze zawodnej radu je so jednaćelka kónc lěta 
na zhromadny dokument dojednała, kiž ma so w lěće 2023 z wšitkimi přistajenymi – tež z RCW – 
dodiskutować. Za to matej so najprjedy zawodnej radźe zarjada a RCW wothłosować.  
 
Zhromadna interna rěčna politika Domowiny je zakład dźěławosće zarjada Domowiny z RCW na polu 
rěče. Zaměr při tym je, zo wudźěłaja so směrnicy interneje serbskorěčneje komunikacije wobkedźbujo 
delnjo- kaž tež hornjoserbšćinu. Dale ma so, hdźežkuli móžno, serbšćina tež w komunikaciji ze 
zjawnosću wužiwać.  
Pozadk:  
Přeco časćišo pytnjemy, zo je jara ćežko, projektowe a planowe městna ze serbsce rěčacymi 
fachowcami wobsadźić. Nam je wědome, zo je serbski rěčny rum w powołanskim žiwjenju wosebita 
hódnota, kiž ma so zachować, tež hdyž su rozdźělne wuměnjenja. Domowina je towarstwam, župam, 
serbskim institucijam wažny partner a ma tež za swój nadawk, jich prócowanja wo zdźerženje 
serbskeje rěče podpěrać.  
Domowina měła być z přikładom za serbsku zjawnosć a třećich. W zarjedźe a zjawnosći měł serbski 
rěčny rum prezentny być: štó hewak twori a pěstuje serbski rěčny rum, hdyž nic my? 
Zaměr:  

- Rěčna komunikacija w zarjedźe je hłownje hornjo- kaž tež delnjoserbsce, při tym nałožuje 

kóždy swoju maćeršćinu/druhu rěč.  

- Wužiwamy samozrozumliwje serbšćinu tež w pisomnej formje w zarjedźe.  

- Kóždy přistajeny Domowiny wobknježi znajmjeńša jednu serbšćinu w słowje a pismje.  

- Domowina komunikuje nowym sobudźěłaćerjam (kotřiž serbsce njemóža) ze wšeho spočatka, 

zo je interna komunikacija serbska. 

- Domowina formuluje wočakowanje na nowych sobudźěłaćerjow, zo wuknu serbsce (zapisa so 

do zrěčenja, zo so serbšćina na zakładźe GER nawuknje, a je wuměnjenje za přistajenje). 

Domowina po swojich móžnosćach wuknjacym kursy poskićuje a doporuči, wopyty zmóžni 

(tež w dźěłowym času) a financielnje podpěruje. 

 
powšitkowna rěčna politika 
Domowina so za to zasadźa, zo so na wšitkich šulach ze serbskimi poskitkami we Łužicy 
serbšćina sylnišo zadomi. (hlej dź. sm. 3.4) 
 
W lěće 2022 je referentka za kubłanske naležnosće dale přez wosobinske rozmołwy kaž tež přez 
wobdźělenje na šulskich konferencach kontakt do jednotliwych kubłanišćow w Hornjej Łužicy 
nawjazała abo skrućiła a zdobom rěčny staw serbšćiny na kubłanišću analyzowała. Do rozmołwow je 
regionalne rěčnicy abo serbskich akterow na městnje zawjazała.  
Tute a dalše rozmołwy z jednotliwymi wučerjemi wo serbskim kubłanju na šuli su zakład za dowěrliwy 
poćah do jednotliwych šulow. Situacije na šulach su jara wšelake. Wosebje na šulach z jenož jednej 
wučerku serbšćiny nima serbšćina hódnotu, kotruž sej přejemy. Aktualnych wužadanjow dla 
(pobrachowacy personal, Corona) wučba serbšćiny jara husto wupadnje. Zadomjenjenje serbšćiny je 
wot angažementa jednotliwych wučerjow/kow wotwisne. 
 
Dale je referentka lisćinu serbskich zwonkašulskich poskitkow za šule zestajiła. Lisćina předleži jako 
dokument na Domowinskej stronje. Šulam je link na lisćinu poskitkow sposrědkowała. Wizitka z qr-
codom na lisćinu so prawidłownje na kubłanskich zarjadowanjach a při wosobinskich rozmołwach 
rozdźěluje.  
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Ze spočatka šulskeho lěta 2021/2022 je referentka zwólniwych wabiła, kotřiž chcyli na šulach a 
druhich kubłanišćach serbske spěchowanske hodźiny přewjesć abo při nałožowanju serbšćiny 
podpěrać. Na Radworskej, Pančanskej a Budyskej zakładnej šuli su w lěće 2022 třo přistajeni 
Domowiny a dalši eksterni prawidłownje spěchowanje přewjedli. Přiwšěm pak je prawidłowne 
zawjazanje za wjele ludźi wobćežowanje. 

  
Domowina podpěruje zwoprawdźenje a dalepisanje Braniborskeho krajneho plana za 
zmócnjenje delnjoserbskeje rěče a druheho plana naprawow Sakskeho statneho knježerstwa k 
pozbudźowanju a k wožiwjenju wužiwanja serbskeje rěče. (hlej dź. sm. 3.5) 
 
Nawjazanje wosobinskich kontaktow do kubłanišćow Hornjeje Łužicy pokročuje. Nawjazanje kontakta 
do kubłanišćow w DŁ njeje so hišće z wjacorych přičinow poradźiło, ma pak sćěhować. 
Domowina je zhromadnje z SŠT 13.10.2022 w Smochćicach přewjedła fachowu konferencu za 
nošerjow kubłanišćow, kubłarki a kubłarjow kaž tež staršich k temje “Wužiwanje serbskeje rěče při 
kubłanju w pěstowarnjach”. Na wuspěšnej konferency, kotraž so klětu dale wjedźe, su so 60 wosobow 
wobdźělili.  
 
Na posedźenju Sakskeho kabineta w septembrje 2022 w Serbskim domje w Budyšinje je so šesta 
rozprawa wo połoženju serbskeho ludu předpołožiła. Kaž to Sakski serbski zakoń předwidźi, leži wona 
tuchwilu w krajnym sejmje. Plan naprawow Sakskeho statneho knježerstwa k pozbudźowanju a k 
wožiwjenju wužiwanja serbskeje rěče twori jedne ćežišćo tuteje rozprawy.  
Rozprawa wo połoženju serbskeho ludu dawa wažne pokiwy, kak buchu dotalne naprawy 
zwoprawdźene a kotre ćežišća su w přichodźe nadal trěbne. Sakske statne knježerstwo praji na 
městnje, zo je sej toho wědome, zo su dalše prócowanja na šěrokej runinje trěbne, zo by so 
zachowanje a dalše wuwiwanje serbskeje rěče, kultury a herbstwa tež perspektiwisce zaručiło. Jako 
Domowina mamy tuto dale kritisce přewodźeć a podpěrować.  
 
W Bramborskej jo wobnowjony krajny plan za zmócnjenje dolnoserbskeje rěcy wujšeł kóńc lěta 2022, 

z cymž buźo jaden ze zakładow za źěłowe śěžyšća w lěśe 2023 a wótgłosowanja mjazy serbskimi 

institucijami. 

 
Domowina podpěra a přewodźa staršiske iniciatiwy w naležnosćach serbskorěčneho kubłanja. 
Ćežišćo ma być wutworjenje maćernorĕčnych rjadownjow/skupinow jako serbskorĕčne rumy 
na kubłanišćach ze serbskimi poskitkami. (hlej dź. sm. 3.6) 
 
Referentka za kubłanske naležnosće aktiwnje w Radworskej staršiskej iniciatiwje sobudźěła.  
Přistup k staršim w Delnjej Łužicy přez akterow na městnje abo zeznaśe z cłonkami serbskego 
familijowego towaristwa "Gromaźe" w Dolnej Łužycy njeje so hišće tak poradźiło. Regionalny běrow 
Chóśebuz znajo a podpěra Serbske familijowe towaristwo GROMAŹE w projektach, n. pś. “Małe 
jatšy”. 
 
Župa “Jan Arnošt Smoler” je w lětomaj 2021 a 2022 wjacore zarjadowanja w Radworju hromadźe ze 
Staršiskej iniciatiwu Radwor z.t. a młodźinskim klubom “Radworske” za tworjenje serbskich rěčnych 
rumow podpěrała. Dale je so na Radworskej zakładnej šuli w šulskim lěće 2020/2021 oficialnje zaso 
jedna serbska rjadownja wutworiła. Tež w šulskim lěće 2021/22 je šula po woli staršich zaso serbsku 
rjadownju wutworiła; byrnjež w njej jenož 8 šulerjow byli. Wot šulskeho lěta 2022/23 pomjenuja 
rjadownje zaso z A/B a serbska rjadownja so hižo wjace do prašenja njestaji. 
Na Budyskej serbskej zakładnej šuli su podobne přemyslowanja. Wysokich ličbow přizjewjenjow pak 
je za Budyšin dalše rozrisanje trěbne. Wšitke přizjewjene dźěći maja znajomosće serbšćiny. W 
Budyšinje njeje pak žaneje dalšeje šule ze serbskim poskitkom. Tuta naležnosć ma so tež z Budyskim 
wyšim měšćanostu wobrěčeć. 
 
Domowina přewodźuje ewaluaciju wučby hornjoserbšćiny. (hlej dź. sm. 3.10) 
 
Refentka za kubłanske naležnosće dźěła aktiwnje we wodźenskej skupinje 2plus pola SMK sobu. 
Ewaluacija wučby hornjoserbšćiny je so spočatk šulskeho lěta 2022/2023 započinała. SMK ewaluaciju 
w dorěčenju z wodźenskej skupinu koordinuje. RCW je do ewaluacije hornjoserbšćiny přez 
přepruwowanje serbskorěčnych kmanosćow šulerjow (RS-8) zawjazany:  
 
Fachowe dźěło RCW na zakładach certifikacije bu baza za rozsud Sakskeho statneho ministerstwa za 
kultus (SMK), so we wobłuku ewaluacije koncepta 2plus na pruwowanske nadawki certifikata 
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schodźenka B1 złožić. 01.09.2022 přepoda Sakske ministerstwo za kultus Serbskemu institutej 
nadawk za wědomostny přewod ewaluacije šulow, kotrež po koncepciji “2plus” dźěłaja. RCW je čłon 
projektoweje skupiny pod nawodom SI. Wobstatk ewaluacije je projekt „Zwěsćenje rěčneho stawa w 
serbšćinje – 8. lětnik RS-8“ na wyšich šulach a gymnaziju. Z pisomnym testom zahaji so 05. a 
06.10.2022 pilotowa faza RS-8 za 105 šulerjow na SWŠ Worklecy, WŠ Slepo a na Serbskim 
gymnaziju Budyšin. W času wot 03.11. do 17.11.2022 wotměchu so ertne pruwowanja. RCW 
spřihotowa wšitke pisomne a ertne pruwowanske podłožki za šulerjow, nawod za šulerjow, nawod za 
wučerjow, nahrawanja ertnych tekstow a wuhódnoćenske podłožki a wobdźěli so na přewjedźenju a 
wuhódnoćenju wšitkich ertnych pruwowanjow a na wuhódnoćenju pisomnych swobodnych tekstow 
šulerjow. Wot šulskeho lěta 2023/2024 sem ma so pola šulerkow a šulerjow 8. lětnika prawidłownje 
rěčny staw zwěsćić.  
 
Domowina zasadźuje so za zaměrne rěčne planowanje w serbskich institucijach. Systematika 
rěčneho planowanja mjez wšitkimi serbskimi institucijemi so wothłosuje. (hlej dź. sm. 11.2) 
To je dołhodobny dźěłowy proces, kiž ma so stajnje znowa mjez serbskimi institucijemi wobjednawać. 

Su to wšelake ćežišćowe nadawki kaž wobknježenje serbskeje rěče přistajenych, wužiwanje rěče w 

ertnej a pisomnej formje, polěpšenje a wukmanjenje serbsce rěčacych w stilistice, namakanje 

serbskeho fachoweho dorosta abo systematiske rěčne planowanje mjez serbskimi institucijemi kaž tež 

wudźěłanje prioritow při wuknjenju serbšćiny.  

Załožba za serbski lud je do zaměrowych dojednanjow kóždeje serbskeje institucije zapisała, zo ma 

so k internej rěčnej politice wuprajić. Z tym su wšitke serbske institucije wužadane so z problematiku 

rozestajeć.  

Dale je naležnosć wospjetnje tema w kwartalnych zetkanjach z nawodami serbskich institucijow. W 

lěće 2022 je so wospjetnje wo wužadanjach rěčneho planowanja w serbskich institucijach diskutowało. 

Sama je so Domowina na puć podała, internu rěčnu politiku wudźěłać, wo tym so tež dalše serbske 

institucije na zetkanjach informuja. Na tutym puću měli w přichodnych lětach pokročować.  

 

Dźěłowy wobłuk 6: kubłanska politika Domowiny  

 

Nimo nadawkow RCW na polu rěče zamołwi Domowina ze zarjadom serbsku kubłansku politiku w 

šěrokim konteksće. Na tutym polu wobkedźbuje a pruwuje prawniske zakłady w Sakskej kaž tež 

Braniborskej. Dale prócuje so wo lěpše wothłosowanje mjez wšelakimi gremijemi/zarjadami, nošerjemi 

a kubłanišćemi.  

 

Domowina zasadźuje so za zwjazowace prawniske postajenje ke kubłanskemu konceptej 2plus 

w Sakskej a za běžny monitoringowy proces ke konceptej w šulskej praksy. Domowina žada 

sej hromadźe ze Serbskej radu a Serbskim šulskim towarstwom nowelěrowanje 

wuwjedźenskeho postajenja šulskeho zakonja. (dź. sm. 4.1) 

 
Předźěłanje Sakskeho wuwjedźenskeho postajenja wo dźěle na serbskich a druhich šulach w 
serbskim sydlenskim rumje (Verordnung über die Arbeit an sorbischen und anderen Schulen im 
deutsch-sorbischen Gebiet, z lěta 1992) so falowaceho naćiska změnow dla do lěta 2023 přestorči. 
Předrozmołwy z wučerjemi a nawodnistwami šulow su wo wotměli, tak zo trěbne informacije předleža. 
Fakty maja so nětko pisomnje wuformulować. 
Wažne při tym budźe, wuslědki ze zaběžaneje ewaluacije 2plus koncepta, kiž je 2022 startowała, 
wobkedźbować, prěnje wuslědki wočaknyć a na nje nawjazać. 
 
Domowina podpěruje w Braniborskej přesadźenje a předźěłanje serbskeho šulskeho 
postajenja. Witaj-wučba ma być regularna forma bilingualneje wučby. (dź. sm. 4.2) 
 
Kubłanska referentka je so zdźěla ze zamołwitymi šulskeho hamta w Choćebuzu a MBJS kaž tež z 
braniborskej kubłanskej ministerku w rozmołwach zeznajomiła. Do braniborskich kubłanskich 
postajenjow njeje so hišće dosć zanurić móhła.  
Hladajo na wšelakorosć akterow, nošerstwow a iniciatiwow w kubłanišćach samych w dwěmaj 
kubłanskimaj systemomaj, ale tež hladajo na wšelakore zakonske postajenja a předpisy, měło so po 
třoch lětach w lěće 2023 pruwować, hač je tuchwilne rjadowanje nowych městnow referentow w 
Domowinje efektiwne abo hač njeměli so nadawki přerjadować.  
 



 31 

Domowina poda so we wothłosowanju ze Serbskej radu do rozmołwy z kultusowym ministrom 
Sakskeje ze zaměrom, zo by so zwjazk serbskich šulow wutworił. (dź. sm. 4.3) 
 
Kontakt do serbskich šulow Sakskeje je so přez wosobinske rozmołwy nawjazał. Z předsydstwom a 

jednaćelom SŠT wobsteji spomóžny dźěłowy poměr. W přichodnej kročeli budźe so nětko w 

kooperaciji z SŠT dźěłowa papjera nadźěłać, kotraž ma być zakład za rozmołwy z nawodnistwami 

serbskich šulow. 

Hakle hdyž je so rozmołwa ze wšitkimi šulemi a gmejnami přewjedła, měła so rozmołwa z kultusowym 

ministrom Sakskeje přewjesć. W rozmołwje z ministrom w nazymje 2022 su so druhe palace temy 

rozjimali, kaž na př. falowacy wučerski personal, falowacy personal na serbskej fachowej šuli, 

materialije ministerstwa z informacijemi wo serbskim kubłanju abo wužadanja w LASUB.  

 
Kubłanski wuběrk koordinuje lětnu wuměnu zastupjerjow Domowiny w šulskich konferencach 
Braniborskeje a Sakskeje. (dź. sm. 4.4) 
 
Posedźenje zastupjerjow Domowiny w šulskich konferencach sakskich šulow je so 20.06.22 w 
Budyšinje pod nawodom kubłanskeje referentki přewjedło. Wot 17 zastupjerjow su 8 přitomni byli.  
Na nastork zastupjerjow je nastała zběrka hornjo- a delnjoserbskich zwonkašulskich poskitkow za šule. 
Zběrka předleži w digitalnej formje. Link je so do šulow rozpósłał. Zběrka je na internetnej stronje 
Domowiny zjawnje přistupna.   
 
Planowane posedźenje zastupjerjow Domowiny w šulskich konferencach braniborskich šulow njeje so 
w lěću 2022 falowacych přizjewjenjow dla přewjedło. Do přichoda dyrbi so rozrisać, kotre wosoby 
Domowina jako jeje zastupjerjow do šulskich konferencow sćele. 
 

Kubłanski wuběrk Domowiny zdźěła swój zakład za strategiske postupowanje k polěpšenju 
kontinuowaceho serbskorěčneho kubłanja. (dź. sm. 3.2) 
 
Kubłanski wuběrk je po konstituowanju spočatk 2022 dalše 3 posedźenja přewjedł. Hladajo na to, zo 
su čłonojo wuběrka nowi w swojej funkciji, bě najprjedy raz zasadna informacija wo serbskim kubłanju 
trěbna. Na poslednimaj posedźenjomaj su so wuběrkownicy wosebje ze situaciju w delnjoserbskich 
pěstowarnjach SŠT zaběrali. Jednaćel a sobudźěłaćerka SŠT kaž tež wjednik delnjoserbskeje 
wotnožki RCW su wo móžnosćach rěčneho kubłanja delnjoserbskich kubłarjow a krótkodobnej 
podpěrje přez Choćebuski RCW rozmyslowali.  
Diskusija pokročuje. W Delnjej Łužicy - runje pak tež po wšej Łužicy - mamy do přichoda ramiki 
serbskeho kubłanja w pěstowarnjach stworić a wo móžnosćach konkretneje podpěry přemyslować, kiž 
polěpša a skruća rěčnu kwalitu kubłarjow.    
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Předłoha čo. ZP 62/2023 
za 9. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny  
dnja 27.01.2023 we Wojerecach 

 
Zapodaćelka předłohi: Judit Šołćina, jednaćelka 
  
Awtorka předłohi: M. Di Sarnowa, referentka 
 
 
Nastupa (předmjet wuradźowanja): Plan dźěławosće zarjada za lěto 2023  
 
 
Slěd wobjednanja předmjeta předłohi: 
 

gremij resp. organ Domowiny datum  wuslědk wuradźowanja resp. doporučenje 

prezidij 19.01.2023 doporučenje k schwalenju 

Zwjazkoweh předsydstwo 27.01.2023  

 
 
 
Namjet za wobzamknjenje: 
 
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. 
 
 
 
datum: 18.01.2023      ………………………………. 
        podpismo zapodaćela 
 
Financne wuskutki wobzamknjenja:  na zakładźe hospodarskeho plana 2023 
 
 
       
Financujomnosć je so pruwowała:    (datum a podpismo jednaćelstwa, resp. referenta) 
 
 
Wuslědk wothłosowanja: 
 
za namjet:   přećiwo namjetej:        hłosawzdaće/a: 
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Plan dźěławosće zarjada za lěto 2023 

Ćežišćowe nadawki zarjada Domowiny a plan posedźenjow regionalnych rěčnikow a 

referentow za lěto 2023 

 

Zakład za ćežišćowe nadawki zarjada w lěće 2023 tworja program a dźěłowe směrnicy Domowiny za 

dobu 2021-2023, kotrež su so na 20. hłownej zhromadźiznje schwalili. Přidruža so dalše wobzamknjenja 

zwjazkoweho předsydstwa zwjazane z nadawkami za zarjad - hlej plan dźěławosće zwjazkoweho 

předsydstwa.  
Hladajo na to, zo so tuchwilu nowe dźěłowe směrnicy za dobu 2023-2025 přihotuja, so plan dźěławosće 

tuchwilu hišće na stare směrnicy do apryla 2023 złožuje, tutón ma so po hłownej zhromadźiznje na 

nowe dźěłowe směrnicy předźěłać a aktualizować.  
Po planje ma so w přichodźe dwulětny dźěłowy plan zarjada wusměrjejo so na dobu płaćiwosće 

dźěłowych směrnicow nastajić, kiž pak wobkedźbuje aktualne wosebitosće běžneho kalenderskeho 

lěta.  
Tohodla budźe so dźěłowy plan lěta 2023 po hłownej zhromadźiznje aktualizować a zwjazkowemu 

předsydstwu z nowym wusměrjenjom na lěta 2023-2025 znowa předpołožić.   
  

Dokument zjima najwšelakoriše nadawki a zaměry Domowiny, kiž staj 20. hłowna zhromadźizna kaž 

tež zwjazkoweho předsydstwo wobzamknyłoj, a rysuje konkretne předewzaća za lěto 2023 k docpěću 

tutych zaměrow. Při tym ma so wobkedźbować, zo su zaměry (wosebje w dźěłowych směrnicach) 

zdźěla dołhodobnje zapołožene, tak zo mamy jako zarjad krok po kroku přesadźenje planować a 

zeskutkownić.  
  

Plan wobsahuje šěsć dźěłowych ćežišćow zarjada: 1. narodno-politiske skutkowanje, 2. kulturne dźěło, 

(nad)regionalna wuměna a sobudźěło kaž tež regionalne wuwiće, 3. gremijowe dźěło, 4. zjawnostne 

dźěło, 5. rěčna politika a 6. kubłanska politika. 
Tutym ćežišćam su wotpowědne dźěłowe směrnicy kaž tež zaměrowe dojednanja napřećo Załožbje a 

dalše nadawki přirjadowane. Ze stron zarjada je stajnje znajmjeńša jedna wosoba za přesadźenje 

zamołwity/a.  
  

Lěto 2023 steji w znamjenju skrućenja dźěławosće zarjada Domowiny hromadźe z RCW pod nowym 

jednaćelstwom z nowymi wužadanjemi. Při tym maja so projekty, kiž Domowina w swójskim nošerstwje 

zamołwi, do dźěławosće zawjazać. 
Při tym wobhladuja so wšitcy sobudźěłaćerjo jako eksperća na swójskim dźěłowym polu: hač je to 

referent, regionalna rěčnica, motiwator, projektowa sobudźěłaćerka, sekretarka abo financny 

wěcywobdźěłar. Wšitcy dźěłamy zhromadnje na tuchwilu 8 stejišćach zarjada w Choćebuzu, 

Wojerecach, Slepom, Chrósćicach, Přiwćicach, Radworju, Delnim Wujězdźe/Łazu kaž tež Budyšinje. 

Hladajo na mnóstwo stejišćow tworja prawidłowne wuradźowanja zarjada – wotměnjejo so online kaž 

tež pućujo přez regiony Łužicy – wažny zakład za efektiwne spomóžne zhromadne dźěło a 

wothłosowanje.  
  

Na politiskej runinje stara so Domowina běžnje wo zastupowanje zajimow serbskeho luda. Jednamy ze 

wšěmi demokratiskimi politiskimi stronami, zapósłancami a gremijemi na komunalnej, krajnej, 

zwjazkowej kaž tež europskej runinje. Zaručamy politisku artikulaciju Serbow za zwoprawdźenje 

serbskich zajimow a přesadźenje našich prawow a delegujemy za to serbskich zastupjerjow do 

poradźowacych a rozsudźacych gremijow (hlej wuwjedźenja deleka).  

Rady, přirady a wuběrki kaž tež zamołwići resp. społnomócnjeni za mjeńšinowe abo serbske naležnosće 

su wažni partnerojo a multiplikatorojo při zwoprawdźenju zajimow Serbow na wšěch politiskich runinach. 
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Zawěsćamy 2023 z našim politiskim dźěłom zdźerženje trěbnych financielnych zakładow za serbske 

potrjeby w financnym dojednanju mjez Zwjazkom a krajomaj Braniborskej a Sakskej kaž tež dalše 

spěchowanske srědki. Wosebje hladajo na nowe pjate financne zrěčenje za Załožbu za serbski lud, kiž 

nabudźe wot 2026 swoju płaćiwosć, přewodźamy a přihotujemy proces zwoprawdźenja we wuskim 

zhromadnym dźěle ze Załožbu. 
  

Wobsahowje zamołwi zarjad w lěće 2023 najwšelakoriše nadawki a projekty. Hač su to přihot a 

přesadźenje posedźenjow zwjazkoweho předsydstwa a jeho prezidija abo přewod dźěłowych wuběrkow 

zwjazkoweho předsydstwa a dalšich stajnych kaž tež nachwilnych wuběrkow abo přesadźenje 

najwšelakorišich projektow na polu rěče a kultury.  
22. apryla 2023 přewjedźemy našu 22. Hłownu zhromadźiznu w Choćebuzu, hdźež so nowe dźěłowe 

směrnicy schwala a hdźež zahaji so diskusija wo programje “Domowina 2025”, kotraž ma so w lěće 

2025 wothłosować.  
Nimo toho přewjedźemy XIV. Mjezynarodny folklorny festiwal Łužica, planujemy wšelake jubilejne 

zarjadowanja, na př. swjatočne zarjadowanje k towarstwowym jubilejam w Slepom abo předewzaća k 

190. posmjertninam Michała Hórnika, 170. posmjertninam Mata Kosyka, 150. posmjertninam Bogumiła 

Šwjele a 130. posmjertninam Miny Witkojc a spožčimy Myto Domowiny w nazymje. 

Tež angažement Domowiny we wukraju přez kulturne wuměny a delegowanja kaž tež w ramiku 

čłonstwa w organizacijach FUEN, MENS, CIOFF a dalšich ma so po corona-pandemiji wožiwić.  
  

Organizatoriske wužadanja 
Hladajo na rozrost zarjada Domowiny, wosebje tež dźěłowych stejišćow dla, leži wužadanje w lěće 2023 

wosebje na wutworjenju trěbnych dźěłowych zakładow. K tomu liča prawniske, hospodarske, 

administratiwne kaž tež zawěsćenske rjadowanja do přichoda.  
Dźěło a nałožowanje srědkow digitalizacije a wužiwanje managementoweho systema z jenakim 

wusměrjenjom na wšitkich Domowinskich stejišćach ma so w běhu lěta zaručić a proces “přetwara” 

zakónčić. Zaměr při tym je, zo dźěła zarjad efektiwnje na wšitkich runinach internje kaž tež eksternje 

hromadźe a wolóži zdobom dźěławosć mnohich čestnohamtskich aktiwnych Domowinjanow.  
  

Nimo hospodarskeho budgeta 2023, kiž wučini dohromady 4,5 milion €, wobhospodari zarjad tež w lěće 

2023 wjac hač 20 wšelakich projektow z třećich srědkow, štož wučini nimale 40 % etatoweho wolumena. 
K projektam třećich srědkow liča nimo Mjezynarodneho folklorneho festiwala, nawod serwisoweho 

běrowa za serbsku rěč w komunalnym wobłuku, dźěławosć mjeńšinoweho sekretariata w Berlinje a jeho 

pućowanska wustajeńca, wutwar młodźinskeje syće přez kubłansku referentku, zawěsćenje sobudźěła 

w serbskich naležnosćach w zwisku ze strukturnym wuwićom we Łužiskim rewěrje, projekt “Syć za 

regionalnu identitu a serbsku rěč” kaž tež dalša podpěra serbskich towarstwow a skupinow při 

organizaciji a planowanju nadregionalnych projektow. 
  

Najwjetše wužadanje pak do přichoda zarjada Domowiny a RCW je namakanje dorosta na wšitkich 
runinach serbskeho žiwjenja, hač na polu čestnohamtskeho angažementa abo jako přistajeny/a w 
serbskej instituciji.  
Tuchwilu mamy w Domowinje a RCW wjacore wakantne dźěłowe městna, kiž njejsu so tež po 
wospjetnym wupisanju móhli wobsadźić. Tomu liča referentka za gremijowe a ministerialne naležnosće, 
nowinski rěčnik, socialny dźěłaćer za swójbne kubłanje a socialna dźěłaćerka za mobilne młodźinske 
dźěło.  
Nimo toho mamy w zarjedźe w lěće 2023 tež wotewrjene nachwilne dźěłowe městna chorosće a 
staršiskeho časa dla abo wjacore dźělnočasowe přistajenja z wosobinskich přičin.  
Je nam wědome, zo mamy tu hinaše puće kročić, wjace časa za wabjenje a pytanje dorosta nałožować 

kaž tež za fleksibelnymi móžnosćemi pytać.  
Za Domowinu z RCW z wjace hač dohromady 80 přistajenymi je tuž njeparujomne, zo je wšón personal 

zarjada, kiž dźěławosć Domowiny zamołwja a spjelnja, prawje nastajeny, zasadźeny, wobsadźeny a 

zastopnjowany. Tomu měli so 2023 intensiwnišo wěnować. 
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Dźěłowe ćežišća po wobłukach  
 

1. Domowina – zastupjerka zajimow Serbow – narodno-politiske skutkowanje 

Najwažniši nadawk Domowiny je, w swojej zakonsce připóznatej funkciji jako zastupjerka zajimow 
serbskeho ludu k zdźerženju a wuwiću Serbstwa přinošować. Škit, spěchowanje a wuwiwanje 
serbskeje rěče, žiwjenskeho ruma, kultury a identity Serbow, kaž tež prócowanja wo wjetše prawo 
samopostajenja w serbskich naležnosćach do směra kulturneje a kubłanskeje awtonomije su hłowne 
zaměry našeho měrliweho zhromadneho skutkowanja. 
Domowina je na zakładźe Serbskeju zakonjow kraja Braniborskeje a swobodneho stata Sakskeje 
zakonsce připóznata zastupjerka zajimow serbskeho luda. 
Tohodla je swojemu čłonstwu kaž tež cyłemu serbskemu ludej winowata.(wujimk z preamble 
programa Domowiny) 
 
Zaměry a konkretne přesadźenje w lěće 2023:  

o Domowina prócuje so wo dobre a prawidłowne zhromadne dźěło z Radu za nastupnosći 

Serbow pśi Bramborskem krajnem sejmje a z Radu za serbske naležnosće Swobodneho stata 

Sakska kaž tež ze Załožbowej radu. Na zakładźe postajenych prioritow přewjedu so 

prawidłownje wothłosowanja mjez gremijemi. (hlej dź. sm. 7.1)      

přesadźenje w lěće 2023:         
o prawidłowne (znajmjeńša 10x wot lěto) wothłosowanje wjednikow serbskich gremijow 

- organizowanje a wobdźělenje na znajmjeńša 70% wšitkich zetkanjow  

o wobdźělenje na wšitkich posedźenjach Rady za nastupnosći Serbow pśi 

Bramborskem krajnem sejmje      

o Předsyda wobdźěli so jako čłon na wšitkich posedźenjach Serbskeje rady Sakskeje a 

garantuje stajnu wuměnu. Domowinski zarjad přidźěła po potrjebje na fachowej 

runinje.          

o wobdźělenje na Wosebitym wuběrku strukturneho wuwića za Łužicu krajneho sejma 

Braniborskeje (Sonderausschuss Strukturentwicklung für die Lausitz) a 

wobkedźbowanje serbskich zajimow    

o Referent za infrastrukturu a hospodarstwo zastupuje Domowinu w Sakskej na 

posedźenjach Regionalneho přewodźaceho wuběrka Łužiskeho rewěra po boku 

Sakskeje agentury za strukturne wuwiće (ca. 2-3 posedźenja wob lěto), hdźež so 

rozsudy wo spěchowanju projektow tworja a wobkedźbuje při tym serbske zajimy.

   Pětr/Marcus? 

 
o Domowina ma w parlamentach zwjazkarjow we wšěch frakcijach demokratiskich stronow a 

haji z nimi wobstajny zwisk, zo bychu na prawa a zajimy Serbow dźiwali. (hlej dź. sm. 7.2) 

přesadźenje w lěće 2023:      

o zetkanje z 70% wšitkich frakcijow w krajnymaj a zwjazkowym sejmje; fokus leži při 

tym na zetkanjach ze serbskopolitiskimi a fachowymi zapósłancami 

o běžna wuměna a stajny kontakt ze zapósłancami zwjazkoweho a krajneju sejmow – 

aktiwne a reaktiwne dźěło 

 

o Domowina wjedźe prawidłowne wothłosowanje ze społnomócnjenymi za serbske naležnosće 

a wotpowědnymi poradźowacymi gremijemi poboku wokrjesow a městow w Braniborskej a 

Sakskej. (hlej dź. sm. 7.3)  

přesadźenje w lěće 2023:       

o wothłosowanje a aktiwne zhromadne dźěło z komunami 

o wobdźělenje we dźěłowych kruhach na wšelakich runinach (hlej deleka přirjadowanje 

přistajenych zarjada k specifiskim gremijam a kruham)  

o kontakt z wjesnjanostami w gmejnach serbskeho sydlenskeho ruma 

o sylniše nałožowanje serbšćiny w zarjadach a při zjawnych posłužbach 

o kooperacija a podpěra komuny a wokrjesa při realizowanju nadawkow a spěchowanju 

serbskeje rěče a kultury kaž tež wobkedźbowanje serbskich naležnosćow w 

komunalnym planowanju we wuskej kooperaciji z wokrjesami 
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o župa JLZ: wliw na gmejnski zarjad Slepo k dalewjedźenju a rozšěrjenju poskitkow we 

wobłuku serbskeje kultury a serbskeho rjemjesła 

 

o Domowina prócuje so wo wobkedźbowanje serbskich zajimow na zwjazkowej runinje přez 

sobuskutkowanje w poradźowacymaj wuběrkomaj zwjazkoweho ministerstwa nutřkowneho a 

nutřkowneho wuběrka zwjazkoweho sejma Němskeje, kaž tež z čłonstwom w mjeńšinowej 

radźe štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšin Němskeje. (hlej dź. sm. 7.4)  

přesadźenje w lěće 2023:        
o Jednaćelka wobkedźbuje wšitke h. mj. gremijowe posedźenja na zwjazkowej runinje, 

zarjad podpěra wolenych w gremijach w přihotach na posedźenja a kontroluje 

přesadźenje tam tematizowanych ćežišćow.  

 

o Domowina prócuje so wo připóznaće a zmóžnjenje zapisanja žónskospecifiskeho sufiksa 

swójbnych mjenow we wupokazach a zjawnych dokumentach. (hlej dź. sm. 7.5)   

přesadźenje w lěće 2023:        
o W aktualnej legislaturnej periodźe Zwjazkoweho sejma wobkedźbuje jednaćelka 

přesadźenje namjeta dźěłoweje skupiny za změnu mjeńšinoweho prawa. 

 

o Zhromadnje z druhimi mjeńšinami prócuje so Domowina wo přizwolenje dwurěčnosće při 

awtodróhach. (hlej dź. sm. 7.6)       

přesadźenje w lěće 2023:        
o Domowinski zarjad wobkedźbuje aktualny staw přesadźenja a tematizuje naležnosć 

mj. dr. w mjeńšinowej radźe přez wolenych čłonow.  

 
- Domowina podpěruje prewentiwne naprawy w zwisku ze škitom Serbow před antiserbskimi 

nadpadami. Wona steji woporam tajkich nadpadow pomocliwje poboku. (dź. sm. 8.2) 

přesadźenje w lěće 2023:      
o Reagujemy na nadpady z antiserbskim pozadkom a stejimy woporam poboku. 

 
- Domowina podpěruje wuwiće serbskich crossmedialnych poskitkow we wobłukach 

rozprawnistwo, medijowe kulturne dźěło a digitalne wuknjenje. (hlej dź. sm. 10.4)  

přesadźenje w lěće 2023:         
o Wuběrk za zjawnostne dźěło Domowiny přeprosy w lěće 2023 na wotewrjenu diskusiju 

k temje wuwiće serbskich crossmedialnych poskitkow ze wšitkimi zastupjerjemi 

serbskich medijow.   

 
o Domowina podpěruje potrjechene župy při politiskim dialogu nastupajo zachowanje serbskeje 

rěče a kultury pod wuskutkom negatiwnych sćěhow wudobywanja surowiznow w serbskim 

sydlenskim rumje a hladajo na zahajene strukturne wuwiće Łužicy do 2038. (hlej dź. sm. 12.1) 

přesadźenje w lěće 2023:      
o Wobkedźbujemy serbske zajimy we wotpowědnych gremijach na polu strukturneje 

změny (hlej přirjadowanje kolegow zarjada deleka) a zastupujemy w regionalnych 

planowanskich procesach serbske zajimy. 

o Domowina prócuje so wo wothłosowanje mjez serbskimi akterami/institucijemi, 

wosebje pak mjez nošerjemi serbskich projektow w ramiku spěchowanskeju 

programow za projekty w Braniborskej a Sakskej pola Załožby w ramiku strukturneje 

změny. 

 
o Domowina podpěruje župu “Jakub Lorenc-Zalěski” při zwoprawdźenju planowanych 

naprawow w koncepciji k pozbudźenju a wožiwjenju serbskeje rěče a kultury w Slepjanskej 

wosadźe “wosom wsow – jedna wosada”. (hlej dź. sm. 12:2)  

přesadźenje w lěće 2023:          

o Ćežišćowe nadawki župy JLZ su měritko k docpěću zaměrow w strukturnej změnje: 

zwidźomnjenje a dožiwjenjomnosć serbšćiny w Slepjanskej wosadźe 

o dołhodobne zawěsćenje serbskich zarjadnišćow we wobłuku skutkowanja župy 
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o zakónčenje projekta Ł-CEM kaž planowane: wuwiwanje Serbskeho kulturneho 

centruma k srjedźišću serbskich aktiwitow a rozšěrjenje zarjadnišća na serbski 

kulturny a powołanski centrum z integrowanej rěčnej šulu; podpěra při wuwiwanju 

idejow, kak wužiwać dom k zawěsćenju a skrućenju serbšćiny we wuskim 

zhromadnym dźěle z gmejnu Slepo 

 

o Domowina wobara so zhromadnje z druhimi partnerami raznje přećiwo tomu, we Łužicy 

doskónčny skład za atomowe wotpadki zaměstnić. (hlej dź.sm. 12.3)   

přesadźenje w lěće 2023:        

o Referent za hospodarske naležnosće wobkedźbuje dalše wuwiće k temje, koordinuje 

trěbne stejišća a wothłosowanja ze serbskeho wida.  

 
o Domowina podpěruje serbskich wosadnych w jich prócowanjach wo wobkedźbowanje 

narodnych zajimow při noworjadowanju cyrkwinskich strukturow w serbskim sydlenskim 

teritoriju. (hlej dź. sm. 13.2) 

přesadźenje w lěće 2023:        

o Domowinski zarjad reaguje na aktualne wuwiće při noworjadowanju cyrkwinskich 

strukturow po potrjebje. Jelizo je trjeba, wobroći so při tym na čłonske towarstwo 

TCM, na serbske ewangelske towarstwo kaž tež Spěchowanske towarstwo za 

serbsku rěč w cyrkwi. Tute su predestinowane so słowa jimać. Domowina rady při tym 

podpěruje.  

 

o Ze zhromadnym dźěłom ze Serbskim ewangelskim towarstwom a Spěchowańskim 

towaristwom za serbsku rěc w cerkwi wobkedźbuje Domowina zajimy towarstwow při swojich 

politiskich rozsudach. Po tutym přikładźe prócuje so tež wo zhromadne dźěło z dalšimi 

cyłkami. (hlej dź. sm. 13.3)      

přesadźenje w lěće 2023:      

o Regionalne rěčnicy wudźeržuja na městnje stajny kontakt k wotpowědnym 

zastupjerjam.  

o wothłosowanje ze Spěchowańskim towaristwom za serbsku rěc w cerkwi a Serbskim 

ewangelskim towarstwom po potrjebje 

 

o Domowina wudźeržuje stajny dialog z krajnymi cyrkwjemi a podpěruje z tym wěriwych Serbow 

při zdźerženju rěčnych rumow w katolskich a ewangelskich wosadach. (hlej dź. sm. 13.4) 

přesadźenje w lěće 2023:        

o stajny dialog po potrjebje 

 
 

2. kulturne dźěło a regionalna/nadregionalna wuměna a sobudźěło kaž tež regionalne 

wuwiće  

Domowina je Zwjazk Łužiskich Serbow a třěšna organizacija serbskich župow a towarstwow Delnjeje a 
Hornjeje Łužicy. Jej přisłušeja župy, Domowinske skupiny a nadregionalne čłonske towarstwa. Čłonojo 
su baza skutkowanja Domowiny. 
Jako zastupjerka zajimow serbskeho ludu je přewšo wažne a njeparujomne prawidłownu wuměnu mjez 
wšelakimi cyłkami hajić. Tež kulturne wuměny, reprezentacija serbskeho ludu zwonka Łužicy 
(nadregionalnje, mjezynarodnje) a witanje partnerow do Łužicy su wažny nadawk Domowiny. Čłonstwo 
w mjezynarodnych zwjazkach ma so dale hajić. Tež skutkowanje přez generacije so při tym 
wobkedźbuje.   
 
Zarjad Domowiny zwěsći za lěto 2023 za kulturne aktiwity a projekty regionalnych a nadregionalnych 
towarstwow, kotra zarjadniska podpěra je trjeba a ju na zakładźe zrěčenjow zwoprawdźi. (hlej dź. sm. 
5.1)    
Projektowi sobudźěłaćerjo a regionalne rěčnicy zarjada přewodźeja akterow a organizatorow při 
zaručenju wuskeje kooperacije mjez towarstwami a serbskimi institucijemi při přihotach a 
přewjedźenju jich předewzaćow. (hlej dź. sm. 5.6) 
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Zaměry a konkretne přesadźenje w lěće 2023:  

- Prawidłowna wuměna a zhromadne projekty skupinow, towarstwow a župow w Sakskej a 

Braniborskej maja w lěće 2023 pokročować. Za to přewjedu so 15 zarjadowanjow/projektow 

ze znajmjeńša 8-50 wobdźělnikami na zarjadowanje (we wotwisnosći wšelakich wuměnjenjow 

w regionach). (hlej dź. sm. 1.2) 

přesadźenje w lěće 2023:       
o Zarjad Domowiny wobroći so na towarstwa a župy, zo by zarjadnisku podpěru za lěto 

2023 zwěsćił a ju na zakładźe dorěčenjow zwoprawdźi.   

o Domowina podpěruje nabožno-narodne projekty a předewzaća serbskich katolskich a 

ewangelskich projektowych nošerjow. (hlej dź. sm. 13.1) 

o Regionalna rěčnica župy Handrij Zejler podpěruje projekt nabožne pomniki 

(Bratrowstwo), Serbski ewangelski domizniski dźeń we Wojerecach a wokolinje, 

skupinu hotowarničow z cyłeho regiona, kiž 2023 dale na brošurce wo zwoblěkanju 

serbskeje narodneje drasty wokoło Wojerec dźěła. 

o Dale přewjedźe župa Handrij Zejler w nazymje woblubowane popołdnjo za swójby a 

planuje wuměnu z druhimi župami z pomocu kubłanskich jězbow na zajimawe 

městnosće we Łužicy. 

o Na naprašowanje ewangelskeho serbskeho towarstwa zetkaja so wšitke Serbske 

Bjesady 2023 na zhromadne zarjadowanje w župje Handrij Zejler, přihoty stanu so w 

kooperaciji Ewangelskeho serbskeho towarstwa, župy a bjesadow tu na městnje.  

o Regionalny běrow Chóśebuz pódpěrujo nowy zarědowański format Dolnoserbskeje 

kulturneje akademije (DKA) “Chóśebuske małe jatšy”.    

o 09.09.2023: Přewjedźenje zarjadowanja w ramiku jubilejnych lětow Serbskeho 

folklorneho ansambla Slepo, Serbskeho kwasneho ćaha Slepo kaž tež Serbskeho 

dźěćaceho a młodźinskeho ansambla Slepo  

o Regionalna rěčnica župy Jakub Lorenz-Zalěski podpěruje Ewangelski cyrkwinski dźeń 

w Slepom. 

o Regionalna rěčnica župy Michał Hórnik podpěra přihot a přewjedźenje župneje 

hłowneje a wólbneje zhromadźizny, kaž tež zarjadowanjow župy a přisłušnych 

Domowinskich skupin a towarstwow. Su to mjez druhim wotewrjenje muzeja Jakuba 

Barta-Ćišinskeho, zetkanje hotowarničow serbskeje katolskeje narodneje drasty, 

zetkanje chronikarjow, šulerske projektne dny, kubłanska jězba, filmowy wječor a 

župna kulturna kermuška.  

o Regionalna rěčnica župy Jan Arnošt Smoler podpěruje přihoty a přewjedźenje 

župneje hłowneje a wólbneje zhromadźizny w 2023, kaž tež zarjadowanja župy a 

přisłušnych Domowinskich skupin a towarstwow. Mjez druhim budźe kubłanska jězba 

župy a zetkanja za swójby na wjacorych městach župneho teritorija jako nowe formy 

župneho dźěła. Tež dźeń wotewrjenych duri w domje Měrćina Nowaka-

Njechorńskeho ma so zaso přewjesć. 

o Přez župu Jan Arnošt Smoler nastorčeny projekt Šćežka serbskich wuměłcow so w 

běhu lěta wobsahowje zrealizuje.  

o Projektna managerka podpěruje nadregionalne towarstwa kaž Spěchowanski kruh za 

serbsku ludowu kulturu z.t., Zwjazk serbskich wuměłcow z.t. a Zwjazk serbskich 

studowacych při zwoprawdźenju jich planowanych projektow za lěto 2023 (na přikład 

wubědźowanje wo najrjeńše jutrowne jejko, molerska dźěłarnička, digitalne čitanja, 

probowe lěhwo ZSS). 

 
 
- Třěšny zwjazk podpěruje přez dźěło regionalnych rěčnicow a z pomocu zjawnostneho dźěła 

župy, čłonske towarstwa a zwjazki při wabjenju nowych čłonow do swojich rjadow a nastaće 

nowych skupinow a towarstwow. (hlej dź. sm. 1.5) 

přesadźenje w lěće 2023:    
o Regionalne rěčnicy podpěraja towarstwa a Domowinske skupiny w lěće 2023 při 

wozrodźenju dźěławosće po Corona-pandemiji a rěča wosebje ze zajimcami wo 
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přistupje k Domowinje. (na př.: Domizniske towarstwo Slepo, Nałožkowe towarstwo 

Slepo, Myšyn, rejowańska kupka “Stara lubosć”) 

 
- Domowina podpěruje přez dźěło regionalnych rěčnicow zetkanja młodostnych Delnjeje, 

srjedźneje a Hornjeje Łužicy w zmysle zhromadneho pěstowanja serbskeje rěče. 

(hlej dź. sm. 2.1) 
přesadźenje w lěće 2023:  

o přihot wuměny/zetkanja młodostnych po zazběhu dźěławosće młodźinskeje referentki 

na přikład přez wulět wuknikow a wuknicow 11./12. lětnika Dolnoserbskego 

gymnaziuma do Lipska, aby se tam wuměnili ze studentami Sorabistiki, pó móžnosći 

wobźěliju se teke wukniki a wuknice Serbskego gymnaziuma w Budyšynje  

 
- Kulturelne kontakty z wukrajom so w lěće 2023 dale wjedu a wutwarja. Za to přewjedu so 

wosom kulturnych wuměnow/wuprawow, kiž znazornja kulturelnu identifikaciju a swěta 

wotewrjenosć Serbow. (hlej dź. sm. 5.7)   

přesadźenje w lěće 2023:     
o Kulturny referent Domowiny zamołwi běžny proces delegowanjow a kulturnych 

wuměnow a přihotuje za to předłohi za wobzamknjenja prezidija Domowiny. 

   
- Domowina wudźeržuje přez dźěło z asociěrowanymi towarstwami zwiski a kulturnu wuměnu z 

přećelemi kaž tež potomnikami Serbow w Čěskej, Pólskej, Awstralskej, Americe a we 

Wendlandźe. (hlej dź. sm. 1.6) 

přesadźenje w lěće 2023:     
o Corony dla njepřewjedźena ekskursija Texaskich potomnikow Serbow do Łužicy ma 

so prawdźepodobnje w lěće 2023/24 přewjesć. Referent za wukraj koordinuje přihoty. 

o Referent za wukraj podpěra ideju wuměny ZSS do Texasa.  

o Referent za wukraj koordinuje projekty Společnosće přátel Lužice: 1. rewitalizacija 

Hórnikoweje knihownje (restawracija a digitalizacija z projektnym wolumenow 2019-

2022: 160.000€); 2. přidźěła k wudaću knihi přez němsko-čěški fond přichoda; 3. 

podpěra při ekskursijach SPL do Łužicy (2 do 4x)  

o Spominanje při pomniku za padłych wojakow w Chrósćicach w aprylu 2023, projekt ze 

Žarami 

o wobdźělenje na čłonskej zhromadźiznje towarstwa „Wendischer Freundes- und 

Arbeitskreis e.V.“ dnja 03.02.2023 we Łuchowje  

o 100. narodniny sobuiniciatora stykow mjez Wendlandom a Łužicu a lawreata Myta 

Domowiny dr. Korle Kowalewskeho dnja 13.07.2023 

o „Wendentag“ 02./03.09.2023 w muzeju kulowcow Wendlandhof Lübeln ze serbskim 

podźělom z Delnjeje Łužicy a srjedźneje Łužicy (mj. dr. serbskorěčne dźiwadłowe 

předstajenje ze simultanowym přełožkom dźiwadłoweje skupiny „Bratrowstwa“ z 

Kulowa) 

     
- Domowina angažuje so w lěće 2023 w ramiku FUEN a MENS a wobdźěli so na znajmjeńša 

štyrjoch projektach. Při tym zaruča z aktiwnym sobudźěłom w organizacijomaj serbske zajimy 

na europskej runinje. (hlej dź. sm. 9.1)  

přesadźenje w lěće 2023:        
o wobdźělenje na FUEN seminarje słowjanskich ludow w nazymje w Chorwatskej 

o wobdźělenje na FUEN seminarje non-kin-state mjeńšinow we Łužicy w nazymje  

o wobdźělenje na zetkanju dźěłoweje skupiny kubłanje FUEN  

o wobdźělenje na FUEN-kongresu w Madźarskej 

o wobdźělenje na Jutrownym a nazymskim seminarje Młodźiny Europskich narodnych 

skupin (MENS) 

 



naćisk, staw 20.01.23 

 

 8 

- Domowina angažuje so w UNESCO – projekće Łužiske UNESCO – městnosće (Lausitzer 

UNESCO - Stätten - UNESCO5) kaž tež w mjezynarodnej organizaciji folklornych festiwalow 

CIOFF. (hlej dź. sm. 9.2) 

přesadźenje w lěće 2023:       
1. Zarjad garantuje wobdźělenje na zarjadowanjach UNESCO: 1. wobdźělenje;  

2. politiska/planowanska iniciatiwa za inowaciski centrum; planowana debata k IKE 

UNESCO w kulturnym wuběrku 

o Kulturny referent, referent za hospodarske naležnosće a regionalna rěčnica za teritorij 

župy “Michał Hórnik” Domowiny wobdźěla so a skutkuje sobu w organizaciji CIOFF 

(poradźowaca UNESCO-organizacija). 

 
- Zastupjerjo Domowny dźěłaja w lěće 2023 w znajmjeńša 55 gremijach aktiwnje sobu a 

sposrědkuja pozicije w naležnosći serbskeho ludu. K tomu přińdu 34 šulskich konferencow w 

Sakskej a w Braniborskej. Wobdźělenje Domowiny na znajmjeńša 70% wšěch gremijowych 

posedźenjow ma so zaručić. 

přesadźenje w lěće 2023:     
o Wobdźělenje na zetkanjach stajnych resp. nachwilnych gremijow mjezynarodneje, 

zwjazkoweje, krajoweje, regionalneje a komunalneje runiny w Sakskej a Braniborskej. 

Referentka za nutřkowne naležnosće wjedźe lisćinu a prosy zastupjerjow wo 

rozprawnistwo w běhu lěta. 

 
- 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. (hlej dź. sm. 5.2)  

přesadźenje w lěće 2023:        
o Fachowa komisija je 2020, najprjedy z nastorkom wotpowědne projektowe dźěłowe 

městno při Serbskim instituće wutworić, swój zaměr spjelniła. Ze stron Domowiny je 

dalši přewod při přesadźenju Lawskeho areala na politiskej runinje trjeba (zamołwići w 

gremijach). 

 

- Domowina prócuje so dale wo wutworjenje zjawneho myta za předewzaćelow, kotřiž ze 

zjawnym wužiwanjom serbskeje rěče, ze zapřijećom serbskosće do firmoweje ideje kaž tež do 

wuhotowanja abo z posrědkowanjom wědy wo Serbach dwurěčnosć a serbsku kulturu 

prezentuja a wuwiwaja. (hlej dź. sm. 6.1) 

přesadźenje w lěće 2023:        
o 2023 dokónči so wudźěłanje kriterijow za mytowanje ze zaměrom serbsku identitu we 

Łužicy skrućić, rjemjeslnikow při wužiwanju serbskeje rěče podpěrać a kontaktne syće 

mjez nimi wutworić. 

o Za wuwiće myta su w lěće 2023 5.000 € w hospodarskim planje zaplanowane. 

 
- Domowina dźěła we wotpowědnych gremijach europskeho spěchowanskeho programa 

LEADER za wuwiće we wjesnych kónčinach sobu. Za nowu spěchowansku dobu 2021 do 

2027 zasadźuje so za wobkedźbowanje serbskeho aspekta při dalepisanju wuwićoweje 

strategije za wšelake regiony Łužicy (Hornjołužiske haty a hola, Łužiska jězorina, Błota, 

Sprjewja-Nysa). (hlej dź. sm. 6.2)   

přesadźenje w lěće 2023:   
o LEADER-region Sprjewja-Nysa-kraj: sobudźěło přez regionalnu rěčnicu za Choćebuz 

o LEADER-region Błota plus: sobudźěło přez regionalnu rěčnicu za Choćebuz 

o LEADER-Hornjołužiska hola a haty: sobudźěło přez regionalneju rěčnicow JAS a MH 

o LEADER Łužiska jězorina: sobudźěło přez Serbski kulturny turizm a župu JLZ 

W dalšimaj LEADER-regionomaj Wuchodna Hornja Łužica a Damna-Błota ma so 
zastupnistwo Serbow do přichoda hišće rjadować.   
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- Při přesadźenju zakonja k sylnjenju struktury ma Domowina w poradźowacych a 

rozsudźacych gremijach sobu skutkować. Sobudźěło wusměri so na předpisy gremijow. Dale 

ma so forum “Kreative Lausitz – Kreatiwna Łužica” přewjesć.    

přesadźenje w lěće 2023: 

o Nadawk je spjelnjeny, z tym zo je so 2022 BETA-konferenca ze serbskim dnjom 

přewjedła. Z toho sćěhuje dalša kooperacija.   

o Domowina skutkuje w Regionalnym přewodźacym wuběrku za Łužiski rewěr poboku 

Sakskeje agentury za strukturne wuwiće tzwr sobu a zastupuje serbske zajimy. 

o W Bramborskej zastupujo Domowina serbske zajmy w źěłarni 5 WRL. 

 

- Zwjazk za serbski kulturny turizm prócuje so dale, eksistowace kolesowarske šćežki a temowe 

poskitki pod labelom “Serbske impresije” mjez Hornjej (Sakska) a Delnjej Łužicu (Braniborska) 

wutwarić a zwjazać. (hlej dź. sm. 6.3)   

přesadźenje w lěće 2023:        

o Za planowansku fazu ma so koncept zdźěłać. Projekt spěchuje so přez Załožbu přez 

spěchowanski program w strukturnej změnje w Braniborskej a Sakskej.  

 

- Na zakładźe pućnika dźěłarnički přichoda prócuje so Domowina w gremijach wo 

wobkedźbowanje serbskich projektow w ramiku strukturneje změny. (hlej dź. sm. 6.4) 
      

přesadźenje w lěće 2023:      

o Dźěłarnička přichoda je wudźěłała kónčnu studiju za Łužicu a nětkole přešła do WRL 

(Wirtschaftsregion Lausitz – Braniborska) a do SAS (Sächsische Agentur für 

Strukturentwicklung GmbH). Tutej organaj so zaběratej ze spěchowanjom projektow 

přichoda. W rozsudźacych gremijach je Domowina w Braniborskej kaž tež w Sakskej 

jako poradźowacy čłon sobu zastupjena a zastupuje serbske zajimy. 

 
- Domowina wuwije a přewjedźe w ramiku strukturneje změny swójske projekty jako serbski 

přinošk do přichoda Łužicy. (hlej dź. sm. 6.5)   

přesadźenje w lěće 2023:      

o wutworjenje serbskeho poradźowaceho koła wšitkich spěchowanych projektow na 

polu strukturneje změny; pytanje za partnerami, wothłosowanje z gremijom Załožby 

o W Sakskej: nošerstwo Domowiny za projekt “Syć za regionalnu identitu a za serbsku 

rěč” ze zaměrom regionalnym potrjebam wotpowědujo rěčne rumy zesylnić a 

wutworić, kreatiwno-wuměłski a ciwilno-towaršnostny angažement zmóžnić a 

regionalne kótwišća splesć. 

o Braniborska: Partner Domowiny a Delnjeje Łužicy je Domowina Delnja Łužica Projekt 

gGmbH. Wona zaběra so z: 

▪ wuhódnoćenjom imaterielneho kulturneho herbstwa w němsko-słowjanskim 

konteksće 

▪ masterplanom za rewitalizaciju delnjoserbšćiny inkluziwnje wutwar 

inowatiwnych formow rěčneho posrědkowanja k wutwarej regionalneje 

wjacerěčnosće 

▪ Domowina Dolna Łužyca Projekt gGmbH prócuje so wo natwar němsko-

serbskeho sociokulturelneho centruma w Choćebuzu z pomocu spěchowanja 

ze srědkow strukturneje změny (ARM 1).  

 
- Lěto župow 2021/22 składnostnje 100. róčnicy załoženja župow přewjedźe so jako zhromadne 

předewzaće wšitkich župow Delnjeje, srjedźneje a Hornjeje Łužicy, zo by so zhromadnosć 

župow skrućiła. Zakład za to je wot přihotowanskeho wuběrka wothłosowany program 

zarjadowanjow. (hlej dź. sm. 1.3) 

přesadźenje w lěće 2023:    

o wotbyte 
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- Domowina podpěra iniciatiwy a projekty w ramiku “Lěta Zejlerja a Kocora 2022” a koordinuje 

přihoty zhromadnje z dalšimi akterami. (hlej dź. sm. 5.4)  

přesadźenje w lěće 2023:     
o wotbyte 

 
- Domowina rjaduje we wothłosowanju ze serbskimi sportowymi zjednoćenstwami a ze Župu 

Dolna Łužyca z.t. wobdźělenje muskeje a žónskeje wubranki na sportowych zarjadowanjach 

kaž n. př. na EUROPEADŹE  a při tym dźiwa na runowahu Delnjeje a Hornjeje Łužicy a 

hornjoserbskeje a delnjoserbskeje rěče. (hlej dź. sm. 5.3)   

přesadźenje w lěće 2023:       
- Kulturny referent so běžnje ze zjednoćenstwami wothłosuje a koordinuje wobdźělenje 

Serbow na EUROPEADŹE 2024.  

- Kulturny referent koordinuje dalše iniciatiwy na polu dorostowych wubrankow. 

 
- Małke, regionalne muzeje, domizniske stwy a městnosće zetkanja a spomnjeća pokazaja na 

žiwe serbske stawizny. Zesylnić na př. ma so wužiwanje Doma-Měrćina-Nowaka. 

Koncepcionelnje podpěruja so prócowanja komunow kaž na př. za “Muzej Ćišinskeho”. (hlej 

dź. sm. 5.8)       

přesadźenje w lěće 2023:     

o “Muzej Ćišinskeho” - so spočatk 2023 znowa wotewri  

o přewjedźenje debaty wo přichodźe serbskich muzejow, domizniskich stwow w 

kulturnym wuběrku so dale wjedźe při koncipowanju Lawskich hrjebjow.  

o Domowina podpěruje nastorčeny projekt digitalny register Serbskeho kulturneho 

herbstwa, kotryž je zakład za dalše přemyslowanja na tutym polu. 

o Tež w nowym projekće Domowiny “Syć za regionalnu identitu a serbsku rěč” ma 

so we wobłuku regionalneho managementa problematika koordinacije małych, 

regionalnych muzejow a domizniskich stwow wobkedźbować. 

o wobradowanje a pódpěra za muzeje a domowniske śpy w kupce “Łužyska 

muzejowa krajina” w župje DŁ  

 

- Domowina podpěruje a spěchuje serbske sportowe hibanje jako přiwabne polo narodneho 

dźěła. Domowina prócuje so zhromadnje ze Serbskim Sokołom a ze Župu Dolna Łužyca z.t. 

wo koncept k spěchowanju serbskich sportowych wubrankow, přinošujo k skrućenju serbskeje 

identity. (hlej dź. sm. 5.9)     

přesadźenje w lěće 2023:        

o Referent za kulturu stara so běžnje wo dźěło wubrankow koparjow a wothłosuje 

so ze zamołwitymi Serbskeho Sokoła.  

o Zarjad Domowiny podpěra přewjedźenje Pokala Domowiny – wolejbul. 

o W ramiku župneho projektneho plana (na př. turněry w DŁ) spěchuje Domowina 

jednotliwe župy na polu sporta.  

 
- Domowina podpěruje festiwal dudakow 2022 w župje ”J.-L. Zalěski”. (hlej dź. sm. 5.6) 

přesadźenje w lěće 2023:      
o je so 2022 přewjedło 

 

- Domowina je nošer XIV. mjezynarodneho folklorneho festiwala Łužica 2023. (hlej dź. sm. 5.6) 

přesadźenje w lěće 2023:        

o Festiwal přewjedźe so wot 06.-09.07.2022 w Budyšinje, Hochozy a Chrósćicach w 

nošerstwje Domowiny. 

o W přihotowanskim wuběrku za XIV. festiwal dźěłaja na zakładźe koncepcije za 

realizaciju programa zastupjerjo slědowacych kooperaciskich partnerow z Domowinu 

z.t. hromadźe: Serbska ludowa rejwanska skupina Smjerdźaca z.t., Serbski folklorny 

ansambl Wudwor z.t., gmejna Chrósćicy jako hosćićelska gmejna a Załožba za 

serbski lud, Budyšin.  
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o Nawod festiwala přewza dołholětny jednaćel Domowiny Marko Kowar, kiž so z 

tuchwilu někak dźesać přistajenymi zarjada podpěra. Tomu liči podpěra a organizacija 

dźěławosće festiwalneho wuběrka, kiž so w přihoće na festiwal 2023 prawidłownje 

zetkawa, přewzaće konkretnych nadawkow, wobhospodarjenje budgeta kaž tež 

administratiwne a projektowe nadawki. 

 
3. organizacija – gremijowe dźěło  

Za zdźerženje a wuwiće, spěchowanje a rozšěrjenje serbskeje rěče a kultury maja so organizatoriske 
ramikowe wuměnjenja zaručić. Naležnosće Domowiny rjaduje mnoho organow a wuběrkow. Tomu 
ličimy hłownu zhromadźiznu, Zwjazkowe předsydstwo, prezidij, rewizijny a změrcowski wuběrk kaž tež 
tučasnje šěsć dźěłowych wuběrkow ZP a dalše specifiske wuběrki. Mjenowe organy maja mnoho 
prawow kaž tež winowatosćow.  
 
Zaměry a konkretne přesadźenje w lěće 2023:  

- Přihot a přewjedźenje 22. (rjadneje) hłowneje zhromadźizny dnja 22.04.2023 w  
Choćebuzu 

- Zwjazkowe předsydstwo zetka so po planje w lěće 2023 znajmjeńša 6 króć. Posedźenja su 

zjawne a so přez livestream přenjesu.  

přesadźenje w lěće 2023:        

o Zarjad Domowiny stara so wo bjezporočne organizatoriske přesadźenje po 

wothłosowanym planje posedźenjow, přihotuje a přidźěła we wothłosowanju z 

prezidijom wobsahowe podłožki ZP.   

o Zarjad organizuje přijeće zwjazkoweho předsydstwa a zarjada w ramiku folklorneho 

festiwala dnja 6.07.2023.   

 
- Prezidij Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny zetka so w lěće 2023 znajmjeńša 10 króć. 

Posedźenja su njezjawne.  

 přesadźenje w lěće 2023:        

o Zarjad Domowiny stara so wo bjezporočne organizatoriske přesadźenje po 

wothłosowanym planje posedźenjow, přihotuje a přidźěła wobsahowe podłožki 

prezidija.   

o Zarjad organizuje wosebite posedźenje prezidija ke kóncej lěta 2023. 

 
- Znajmjeńša jónu w lěće 2023 ma so poradźowanje předsydy ze župami a čłonskimi 

towarstwami přewjesć. Při tym ma so na to hladać, zo so znajmjeńša 60% přeprošenych 

wobdźěli.  

přesadźenje w lěće 2023:        
o Referentka za naležnosće třěšneho zwjazka zamołwi organizatoriski a wobsahowy 

přihot we wothłosowanju z předsydu.  

 
- Štyri króć w lěće 2023 přewjedźe so wuradźowanje nawodow serbskich institucijow. Při tym ma 

so na to hladać, zo so znajmjeńša 70% přeprošenych wobdźěli.  

přesadźenje w lěće 2023:       
o Referentka za naležnosće gremijow zamołwi organizatoriski a wobsahowy přihot we 

wothłosowanju z jednaćelku.  

o Jednaćelka wothłosuje so w běhu lěta prawidłownje z nawodami serbskich institucijow 

na dźěłowej runinje k zhromadnym wobsahowym ćežišćam. (hlej dź. sm. 11.1) 

o We wobłuku posedźenja z nawodami serbskich institucijow angažuje so Domowina 

2023 sobu při wuhotowanju “dnja serbskich institucijow” k dobywanju serbskorěčneho 

dorosta za institucije. (hlej dź. sm. 11.3) 

 
- Rewizijny wuběrk pruwuje jónu wob lěto lětnu kaž tež financnu rozprawu hospodarskeho lěta 

2021 a 2022 Domowiny.  

přesadźenje w lěće 2023:       
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o Referent za infrastrukturelne naležnosće přihotuje a přewodźuje rewizijny wuběrk při 

spjelnjenju jeho nadawka a wotmołwi načasnje na wšitke prašenja čłonow wuběrka.   

o Do hłownej zhromadźizny ma so zetkanje wuběrka přewjesć a rozprawa přihotować. 

 
- Zarjad Domowiny zawěsći dźěło znajmjeńša třoch poradźowanjow za kóždy ze šěsć stajnych 

dźěłowych wuběrkow ZP kaž tež dalšich nachwilnych a wobsahowych/projektowych wuběrkow.  

přesadźenje w lěće 2023:       
o Zarjad podpěra dźěłowe wuběrki a přewodźa wobsahowe zaměry dźěławosće 

wotpowědneho gremija. (hlej dź. sm. 1.1) 

1. Wuběrk za kubłanje zamołwi referentka za naležnosće kubłanja.  

2. Wuběrk za kulturu a wuměłstwo zamołwi referent za kulturne naležnosće a 

wukraj.  

3. Wuběrk za politiske a prawniske naležnosće zamołwi jednaćel. 

4. Wuběrk za zjawnostne a wukrajne dźěło zamołwi nowinski rěčnik Domowiny.  

5. Wuběrk za naležnosće strukturneje změny, hospodarstwo a infrastrukturu  

zamołwi referent za infrastrukturelne naležnosće. 

6. Wuběrk za nutřkownu demokratiju a serbsku ciwilnu towaršnosć zamołwi 

referentka za naležnosće třěšneho zwjazka.  

o Zarjad podpěra dźěławosć dalšich nachwilnych a wobsahowych/projektowych 

wuběrkow: 

1. mytowanski wuběrk: referent za kulturne naležnosće a wukraj  

2. Europeada wuběrk: referent za kulturne naležnosće a wukraj 

3. změrcowski wuběrk: referentka za naležnosće třěšneho zwjazka 

4. festiwalny wuběrk: referent za infrastrukturelne naležnosće 

5. rewizijny wuběrk: referent za infrastrukturelne naležnosće 

 
- K zrealizowanju zaměrow Domowiny na zakładźe wustawkow, programa a dźěłowych 

směrnicow nawabja so třeće srědki a wudźěłaja so wotpowědne próstwy. 

přesadźenje w lěće 2023: 
o Za lěto 2023 maja so na zakładźe niwowa předchadźacych lět 19 próstwow/projektow 

(hlej naličenje projektow deleka, wotrjad financy) zapodać a wobdźěłać. Wotrjad financy 

stara so wo wobhospodarjenje. Cyłkowna suma třećich srědkow wučini 40 % 

cyłkowneho hospodarskeho plana.  

o Po zakónčenju pilotoweje fazy někotrych projektow maja so tute do lětneho 

hospodarskeho plana zawjazać (referentka za kubłanje; referentka za gremijowe, 

komunalne a ministerialne nastupnosći; rěčny docent, asistenca rěčneho docenta, 

lektor za delnjoserbske produkty).  

 
 

4. zjawnostne dźěło 

 
Zjawnostne rozprawnistwo wo dźěławosći a zaměrach Domowiny, jeje organach a čłonskich 
towarstwach/župach ma wysoku hódnotu, zo bychu so wobzamknjenja, předewzaća, projekty a zaměry 
Domowiny skutkownje sposrědkowali. Tak ma so serbska zjawnosć zapřijeć kaž tež němska ludnosć 
informować a pozitiwnje wo naležnosćach serbskeho ludu sensibilizować.  
 
Zaměry a konkretne přesadźenje w lěće 2023:  

- Domowina wabi zaměrnje za dźěło třěšneho zwjazka. Za to wužiwa wšelake socialne syće, 

wokolnik „Naša Domowina” (nětko: Domowinske pokazki), informaciske brošury, lětaki a 

wabjenske artikle kaž tež posrědkowanje zdźělenkow wo swojim skutkowanju regionalnym a 

nadregionalnym medijam. (hlej dź. sm. 10.1)  

přesadźenje w lěće 2023:       
o Za zjawnostne dźěło Domowiny wužiwamy 2023 šěsć digitalnych kanalow, hdźež so 

prawidłownje informacije a powěsće w serbskej a němskej rěči wozjewjeja (na př.: 

Facebook, Twitter, Instagram, domowina.blog, www.domowina.de, Youtube) 

http://www.domowina.de/
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o 2023 wuda so prawidłownje informacija “Serbske terminy z protyčki Domowiny” za 

zajimcow, wosebje za medije (online, E-mail, wokolnik).  

o Domowinski zarjad předźěła a aktualizuje 2023 webstronu Domowiny jako wirtuelnu 

“wizitku” třěchi Domowiny ze wšitkimi čłonskimi towarstwami a župami. 

 
- Wšědna/měsačna dosaha (Klickzahlen) so w lěće 2023 zwěsća, zo by so wuwiće w přichodnych 

lětach widźomnje wuwědomiło, pruwowało a přiměriło. 

přesadźenje w lěće 2023:       
o Kóždy tydźeń docpěje jedyn přinošk na kanalach 1.000 klikow.  

 
- W kooperaciji ze serbskimi gremijemi a akterami serbskeje ciwilneje towaršnosće ma so w lěću 

2023 w kooperaciji z našim nowym spěchowanskim čłonom wokrjesom Damna-Błota serbske 

přijeće z programom angažowanych z cyłeje Łužicy přesadźić. (hlej dź. sm. 8.1.)  

přesadźenje w lěće 2023:       
o W Lubinje přewjedźe so 2023 w kooperaciji Domowiny z wokrjesom Damna-Błota 

přijeće Domowiny ze 100 wobdźělnikami. (Radźe za serbske naležnosće w 

Braniborskej a Sakskej, komunalni politikarjo, čestnohamtscy a hłownohamtscy 

zamołwići regionow, zapósłancy krajow a zwjazka). Poprawom planowane 

zarjadowanje 2022 so lěto přesunje a ma so po wobsadźenju referentki za gremijowe 

naležnosće kaž tež nowinskeho rěčnika přihotować.  

 
- Domowina wožiwi dźěłowu skupinu zamołwitych za zjawnostne dźěło serbskich institucijow, 

zo bychu prawidłownje swoje nazhonjenja wuměnili. (hlej dź. sm. 10.3) 

přesadźenje w lěće 2023:       
o Nowinski rěčnik wothłosuje so prawidłownje ze zamołwitymi za zjawnostne dźěło we 

serbskich institucijach wo aktualnych wužadanjach. Tuchwilu pak dźěło wotpočuje, 

doniž je městno wobsadźene.  

 
- Zhromadnje z Radu za nastupnosći Serbow kraja Bramborska, Radu za serbske naležnosće 

w Sakskej a załožbowej radu přewjeduje Domowina lětnje po regionach župow jedyn “serbski 

wječork”. Wone posłužuja potrjebu za jednoru komunikaciju wobydlerjow ze zamołwitymi 

serbskich gremijow. (dź. sm. 10.2) 

přesadźenje w lěće 2023:        
o W kóždej župje přewjedźe so jelizo je potrjeba serbski wječork, kiž so regionalnym 

potrjebam přiměri a so zdźěla z konkretnymi temami po přeću přewjedźe.  

▪ planowanje serbskeho wječora we wobłuku „wjesna rozmołwa/Dorfgespräch“ 

z towarstwami a zajimowanymi wobydlerjemi z wosady Slepo w 4. kwartalu 

2023 

 
5. rěčna politika  

 
W zarjedźe Domowiny je komunikaciska rěč serbšćina. Tuchwilu wužiwa kóždy sobudźěłaćer  hornjo- 
a/abo delnjoserbšćinu po swojich kmanosćach. Sobudźěłaćerjo, kotřiž su serbsce nawuknyli, móža 
serbšćinu znajmjeńša pasiwnje wužiwać. Kóždemu sobudźěłaćerjej so w ramiku dźěłoweho časa 
poskići so w serbskej rěči dale kubłać a wukmanjeć.   
 

Zaměry a konkretne přesadźenje w lěće 2023:  

nutřkowna rěčna politika 
- W lěće 2023 pokročuje so dalekubłanje znajmjeńša 7 sobudźěłaćerjow w stilistice 

hornjoserbšćiny. 

přesadźenje w lěće 2023:  
o Po planje 10x přewjedźe so dalekubłanje stilistiki w hornjoserbšćinje na městnje. 

        

o Po planje přewjedu so dalekubłanja stilistiki w delnjoserbšćinje na wšelakich niwowach 

pak online abo na městnje.       



naćisk, staw 20.01.23 

 

 14 

o Sobudźěłaćerjo kwalifikuja so w delnjo- a hornjoserbšćiny (pisomnje a ertnje). Za to 

přewjedu so indiwidualne a zhromadne dalekubłanja po potrjebje. Potrjeba so na 

spočatku lěta we wosobinskich rozmołwach zwěsći a zaplanuje.  

 
- Domowinski zarjad z RCW mataj internu rěčnu politiku wudźěłać a ju w přichodźe nałožować. 

přesadźenje w lěće 2023:  
o Ze wšitkimi sobudźěłaćerjemi diskutuje so zhromadnje interna rěčna politika, kotruž 

ma po schwalenju kóždy sobu njesć. Zaměr při tym je, zo wudźěłaja so směrnicy 

interneje serbskorěčneje komunikacije (wobkedźbujo delnjo- kaž tež hornjoserbšćinu). 

Dale ma so, hdźežkuli móžno, serbšćina tež w komunikaciji ze zjawnosću ertnje a 

pisomnje wužiwać.  

▪ wothłosowanje ze zawodnymaj radomaj, wothłosowanje mjez zarjadom 

Domowiny a RCW do kónca lěta 

o Za nowych přistajenych, kiž serbsku rěč na niwowje C1 po GER njewobknježa, zapisa 

so do dźěłoweho zrěčenja zaměr nawuknjenja jedneje z serbskeju rěčow z 

konkretnym časowym ramikom a mjenowanjom niwowa po GER. 

 
 
powšitkowna rěčna politika 

- Domowina so za to zasadźa, zo so na wšitkich šulach ze serbskimi poskitkami we Łužicy 

serbšćina sylnišo zadomi. (hlej dź. sm. 3.4) 

přesadźenje w lěće 2023:        
o wudźeržowanje kontakta wšitkim jednotliwym šulam a kubłanišćam - zawjazanje 

regionalnych rěčnicow a serbskich akterow na městnje 

o Sposrědkowanje kataloga serbskorěčnych (zwonkašulskich) poskitkow za šule - 

wabjenje za serbskorěčne poskitki serbskich institucijow a předewzaćow - praktiska 

pomoc přez serbske institucije a předewzaća - serbsku rěč dožiwić 

o Wabjenje zwólniwych za podpěru w serbskej wučbje a spěchowanje serbskeje rěče 

na šulach a druhich kubłanišćach - koordinacija zwólniwych (zaměr: znajmjeńša 5 

wosobow)  

  
- Domowina podpěruje zwoprawdźenje a dalepisanje Braniborskeho krajneho plana za 

zmócnjenje delnjoserbskeje rěče a druheho plana naprawow Sakskeho statneho knježerstwa 

k pozbudźowanju a k wožiwjenju wužiwanja serbskeje rěče. (hlej dź. sm. 3.5) 

přesadźenje w lěće 2023:       
o wudźeržowanje kontaktow k akteram na městnje - poskitk podpěry při serbskich 

aktiwitach – motiwacija akterow 

o nawjazanje kontaktow do kubłanišćow Delnjeje a srjedźneje Łužicy přez wosobinske 

rozmołwy - motiwacija akterow serbšćinu wužiwać 

 
- Domowina podpěra a přewodźa staršiske iniciatiwy w naležnosćach serbskeho kubłanja. 

Ćežišćo ma być wutworjenje maćernorěčnych rjadownjow/skupinow jako serbske rěčne rumy 

na kubłanišćach ze serbskimi poskitkami. (hlej dź. sm. 3.6) 

přesadźenje w lěće 2023:      
o aktiwne sobudźěło w Radworskej staršiskej iniciatiwje a dalšich kaž na přikład w 

Spěchowanskim towarstwje serbskeje wyšeje šule “Michał Hórnik” we Worklecach 

abo Spěchowanskeho towarstwa Serbskeho gymnazija Budyšin 

o podpěra a motiwacija staršich šulerjow na šulach ze serbskim poskitkom w Budyšinje 

a wokolinje při přesadźenju swojich prawow serbskeje wučby dla 

o přistup staršim w Delnjej Łužicy přez akterow na městnje  

o zeznaśe z cłonkami serbskego familijowego towaristwa "Gromaźe" w Dolnej Łužycy 

o wobźělenje na kubłańskem dnju na Bórkojskej wušej šuli “Mina Witkojc” zgromadnje z 

RCW Chóśebuz  

 
- Domowina přewodźuje ewaluaciju wučby hornjoserbšćiny. (hlej dź. sm. 3.10) 
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přesadźenje w lěće 2023:      
o Sobudźěło we wodźenskej skupinje 2 plus pola SMK  
o RCW je w ewaluaciji wučby hornjoserbšćiny zawjazana přez přepruwowanje 

serbskorěčnych kmanosćow šulerjow (RS-8) 
o  Wobstatk ewaluacije je projekt „Zwěsćenje rěčneho stawa w serbšćinje – 8. lětnik 

RS-8“ na wyšich šulach a gymnaziju. 
o Wot šulskeho lěta 2023/2024 sem ma so pola šulerkow a šulerjow 8. lětnika 

prawidłownje rěčny staw zwěsćić.   
 

- Domowina zasadźuje so za zaměrne rěčne planowanje w serbskich institucijach. Systematika 
rěčneho planowanja mjez wšitkimi serbskimi institucijemi so wothłosuje. (hlej dź. sm. 11.2) 

přesadźenje w lěće 2023:      

o stajne a běžne wothłosowanje w ramiku kwartalnych posedźenjow nawodow 

serbskich institucijow 
o zwołanje koła zamołwitych serbskich zarjadnišćow k spěchowanju serbskeho dorosta 

 
6. kubłanska politika Domowiny 

 
Nimo nadawkow RCW na polu rěče zamołwi Domowina ze zarjadom serbsku kubłansku politiku w 

šěrokim konteksće. Na tutym polu wobkedźbuje a pruwuje prawniske zakłady w Sakskej kaž tež 

Braniborskej. Dale prócuje so wo lěpše wothłosowanje mjez wšelakimi gremijemi/zarjadami, nošerjemi 

a kubłanišćemi.  

 

Zaměry a konkretne přesadźenje w lěće 2023:  

- Domowina zasadźuje so za zwjazowace prawniske postajenje ke kubłanskemu konceptej 

2plus w Sakskej a za běžny monitoringowy proces ke konceptej w šulskej praksy. Domowina 

žada sej hromadźe ze Serbskej radu a Serbskim šulskim towarstwom nowelěrowanje 

wuwjedźenskeho postajenja šulskeho zakonja. (dź. sm. 4.1) 

přesadźenje w lěće 2023:       
o předźěłanje sakskeho Wuwjedźenskeho postajenja wo dźěle na serbskich a druhich 

šulach w serbskim sydlenskim rumje (Verordnung über die Arbeit an sorbischen und 

anderen Schulen im deutsch-sorbischen Gebiet, z lěta 1992): wudźěłanje serbskeho 

naćiska jako zakład za rozmołwy z wučerjemi, šulskimi nawodami, SŠT a 

zastupjerjemi serbskich gremijow a dalšich zajimcow 

 
- Domowina podpěruje w Braniborskej přesadźenje a předźěłanje serbskeho šulskeho 

postajenja. Witaj-wučba ma być regularna forma bilingualneje wučby. (dź. sm. 4.2) 

přesadźenje w lěće 2023:        
o zadźěłanje do šulskich postajenjow Braniborskeje 
o natwar dowěrliweho wosobinskeho kontakta do jednotliwych kubłanišćow w 

Braniborskej jako zakład za zhromadne strategiske postupowanje a wothłosowanje 

 
- Domowina poda so we wothłosowanju ze Serbskej radu do rozmołwy z kultusowym ministrom 

Sakskeje ze zaměrom, zo by so zwjazk serbskich šulow wutworił. (dź. sm. 4.3) 

přesadźenje w lěće 2023:       
o kontakt do šulow přez dalše wosobinske rozmołwy wudźeržować 

o zhromadnje z SŠT zetkanje šulskich nawodow a nošerjow šulow mjezsobnemu 

wothłosowanju přewjesć 

 
- Kubłanski wuběrk koordinuje lětnu wuměnu zastupjerjow Domowiny w šulskich konferencach 

Braniborskeje a Sakskeje. (dź. sm. 4.4) 

přesadźenje w lěće 2023:       
o posedźenje zastupjerjow Domowiny w šulskich konferencach sakskich šulow jónu 

wob šulske lěto  

o posedźenje zastupjerjow Domowiny w šulskich konferencach braniborskich šulow po 

dorěčenju ze župu Dolna Łužyca   
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- Kubłanski wuběrk Domowiny zdźěła swój zakład za strategiske postupowanje k polěpšenju 
kontinuowaceho serbskeho kubłanja. (dź. sm. 3.2) 

přesadźenje w lěće 2023:   

o kontakt do šulow a k nošerjam pěstowarnjow wutwarić - lětne rozmołwy kubłanskeje 
referentki tež zhromadnje ze čłonami kubłanskeho wuběrka 

o prawidłowne wothłosowanje ze SŠT  
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Zarjad a jeho sobudźěłaćerki a sobudźěłaćerjo 

 

Tu wopisane nadawki na jednotliwe městna su ćežišćowe nadawki, na zakładźe městneho plana a 

dźěłowych wopisanjow kaž tež schwalenych směrnicow za dźěło zwjazkoweho předsydstwa. Dźěłowe 

směrnicy za dobu 2021 do 2023 su so wobkedźbowali a dźěłowym městnam přirjadowali. Po 

schwalenju nowych dźěłowych směrnicow na hłownej zhromadźiznje 2023 so tute zarjadniskemu 

personalej přirjaduja, nadawki so aktualizuja. Kóždy sobudźěłaćer zaměry narodneje organizacije z 

nadrobnymi naprawami sćěhuje a w běžnym dźěle we wothłosowanju z jednaćelstwom konkretizuje. 

Wobkedźbować maja so nadawki za dźěłowe wuběrki zwjazkoweho předsydstwa a tohorunja 

wosobam přepodate funkcije w zastupnistwje Domowiny. Zapisane čestnohamtske funkcije w 

serbskich naležnosćach su dobrowólne podaća kolegow a kolegowkow. 

W prěnim kwartalu 2023 přewjedźe jednaćelka wosobinske lětne rozmołwy z kóždym jednotliwym 

přistajenym/z kóždej jednotliwej přistajenej.   

 

Staw realizowanja lětneho plana přidźěłaja regionalne rěčnicy a referenća prawidłownje jednaćelstwu.  

W měsačnych wuradźowanjach zarjada so ćežišćowe temy diskutuja (hlej plan posedźenjow deleka).  

 

Za lěpšu wuměnu wo aktualnych terminach přewjedźe so póndźelu rano onlinowy tydźenski termin 

wothłosowanja ze wšěmi kolegami a koleginami. Po tym sćěhuje wothłosowanje na wjedniskej runinje 

hromadźe z předsydu Domowiny. Jónu wob měsac přewjedźe so koło referentow.  

 

I. Judit Šołćina, hłowna jednaćelka (1 VZÄ) 

 

1. strategiske a organizatoriske přesadźenje zaměrow Domowiny na zakładźe programa, dźěłowych 

směrnicow a wobzamknjenjow zwjazkoweho předsydstwa 

2. hospodarski nawod a přesadźenje nadawkow po schwalenju w hospodarskim planje  
3. wuske zhromadne dźěło ze serbskimi zwjazkami a towarstwami kaž tež serbskimi institucijemi 
4. přihoty a konstruktiwny nawod zhromadneho dźěła ze zastupjerjemi politiki a zjawneje słužby na 

wšitkich runinach kaž tež zhromadne dźěło na mjezynarodnym polu 

5. zamołwitosć za wšitke zarjadniske naležnosće Domowiny z RCW, zamołwitosć za personalny 

management inkl. RCW we wothłosowanju z jeho wjednicu 

6. aktualizowanje a kontrola wopisanja dźěłowych městnow a přihot znowa wobsadźenja přez 

schwalene projekty resp. wotchad.  

7. disciplinariski dohlad za sobudźěłaćerjow serwisoweho běrowa za komuny w serbskim sydlenskim 

teritoriju Sakskeje; strategiske wothłosowanje a wuwiće tutoho do přichoda 

8. zamołwitosć za nošerstwo mjeńšinoweho sekretariata w Berlinje w nadawku mjeńšinoweje rady, 

wothłosowanje lětneho programa sekretariata a jeho personala we wothłosowanju z jeho nawodu 

9. zamołwitosć za nošerstwo projekta “Syć za regionalnu identitu a serbsku rěč” w ramiku 

spěchowanskeho programa za strukturnu změnu; strategiske planowanje a zakótwjenje projekta 

do přichoda 

10. kontrola zwoprawdźenja wotpowědnych přirjadowanych nadawkow ze dźěłowych směrnicow za 

dobu 2021-2023, pozdźišo za dobu 2023-2025  

11. nawod wudźěłanja nutřkowneje serbskeje rěčneje politiki Domowiny 

12. podpěra při přewjedźenju Mjezynarodneho folklorneho festiwala, wosebje na polu zjawnostneho 

dźěła 

13. sobudźěło/zastupowanje Domowiny:  

a. čłonka mjeńšinoweje rady Němskeje 

b. zastupowaca čłonka w poradźowacym wuběrku za prašenja serbskeho ludu při 

Zwjazkowym ministerstwje nutřkowneho 

c. wobdźěli so w dźěłowymaj wuběrkomaj zwjazkoweho předsydstwa za politiske a 

prawniske naležnosće kaž tež za infrastrukturelne naležnosće (po potrjebje) 

d. FUEN – dźěłowy kruh słowjanskich mjeńšinow (AGSM) 

14. k informaciji - čestnohamtsce: čłonka SKI Berlin, spěchowanska čłonka Pawka a MENS  
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II. Marcus Końcaŕ, jednaćel (1 VZÄ) 

  

1. zamołwity za politiske naležnosće w Braniborskej  

2. zamołwity Domowinskeho zarjada za Delnju Łužicu a zastupjer hłowneje jednaćelki za wšitke 

zarjadniske naležnosće Domowiny 

3. wothłosowanje aktiwitow serbskich institucijow Delnjeje Łužicy  

4. zamołwity zarjada za dźěłowy wuběrk zwjazkoweho předsydstwa za politiske a prawniske 

naležnosće  

5. kontrola zwoprawdźenja wotpowědnych přirjadowanych nadawkow ze dźěłowych směrnicow za 

dobu 2021-2023, pozdźišo za dobu 2023-2025 

6. kontrola kooperaciskeho zrěčenja mjez Domowinu z.t. a Regionalnym zwězkom Domowiny Dolna 

Łužyca 

7. planowanje kooperatiwneho zhromadneho dźěła mjez institucionelnymi wotnožkami serbskich 

institucijow w Delnjej Łužicy a nawod dweju wuradźowanjow 

8. sobudźěło/zastupowanje Domowiny 

a. Poradźowacy wuběrk za prašenja serbskeho ludu pola Zwjazkoweho ministerstwa 

nutřkowneho (zastupowacy čłon) 

b. Regionalne planowe zgromaźenstwo Łužyca 

c. Euroregion Sprjewja – Nysa – Bobr 

d. čłon rozhłosoweje rady rbb 

e. póraźujucy zastupnik kšywowego Zwězka na pósejźenjach Serbskeje rady BRB 

f. zastupnik Domowiny w źěłarnicce 5 WRL 

g. zastupnik Domowiny w pśewoźujucem wuběrku krajnego zagronitego za Łužycu 

9. k informaciji - čestnohamtske dźěło za župu Dolna Łužyca: 

a. Źěłowa kupka „serbske kubłańske temy“ pśi Bramborskem ministarstwje za kubłanje, 

młoźinu a sport   

b. zastupujucy cłonk załožboweje rady, komisije a projektneje přirady 

c. cłonk župnego pśedsedarstwa 

d. cesnoamtski jadnaŕ Dompro gGmbH 

 

 

III. Clemens Škoda, referent za kulturne naležnosće a wukraj (1 VZÄ) 

 

1. Zamołwity a wěcywustojny za kulturnopolitiske naležnosće Domowiny 

a. zamołwity zarjada za dźěłowy wuběrk zwjazkoweho předsydstwa za kulturu a wuměłstwo 

b. zamołwity zarjada za dźěłowy wuběrk zwjazkoweho předsydstwa za Myto Domowiny 

- wobhospodarjenje titula (5335 01) w hospodarskim planje za počesćenje.  

- přihot mytowanskeho zarjadowanja Domowiny hromadźe z mytowanskim wuběrkom 

dnja 20.10.2023 

c. zamołwity zarjada za přihotowanski wuběrk zwjazkoweho předsydstwa “Serbske mustwo 

– Europeada" a wobhospodarjenje projektoweho titula w hospodarskim planje 
2. wudźěłanje naćiskow za kulturnopolitiske koncepty Serbow, koordinacija a přesadźenje 

a. UNESCO – imaterielne kulturne herbstwo / Serbske kulturne herbstwo 

3. zhromadne dźěło ze serbskimi kulturnymi organizacijemi a lajskimi skupinami 

4. zamołwity za zhromadne dźěło z wukrajom 

- wobhospodarjenje titula (534 01) w hosp. planje za delegowanje a kulturne wuměny 

5. kontrola zwoprawdźenja wotpowědnych přirjadowanych nadawkow ze dźěłowych směrnicow za 

dobu 2021-2023, pozdźišo za dobu 2023-2025 

6. sobudźěło w zarjadniskej dźěłowej skupinje za digitalizowanje; aktowy porjad. 

7. přidźěła za facebook-stronu Domowiny 

8. sobudźěło/zastupowanje Domowiny 

a. Přihotowanski wuběrk “Mjezynarodny folklorny festiwal” 
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b. CIOFF-Němska z. t. (mjezynarodne zjednoćenstwo organizatorow folklornych festiwalow) 

– lětna zhromadźizna  

c. Kuratorij a prezidij „Dźeń Saksow“ 

d. Komisija kulturneho wuběrka za “Serbske kulturne herbstwo” 

e. Sobudźěło w skupinje UNESCO5 – kooperaciske partnerstwo 

f. FUEN – dźěłowy kruh słowjanskich mjeńšinow (AGSM) 

9. k informaciji - čestnohamtsce:   

a. čłon gmejnskeje rady – Pančicy-Kukow 

b. čłon rady Zarjadniskeho zwjazka “Při klóšterskej wodźe” 

c. trenar F-młodźiny a bambinijow pola ST Marijina hwězda 

d. dalše čłonstwa: Towarstwo Cyrila a Metoda, Společnost přátel Lužice, Domowinska 

skupina Pančicy-Kukow, ST Marijina hwězda, wudźerske towarstwo Marijina hwězda 

 

IV. Pětr Brězan, referent za hospodarstwo a infrastrukturelne naležnosće (1 VZÄ) 

 

1. zdźěłanje, kontrola a wotličenje koštowych a financnych planow za projekty Domowiny 

2. poradźowanje sobustawskich towarstwow w finančnych-prawniskich prašenjach 

3. zamołwity zarjada za dźěłowy wuběrk zwjazkoweho předsydstwa za hospodarstwo a 

infrastrukturu  

4. kontrola zwoprawdźenja wotpowědnych přirjadowanych nadawkow ze dźěłowych směrnicow za 

dobu 2021-2023, pozdźišo za dobu 2023-2025  

5. wobhospodarjenje titula 538 01 w hospodarskim planje za projekty župow a skupinsku pawšalu 

6. koncipowanje temow za wuwiće na kraju jako zakład za zastupjerjow Serbow w spěchowanskich 

regionach europskeho programa LEADER w Braniborskej a Sakskej při dale pisanju LEADER 

strategiskich wuwićowych planow 2021-2027 

7. zamołwity za koordinaciju zdźěłanja a zastupowanja serbskeje pozicije hladajo na 

energijowopolitisce zawinowanu strukturnu změnu we Łužicy – přewod “serbskich projektow” w 

komunach sydlenskeho teritorija Sakskeje a Braniborskeje 

8. dalepisanje regionalneho wuwićoweho plana za Hornju Łužicu/Delnju Šlesku  

9. zawěsćenje sobudźěła serbskich zastupjerjow w gremijach turistiskich zwjazkow Łužicy 

10. sobudźěło/zastupowanje Domowiny  

a. turistiske zwjazki we Łužicy (mjez druhim Hornja Łužica/Delnja Šleska a Łužiska jězorina) 

b. w Zwjazkowej zhromadźiznje a we brunicowym wuběrku Regionalneho planowanskeho 

zwjazka „Hornja Łužica/Delnja Šleska“ (poradźowacy čłon) 

c. w regionalnym přewodźacym wuběrku Sakskeje agentury za strukturne wuwiće tzwr 

d. čłon we wodźacym wuběrku za strukturne projekty w Delnjej Łužicy 

11. k informaciji - čestnohamtsce: čłon předsydstwa wjesneho kluba Smječkecy; čłon gmejnskeje rady 

Worklecy, čłon rady zarjadniskeho zwjazka, zastupjer Domowiny w šulskej konferency zakładneje 

a srjedźeneje šule Worklecy, městopředsyda spěchowanskeho towarstwa Worklečan šule, čłon 

towarstwa Serbska pčólnica, předsyda SKT z.t. 

 

V. Madlena Di Sarnowa, referentka za naležnosće třěšneho zwjazka (0,75 VZÄ) 

 

1. zamołwita za zdźěłanje předłohow k wobzamknjenju za Domowinske gremije (prezidij a 

Zwjazkowe předsydstwo) a nutřkotowarstwowe rjadowanja  

2. kontrola zwoprawdźenja wotpowědnych přirjadowanych nadawkow ze dźěłowych směrnicow za 

dobu 2021-2023, pozdźišo za dobu 2023 

3. zaručenje dźěławosće organow Domowiny po 21. hłownej zhromadźiznje Domowiny 2023  

4. zamołwita zarjada za dźěłowy wuběrk zwjazkoweho předsydstwa za nutřkownu demokratiju a 

serbsku ciwilnu towaršnosć a za změrcowski wuběrk 

5. přidźěła za předsydu Domowiny w jeho funkciji jako předsyda mjeńšinoweje rady 2023 a po 

potrjebje za dalše gremije (słyšenja Domowiny) na zakładźe aktualneje potrjeby 

6. poradźowarka za čłonske towarstwa a župy Domowiny a koordinacija zhromadneho skutkowanja 

tutych 
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7. wudźěłanje naćiskow stejišćow při słyšenju Domowiny w procesu zakonjedawstwa 

8. sobudźěło w gremijach/zastupowanje Domowiny:  

a. FUEN – dźěłowa skupina za non-kin-state mjeńšiny  

b. Poradźowacy wuběrk za prašenja serbskeho ludu pola Zwjazkoweho ministerstwa 

nutřkowneho (zastupowaca čłonka) 

9. k informaciji - čestnohamtsce: čłonka chóra Meja, spěchowanska čłonka Serbskeho młodźinskeho 

towarstwa Pawk a Młodźiny Europskich Narodnych Skupin (MENS) 

 

VI. NN, nowinski rěčnik Domowiny a wosobinski referent předsydy (1 VZÄ, městno je tuchwilu 

njewobsadźene) 

 

1. zamołwity za zjawnostne dźěło Domowiny na regionalnej, zwjazkowej a mjezynarodnej runinje 

2. zamołwity za dźěłowy wuběrk zwjazkoweho předsydstwa za zjawnostne a wukrajne dźěło  

3. kontrola zwoprawdźenja wotpowědnych přirjadowanych nadawkow ze dźěłowych směrnicow za 

dobu 2021-2023, pozdźišo za dobu 2023-2025 

4. wosobinski referent předsydy – nadawki po potrjebje 

5. wudźeržowanje prawidłownych stykow  ze serbskimi redakcijemi, regionalnymi a nadregionalnymi 

medijemi 

6. prawidłowne posłužowanje wšědneje prezency Domowiny w digitalnych kanalach 

7. update optiskeje a wobsahoweje internetneje prezentacije Domowiny 

8. stajny monitoring wotbłyšćowanja skutkowanja Domowiny w zjawnosći  

9. wobhospodarjenje titula (531 01) w hospodarskim planje za zjawnostne dźěło a dokumentaciju 

10. přihot a přewjedźenje nowinarskich rozmołwow/medijowych konferencow po potrjebje resp po 

přidźělenych zamołwitosćach w jednotliwych projektach 

11. zwyšenje podźěla delnjoserbšćiny w zjawnej komunikaciji 

12. sobudźěło/zastupowanje Domowiny 

a. dźěłowa skupina zjawnostne dźěło serbskich institucijow 

 

VII. Katrin Suchec-Dźisławkowa, referentka za naležnosće kubłanja a spěchowanje dorosta (1 

VZÄ) 

 

1. zamołwita za zhromadne dźěło ze wšitkimi kubłanišćemi Delnjeje a Hornjeje Łužicy 

2. koordinowanje zhromadneho dźěła ze serbskimi institucijemi 

3. zamołwita za gremijowe dźěło na polu kubłanja  

4. zamołwita za kubłansku politiku Domowiny a spěchowanje dorosta  

5. zamołwita zarjada za dźěłowy wuběrk zwjazkoweho předsydstwa za kubłanje  

6. kontrola zwoprawdźenja wotpowědnych přirjadowanych nadawkow ze dźěłowych směrnicow za 

dobu 2021-2023, pozdźišo za dobu 2023-2025 

7. přisłušna za prašenja datoweho škita 

8. sobudźěło/zastupowanje Domowiny  

a. FUEN – dźěłowa skupina za kubłanje  

b. zastupjerka Domowiny na šulskej konferency zakładneje šule Budyšin; komisariska a 

zastupowaca zastupjerka na dalšich šulach w Sakskej 

c. čłonka w krajnej staršiskej radźe Sakskeje 

9. k informaciji - čestnohamtsce:  

a. předsydka Staršiskeje iniciatiwy Radwor z.t. 

b. městopředsydka Spěchowanskeho towarstwa SGB z.t. 

c. čłonka chóra Meja z.t. 

 

VIII. NN, referentka za naležnosće gremijow (1 VZÄ, městno je tuchwilu njewobsadźene) 

1. zamołwita za koordinaciju dźěławosće z gremijemi, kotrež zaběraja so na komunalnej, krajowej a 

zwjazkowej a europskej runinje ze serbskimi naležnosćemi 

a. zhromadne dźěło ze Serbskimaj radomaj 

b. zhromadne dźěło z ministerstwami w Braniborskej a Sakskej (MWFK, SMWK, MBJS) 
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c. zhromadne dźěło ze statnymi kenclijemi w Drježdźanach a Podstupimje 

d. zhromadne dźěło z mjeńšinowej radu kaž tež přisłušnymi Zwjazkowymi ministerstwami  

2. posudźuje a analyzuje płaćace předpisy a zakonje ke škitej serbskeje rěče a kultury a wotwodźuje 

trěbne kroki za jich ponowjenje 

3. přidźěła předsydźe, prezidijej a jednaćelstwu trěbne stejišća Domowiny we funkciji jako připóznaty 

třěšny zwjazk Serbow 

a. na př. Ramikowe dojednanje ke škitej narodnych mjeńšin a Europska charta regionalnych 

a mjeńšinowych rěčach; krajowy wuwićowy plan, regionalne planowanje, planaj k 

spěchowanju serbskeje rěče w Braniborskej a Sakskej 

4. kontrola zwoprawdźenja wotpowědnych přirjadowanych nadawkow ze dźěłowych směrnicow za 

dobu 2021-2023, pozdźišo za dobu 2023-2025 

5. sobudźěło w gremijach/zastupowanje Domowiny:  

a.   

6. k informaciji - čestnohamtsce:  

 

IX. Matej Wałda, wotrjad financy (1 VZÄ) 

 

1. zamołwity za nastajenje a zwoprawdźenje lětnych hospodarskich planow Domowiny  

2. zdźěłanje naćiska hospodarskeho plana za planowanske lěto 2023 kaž tež zdźěłanje financneje 

rozprawy za lěto 2022 w formje předłohi za Zwjazkowe předsydstwo 

3. kontrola projektoweho spěchowanja, wobhospodarjenja a wotličenja za 2023 - tu jedna so wo 

planowane projekty za lěto 2023; za wjetšinu tutych je so hižo wotpowědna próstwa zapodała; w 

hospodarskim planje su jeničce projekty wobkedźbowane, za kotrež su so hač do 01.07.2022 

próstwy zapodali. Su to projekty z čo. 9-14. 

         nošer 
1. mjeńšinowy sekretariat z pućowanskej wustajeńcu  Domowina  

2. informaciski film mjeńšinoweho sekretariata   Domowina 

3. młodźinska referentka      Domowina 

4. projektowy management (3 x 0,75 VzÄ)    Domowina 

5. serwisowy běrow za serbsku rěč    Domowina  

6. motiwatoraj za tworjenje serbskich rěčnych rumow za DŁ Domowina 

7. syć za regionalnu identitu a serbsku rěč    Domowina 

8. XIV. mjezynarodny folklorny festiwal “Łužica 2023”  Domowina 

9. socialny regionalny team      RCW  

10. šulske socialne dźěło Slepo     RCW  

11. šulske socialne dźěło SG Budyšin    RCW 

12. šulske socialne dźěło Radwor      RCW  

13. šulske socialne dźěło Ralbicy      RCW  

14. šulske socialne dźěło Worklecy      RCW  

15. online přełožowar ODS/ODN     RCW 

16. sposrědkowanje delnjoserbšćiny w pěstowarnjach   RCW  

17. šula w zelenym        RCW 

18. WITAJ-camp        RCW 

19. přiražka k zwyšenju městneho plana internata SGB  RCW 

 
4. sobudźěło w zarjadniskej dźěłowej skupinje za digitalizowanje  

5. zawjedźenje nowych kóštowych pozicijow w knihowanju 

6. čłon zawodneje rady 

7. wotličenje hospodarskeho plana 2022 kaž tež projektow z lěta 2022 

8. přisłušny za prašenja dźěłoweho škita 
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X. Tomaš Kutter, wěcny wobdźěłar za IT management (0,5 VZÄ) a rěčny martketing (0,3 VZÄ 

RCW) 

 

1. zamołwity za First-Level-Support Domowiny we wuskim zhromadnym dźěle ze Załožbu 

a. stara so wo dźěłowe systemy ličakow 

b. Account-management: zarjaduje a wobhospodari ličaki a admin-prawa, podpěra 

sobudźěłaćerjow 

c. stara so wo rólowy koncept Domowiny a RCW, prawa přistupow  

2. prěni narěčenski partner eksternych firmow na polu IT: 

a. koordinuje dźěłowe nadawki z třećimi 

b. wotstroni techniske mylenja (serwerowe systemy, technika syćow) 

c. korektury a dalewuwiće IT-systemow 

3. zaruči stajnu funkcionalitu IT-techniki 

4. stara so wo software datowych bankow (hladanje, programěrowanje, zarjadnistwo dokumentow) 

5. zamołwi wuwiće IT-technologije w dorěčenju z dźěłowej skupinu Domowiny 

a. podpěra při zdźěłanju konceptow za dalewuwiće EDV 

6. stara so wo webstrony Rěčneho centruma WITAJ 

7. sobudźěło we fachowych dźěłowych skupinach, wosebje hladajo na IT-strukturu 

8. dalekubłanja a podpěra sobudźěłaćerjow we wobłuku IT a wobdźěłanja datow 

9. sobudźěło na polu datoweho škita  

 

 

XI. Ćežišća za regionalne rěčnicy  

 

Kóžda regionalna rěčnica zdźěła sej k dźěłowym směrnicam Domowiny konkretny plan předewzaćow 

za běžne lěto na swójski teritorij skutkowanja wusměrjeny. Tute wotbłyšćuja so w dźěłowym planje 

zarjada (hlej horjeka).   

 

1. kontrola zwoprawdźenja nadawkow ze dźěłowych směrnicow za dobu 2021-2023, pozdźišo za 

dobu 2023-2025 

2. rěčnicy Domowiny za jednotliwe Domowinske župy 

3. zhromadne dźěło a podpěra wokrjesa a komunow při realizowanju nadawkow k spěchowanju 

serbskeje rěče a kultury we wotpowědnej regionje  

4. adresat za serbske towarstwa, institucije a wobydlerjow 

5. wotwodźenje a hódnoćenje serbskopolitiskeho a kulturneho dźěła skupinow a towarstwow 

Domowiny w župje 

6. wobdźěłanje próstwow skupinow a towarstwow/wobhospodarjenje titula w hospodarskim planje 

Domowiny za župne projekty 

7. organizowanje “serbskeho wječorka” w regionje – namjet temow, městnosćow a terminow. (hlej dź. 

sm. 10.2) 

8. specifiske temy ze směrnicow za sobudźěłaćerki; postajene sobudźěło w zarjadniskich dźěłowych 

skupinach a zastupowanje w nadawku Domowiny  

a. regionalna powědaŕka za Chóśebuz, Karin Tšukowa (0,5 VZÄ)   

- kontrola zwoprawdźenja wotpowědnych přirjadowanych nadawkow ze dźěłowych 

směrnicow za dobu 2021-2023, pozdźišo za dobu 2023-2025 

- wuběrk za serbske nastupnosći pśi wokrejsu Sprjewja-Nysa 

- Regionalna pśirada LEADER-regiona „Błota“ (LEADER+) 

- Regionalna pśirada LEADER-regiony Sprjewja-Nysa 

- pširada w biosferowym rezerwaśe Błota  

- źěłowa kupka serbske pomniki město Chośebuz 

- “serbske koło” Drjowk 

- kupka serbskich zajimcow w amśe Borkowy - “naša gromada” 

- kupka serbskich zajmcow we wjelikej gmejnje Gołkojce “serbske wokno” (nowa 

kupka)  
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K informaciji - cesnoamtske źěło:  

- cłonk pśedsedarstwa spěchowańskego towaristwa dešańskego domowniskego 

muzeja a dešańskeje domowinskeje kupki 

b. regionalna powědaŕka za teritorium Župy Dolna Łužyca, Heike Apeltowa (1 VZÄ)   

- kontrola zwoprawdźenja wotpowědnych přirjadowanych nadawkow ze dźěłowych 

směrnicow za dobu 2021-2023, pozdźišo za dobu 2023-2025 

- Kuratorium „Bramborski źeń“ za Župu Dolna Łužyca z.t. 

- šulske konferency w Bramborskej: Zakładna šula „von Houwald“ Tšupc a Zakładna a 

cełkowna šula “Mina Witkojc” Bórkowy 

- serbski wuběrk Grodk 

- wuběrk za serbske nastupnosći pśi wokrejsu Sprjewja-Nysa (pśechadne 

zastupowanje Karin Tšukoweje) 

- wuběrk za socialne, strowotu a pšawa za mjeńšyny w měsće Chóśebuz   

k informaciji – cesnoamtske źěło: 

- cłonk mytowańskego wuběrka  

- cłonk familijowego towaristwa GROMAŹE a Domowinskeje kupki Jaskolicka Lubnjow 

c. regionalna powědaŕka za Chóśebuz, Kathrin Šwjelina (0,25 VZÄ) 

- wokrejsna šulska pśirada SPN  a kubłański wuběrk we wokrejsu SPN 

- šulska pśirada města Chośebuz  

- k informaciji - cesnoamtske źěło: pśedsedaŕka Serbskeje rady, Zwězkowe 

pśedsedarstwo, župne pśeds., Šulske towaristwo DSG z.t., Spěchow. tow. 

Domowniskego muzeja Dešno  

d. regionalna rěčnica župy Jakub Lorenc-Zalěski, Diana Maticowa (1 VZÄ) 

- kontrola zwoprawdźenja wotpowědnych přirjadowanych nadawkow ze dźěłowych 

směrnicow za dobu 2021-2023, pozdźišo za dobu 2023-2025 

- poradźowaca čłonka wuběrka młodźinskeje pomocy wokrjesa Zhorjelca 

- sobudźěło w koordinaciskim wuběrku za kooperaciske zrěčenje łužiskich UNESCO 

městnosćow 

- zast. čłonka (za M. Hermaša) w přiradźe za koncept wuwića zarjadniskeho zwjazka 

Slepo 

K informaciji – čestnohamtske dźěło:  

- čłonka Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 

- čłonka w Domowinskim wuběrku za naležnosće strukturneje změny, hospodarstwo a 

infrastrukturu 

- čłonka serbskeje přirady wokrjesa Zhorjelc 

- rozsudźacy wuběrk za europski spěchowanski program LEADER za region Łužiska 

jězorina (župa Jakub Lorenc-Zalěski z.t.) 

- zastupjerka Domowiny na šulskich konferencach ZŠ a WŠ Slepo  

- předsydka župy Jakub Lorenc-Zalěski z.t. 

- předsydka Slepjanskeje serbskeje swaŕby z.t. 

e. regionalna rěčnica župy Michał Hórnik, Katharina Jurkowa (1 VZÄ) 

- kontrola zwoprawdźenja wotpowědnych přirjadowanych nadawkow ze dźěłowych 

směrnicow za dobu 2021-2023, pozdźišo za dobu 2023-2025  

- rozsudźacy wuběrk za europski spěchowanski program LEADER za region 

Hornjołužiske hola a haty 

- předsydstwo towarstwa “OHTL- Hornjołužiske hola a haty” 

- čłonka festiwalneho wuběrka 

- čłonka resp. zastupowaca čłonka šulskich konferencow w serbskich zakładnych 

šulach Chrósćicy, Ralbicy, Pančicy-Kukow a Worklecy kaž tež serbskeju wyšeju 

šulow Worklecy a Ralbicy 

- předsydka zawodneje rady zarjada 

- zamołwitosć za projektowy pool a wothłosowanje mjez serbskimi institucijemi 

projektowych sobudźěłaćerjow 

K informaciji - čestnohamtske dźěło:  
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- předsydka Serbskeho šulskeho towarstwa z.t. 

- gmejnska rada Chrósćicy;  

- čłonka předsydstwa župy “Michał Hórnik”  

- čłonka předsydstwa wjesneho towarstwa “Při skale” Hórki  

- zastupowaca radźićelka w Załožbowej radźe (do meje 2023) 

f. regionalna rěčnica za župu Jan Arnošt Smoler, Katja Liznarjec (0,875 VZÄ)  

- kontrola zwoprawdźenja wotpowědnych přirjadowanych nadawkow ze dźěłowych 

směrnicow za dobu 2021-2023, pozdźišo za dobu 2023-2025  

- sobudźěło a stajny hósć z poradźowacym hłosom w dźěłowym kruhu za serbske 

naležnosće města Budyšin 

- čłonka rady za biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty 

- přewod rěčneju motiwatorow na teritoriju župy 

- šulske konferency w Hućinje, Serbska zakładna šula Budyšin, Zakładna šula 

Njeswačidło, zakładna šula Hodźij, Serbska wyša šula Budyšin (zastupjerka w Barće, 

Wulkej Dubrawje, Bukecach, Bošecach, SFŠ) 

- sobudźěło w iniciatiwje “Wuměłski bus 2023”  

K informaciji - čestnohamtske dźěło:  

- čłonka Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow 

- čłonka w towarstwje OHTL z. t.  

- rozsudźacy wuběrk za europski spěchowanski program LEADER za region 

Hornjołužiska hola a haty 

g. regionalna rěčnica župy Handrij Zejler, Sonja Hrjehorjowa (0,9 VZÄ) 

- kontrola zwoprawdźenja wotpowědnych přirjadowanych nadawkow ze dźěłowych 

směrnicow za dobu 2021-2023, pozdźišo za dobu 2023-2025 

- sobudźěło w dźěłowym kruhu za serbske naležnosće pola społnomócnjeneje 

wokrjesa Budyšin  

- podpěra a sobudźěło w skupinje “Rěčny rewitalizaciski centrum Delni Wujězd 

(gmejna hamor)” 

- sobudźěło w iniciatiwje „ZukunftAlter – Zukunftstechnologien für ein gelingendes 

Alter(n) im ländlichen Raum“  

- sobudźěło (stajny hósć z poradźowacym hłosom) w přiradźe za serbske naležnosće 

města Wojerecy 

- čłonka dźěłoweho kruha Serbskeho domizniskeho dnja Wojerecy 

- zastupjerka w šulskich konferencach - Zakładna šula při Hórnikečanskim jězoru, 

Wulke Zdźary; Lessingowy gymnazij Wojerecy;  

 zastupowaca w: Zakładna šula Nowa Wjes Sprjewiny Doł; Zakładna šula „Krabat“  

Kulow; zakładna šula "Handrij Zejler", Wojerecy;  Křesćanski gymnazij Johanneum 

Wojerecy) 

K informaciji - čestnohamtske dźěło:  
- čłonka župneho předsydstwa  

- předsydka towarstwa “Bratrowstwo” 

- předsydka dźiwadłoweje skupiny “Bratrowstwo” 

- sobudźěło w skupinje “serbski pastoralny rum” biskopstwa Drježdźany-Mišno 

- serbska zastupjerka w diecezanskej radźe biskopstwa Zhorjelc (wot tam wolena do 

Centralneho komiteja katolikow (ZdK) w Němskej) 

 

XI. Ćežišća za projektowych managerow  

Kóžda/-y projektowa/-y manager(ka) zdźěła sej konkretny plan projektow za běžne lěto 2023. Tute 

wotbłyšćuja so w dźěłowym planje zarjada (hlej horjeka) a wusměrja so na podpěru serbskich a 

čłonskich towarstwow Domowiny. Nadawki a projekty so spočatk lěta z jednaćelstwom na zakładźe 

dźěłoweho plana dorěča. Jako zakład za podpěru projektow přewjedu so spočatk lěta tři regionalne 

zjawne zarjadowanja w Delnjej, srjedźnej a Hornjej Łužicy, hdźež so serbske towarstwa přeproša a 

jich projekty předstaja, móžne synergije dorěča. Podpěra so w ramiku wobstejacych móžnosćow 

rjaduje. 
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1. koordinacija a zwjazanje projektoweho dźěła na kulturnym polu ze serbskimi towarstwami a 

institucijemi 

- sobudźěło we wirtuelnym poolu projektowych managerow   

- planowanje a organizacija dalekubłanskich zarjadowanjow za towarstwa 

2. planowanje, nawod a organizacija serbskich kulturnych projektow 

- podpěra serbskich towarstwow při planowanju projektow kaž tež při nastajenju 

financnych planow a spěchowanskich próstwow z wusměrjenjom spěchowanja rěče 

a. Rejzka Krügerowa (0,75 VZÄ) 

- podpěra nadregionalnych towarstwow kaž Spěchowanski kruh za serbsku ludowu 

kulturu z.t., Zwjazk serbskich wuměłcow z.t., Zwjazk serbskich spěwarskich 

towarstwow a Zwjazk serbskich studowacych při přewjedźenju projektoweho dźěła 

(na př. molerska dźěłarnička, studijna jězba do Prahi, wubědźowanje wo najrjeńše 

jutrowne jejko 2023, atd.) 

- podpěruje w župomaj “Michał Hórnik” Kamjenc a “Jan A. Smoler” Budyšin 

přesadźenje projektow we wothłosowanju z regionalnymaj rěčnicomaj (na př. 

Serbske kino w Budyšinje a tematika serbski film) 

- kontaktna wosoba Domowiny w kooperaciskim projekće „Pop2Go“ (hłowny partner 

Kamjentny dom) 

- zamołwitosć za wječorny „Special“ na mjezynarodnym folklornym festiwalu 2023 a 

čłonka wuběrka 

- podpěruje 1. serbsku kulturnu brigada (čłonka ZSST) při planowanju róčnicy 

załoženja ćělesa, kotraž wotměje so 2024 

b. Frank Kosyk (0,75 VZÄ) 

- pódpěra serbskich towaristwow, na pś. Njepilic dwór, Studnja z.t.: pšosby, wótlicenje, 

sponsoring 

- pódpěra projektow Dolnoserbskeje kulturneje akademije (na pś. Małe Jatšy, 

prozninske projekty za źiśi, drastwowy bal / spiwański swěźeń) 

- pódpěra serbskich projektow eksternych nosarjow  (na pś. imersiwne źiwadło Serbski 

Tranzit, muzej jatšownych jajow Zabrod) 

- dalšne projekty młoźinskego koordinatora pšosby, wótlicenje, tśeśe srědki 

- pódpěra Dolnoserbskeje kulturneje akademije  

- pódpěra projekta ZORJA /REWITALIZACIJA   

- pódpěra projekta IKE (Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa) 

c. Kati Strukowa/Marka Suchec (0,75 VZÄ)  

- podpěra serbskich towarstwow w župje Jakub Lorenc-Zalěski  

- wukubłanje w serbšćinje  

- planowanje, nawod a organizacija serbskich kulturnych projektow z fokusom na 

serbsku rěč 

- podpěruje w župomaj Jakub Lorenc-Zalěski a Handrij Zejler přesadźenje konkretnych 

kulturnych serbskich projektow we wothłosowanju z regionalnymaj rěčnicomaj a 

hłownej jednaćelku  

- podpěruje rěčnu motiwatorku w regionje Slepo 

 

W planje smy naličili nadawki sobudźěłaćerjow a sobudźěłaćerkow zarjada Domowiny po městnym 

planje a organigramje. 

Zarjad Domowiny je nimo toho přewzał nošerstwo a z tym wobhospodarjenje, personalny 

management kaž tež wobsahowe wusměrjenje sćěhowacych projektow a sekretariatow. Tući přistajeni 

dźěłaja na zakładźe zaměrow z próstwow a z přizwolenjow, kiž Domowina zamołwi. 

Tomu liča (dohromady 17 dalšich přistajenych): 

 

- Serwisowy běrow za serbske komuny Sakskeje – tuchwilu z dwěmaj městnomaj we 

Wojerecach (Budyski wokrjes přez SMI) 

- Mjeńšinowy sekretariat w Berlinje – tuchwilu z pjeć přistajenymi (BMI Němska) 
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- Syć za regionalnu identitu a serbsku rěč w Sakskej – tuchwilu ze sydom přistajenymi w 

srjedźnej kaž tež Hornjej Łužicy, mjez druhim 5 rěčnych motiwatorow (Załožba) 

- Dwaj rěčnej motiwatoraj za Delnju Łužicu (Załožba) 

- młodźinska referentka za Hornju Łužicu (spěchowar: KSV) 
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Plan wuradźowanjow z regionalnymi rěčnikami a referentami 2023 (staw 21.12.2022) 

 

srjedu, dnja 18.01.2023 w 09.00 hodź. – 12.00 hodź. online 

rozprawnistwo 2022, lětny plan dźěławosće 2023, wuradźowanja 2023  

nawod: Marcus Końcaŕ, Judit Šołćina    protokol: Pětr Brězan 

srjedu, dnja 08.02.2023 w 09.30 – 12.30 hodź. w Chrósćicach 

aktualne wužadanja w župje “Michał Hórnik” 

rozprawa dźěłowych směrnicow za dobu 2021-2023; rozprawnistwo na hłownej zhromadźiznje 

 nawod: Marcus Końcaŕ    protokol: Heike Apeltowa 

srjedu, dnja 15.03.2023 w 09.00 – 12.00 hodź. online 

přihot hłowneje zhromadźizny; dźěłowe ćežišćo 1: narodno-politiske skutkowanje; dźěłowe 
ćežišćo 2: kulturne dźěło a regionalna/nadregionalna wuměna,  
nawod: Judit Šołćina    protokol: Clemens Škoda 

wutoru, dnja 19.04.2023 w 09.30 – 12.30 hodź. w Slěpem  

přihot hłowneje zhromadźizny; přihot Mjezynarodneho folklorneho festiwala 

aktualne wužadanja w župje “J. Lorenc-Zalěski”;  

 dźěłowe ćežišćo 5: rěčna politika hromadźe z RCW  

nawod: Marcus Końcaŕ    protokol: Katrin Suchec-Dźisławkowa 

srjedu, dnja 24.05.2023 w 09.00 – 12.00 hodź. online  

dźěłowe ćežišćo 6: kubłanska politika Domowiny: podpěra w šulach (po coronje) a wužadanja 

w DŁ; plan zamołwitosćow za nowe dźěłowe směrnicy; rozprawnistwo 2022 na Załožbu a 

mjezyrozprawa 2023; dźěławosć projektowych managerow 

nawod: Judit Šołćina    protokol: Karin Tšukowa 

wutoru, dnja 14.06.2023 w 9.30 – 12.30 hodź. w Choćebuzu 

aktualne wužadanja w župje Dolna Łužyca; rěčni motiwatorojo w DŁ 

přihot Mjezynarodneho folklorneho festiwala  

dźěłowe ćežišćo 3: gremijowe dźěło: wuběrki (fokus nowe dźěłowe směrnicy) 

nawod: Marcus Końcaŕ    protokol: Diana Maticowa 

srjedu, dnja 30.08.2023 w 9.30 – 14.00 hodź. we Wojerecach 

aktualne wužadanja w župje “Handrij Zejler”; serwisowy běrow za komunalne naležnosće  

klawsura: IT-technika, dalekubłanje k wudźělenju nadawkow (Vergaberecht) 

 nawod: Judit Šołćina    protokol: Katja Liznarjec 

srjedu, dnja 20.09.2023 w 09.00 – 12.00 hodź. online 

 młodźinske dźěło Hornja a Delnja Łužica – referentaj DŁ a HŁ  

 mjezystaw hospodarskeho plana 2023 

 nawod: Marcus Końcaŕ    protokol: Madlenka Di Sarnowa 

srjedu, dnja 18.10.2023 w 09.30.-12.30 hodź. w Budyšinje 

 aktualne wužadanja w župje “J.A. Smoler”: Katja Liznarjec 

dźěłowe ćežišćo 4: zjawnostne dźěło 

nawod:  Judit Šołćina    protokol: Sonja Hrjehorjowa  

srjedu, dnja 15.11.2023 w 09.00 – 12.00 hodź. online 

lětna rozprawa, dźěłowy plan 2024 

 nawod: Marcus Końcaŕ    protokol: Katharina Jurkowa 

srjedu, dnja 13.12.2023 w 9.30 – 12.30 hodź. w Slěpem/Delni Wujězd 

zakónčenje lěta 2023 a adwentnička 

nawod: Judit Šołćina    protokol: Kathrin Šwjelina 

 

změny su móžne  

Marcus Końcaŕ a Judit Šołćina; jednaćelstwo Domowiny 
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Předłoha čo. ZP 63/2023 
za 9. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny  
dnja 27.01.2023 we Wojerecach 

 
Zapodaćelka předłohi: Judit Šołćina, hłowna jednaćelka 
  
Awtorka předłohi: M. Di Sarnowa, referentka 
 
 
Nastupa (předmjet wuradźowanja): Hospodarski plan za lěto 2023 
 
Slěd wobjednanja předmjeta předłohi: 
 

gremij resp. organ Domowiny datum  wuslědk wuradźowanja resp. doporučenje 

prezidij 19.01.2023 Doporučenje k schwalenju. 

Zwjazkowe předsydstwo 27.01.2023  

 
 
 
Namjet za wobzamknjenje: 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny přihłosuje naćiskej hospodarskeho plana za lěto 
2023. Prezidij dóstanje nadawk, z pomocu zarjada Domowiny wužiwanje srědkow w lěće 
2023 běžnje kontrolować. 
 
 
datum: 18.01.2023      ……………………………. 
        podpismo zapodaćela 
 
Financne wuskutki wobzamknjenja:  wudawki wotpowědnje hospodarskemu planej 
 
 
       
Financujomnosć je so pruwowała:    (datum a podpismo jednaćelstwa, resp. referenta) 
 
 
 
 
Wuslědk wothłosowanja: 
 
za namjet:   přećiwo namjetej:        hłosawzdaće/a: 

TOP 9. – 1.  
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TOP 9. - 2.



 1  staw: 25.11.2022 

 
 

Jednanski porjad  
Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 

za wólbnu dobu 2021-2025 
 
§ 1 
Powšitkowne zasady dźěławosće  
 

1. Zwjazkowe předsydstwo Domowiny nawjeduje dźěło třěšneho zwjazka mjez 
hłownymi zhromadźiznami.  

 
2. Zestawa, nadawki a kompetency zwjazkoweho předsydstwa rjaduja artikl 9, wotrězki 

1 - 8 wustawkow Domowiny. 
 

3. Zwjazkowe předsydstwo spjelnja swoje nadawki z/ze 
- rjadnymi a wurjadnymi posedźenjemi, 
- dźěłom prezidija po §12 tutoho porjada,  
- analytiskim a koncepcionelnym předdźěłom dźěłowych wuběrkow a skupinow, 
- koordinaciju a integraciju cyłonarodneho dźěła we wothłosowanju z 

předsydstwami,   
- sobudźěłom sobustawskich župow a towarstwow kaž tež z druhimi zwjazkarjemi, 
- skutkowanjom kóždeho jednotliweho čłona zwjazkoweho předsydstwa w swojim 

towarstwje a w zjawnosći, 
- aktiwnym zjawnostnym dźěłom wo zaměrach třěšneho zwjazka a wo połoženju 

a zajimach serbskeho ludu. 
 

4. Zwjazkowe předsydstwo schadźuje so po artiklu 9, dypk 7 wustawkow Domowiny 
znajmjeńša štyri króć wob lěto. Nimo toho zwoła so kóžde lěto klawsurne 
posedźenje. K tomu so lětny plan dźěławosće nastaji, kotryž nimo terminow tež 
městnosć a wobsahowe ćežišća posedźenjow postaji. 

§ 2 
Nadawki zwjazkoweho předsydstwa 
 

1. Zwjazkowe předsydstwo ma po artiklu 9 dypki 4 do 6 wustawkow Domowiny 
slědowace nadawki: 
a. rozsudźeć wo prašenjach běžneho dźěła Domowiny mjez hłownymaj 

zhromadźiznomaj, 
b. postajeć ćežišća dźěławosće a rjadować zawjazowace zamołwitosće za 

zwoprawdźenje nadawkow,  
c. přijimać prawidłownje rozprawy předsydy a prezidija Domowiny, 
d. postajeć zamołwitosće a nadawki prezidija, 

TOP 12. – 1. 
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e. rjadować wobsydstwo a financy Domowiny, 
f. přijimać a schwaleć financne a hospodarske plany a rozprawy, 
g. wutworjeć dźěłowe wuběrki, 
h. přijimać rozprawy hłowneje jednaćelki wo dźěle zarjada Domowiny a postajeć 

ćežišća dźěła zarjada, 
i. postajeć ćežišća dźěławosće Domowinje přisłušacych institucijow a wotrjadow,  
j. přijimać rozprawy nawodow Domowinje přisłušacych institucijow a wotrjadow, 
k. nachwilnje přijimać nowe towarstwa do Domowiny, 
l. nachwilnje rozsudźeć wo nošerstwach dalšich institucijow abo wotrjadow pod 

třěchu Domowiny,  
m. powołać a wotwołać resp. nominować zastupjerjow Serbow do/z gremijow a 

přijimać prawidłownje rozprawy wo jich dźěławosći,  
n. wobzamkować dźěłowe porjady Domowinskeho zarjada a Domowinje 

přisłušacych institucijow a wotrjadow,  
o. powołać a wotwołać nawodow Domowinje přisłušacych institucijow a wotrjadow,  
p. powołać a wotwołać hłownu jednaćelku a jednaćela Domowiny, 
q. wobzamkować wuznamjenjenske porjady Domowiny, kiž njejsu z wobstatkom 

tutych wustawkow, a wolić čłonow mytowanskeho wuběrka, 
r. namjetować hłownej zhromadźiznje po doporučenju změrcowskeho wuběrka 

wotwołanje čłona zwjazkoweho předsydstwa z wólbneje funkcije, 
s. rozsudźeć na zakładźe doporučenja změrcowskeho wuběrka wo přikazanym 

nachwilnym wotpočowanju funkcije čłona,  
t. rozsudźeć wo přiwzaću nachwilneho złoženja wólbneje funkcije na zakładźe 

podaća swójskeje wole.  
 

2. Dalše nadawki zwjazkoweho předsydstwa su: 
a. přihłosować namjetej wo změnje městneho plana struktury zarjada abo 

wotrjadow Domowiny, 
b. přihłosować namjetej wo přistajenju abo pušćenju sobudźěłaćerja wyše 

zasłužbneje skupiny 11 tarifa TV-L,  
c. přihłosować jednotliwym inwesticijam wyše 10.000 €, 
d. přihłosować nakupej abo předaću imobilijow.  

 
§ 3 
Posedźenja zwjazkoweho předsydstwa 
 

1. Wuradźowanja zwjazkoweho předsydstwa su po artiklu 9, dypk 8 wustawkow 
Domowiny zjawne. Wuradźowanja zwjazkoweho předsydstwa měli po župnych 
teritorijach pućować. Medijowy rěčnik Domowiny informuje medije tydźeń do 
posedźenja wo wobsahach zjawneho dźěla posedźenja. 
Zjawny dźěl posedźenjow wusyła so jako livestream do syće, jeli techniske 
móžnosće na městnosći wuradźowanja to dowola.  
Livestreamy posedźenjow maja znajmjeńša lěto přistupne być. 
Zarjad Domowiny ma trěbne techniske wobstejnosće rjadować. 

 
2. Wuradźowanje dźěli so po potrjebje do zjawneho a njezjawneho dźěla. 

Zjawny a njezjawny dźěl posedźenja matej so w namjeće za dnjowy porjad 
wupokazać. 
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3. Personalne prašenja maja so w kóždym padźe w njezjawnym dźělu wuradźowanja 

a w njepřitomnosći potrjecheneho wobjednać. 
 

4. „Naprašowanja čłonow Domowiny a hosći k serbskim naležnosćam“, “rozprawa 
předsydy a čłonow zwjazkoweho předsydstwa wo dźěławosći třěšneho zwjazka mjez 
posedźenjomaj zwjazkoweho předsydstwa”, “informacija k aktualnym aspektam 
dźěławosće zarjada Domowiny a Rěčneho centruma WITAJ” a „aktualna debata 
čłonow zwjazkoweho předsydstwa“ měli stajny wobstatk posedźenja być.  
 

5. Čłonojo zwjazkoweho předsydstwa maja prawo, temy za „aktualnu debatu“ hač do 3 
dźěłowych dnjow do posedźenja zwjazkoweho předsydstwa zarjadej Domowiny 
pisomnje zapodać. Wo dalšich a pozdźišich namjetach smě so wotwisnje wot 
časowych móžnosćow na městnje posedźenja rozsudźić. 
 

6. Nimo toho smě kóždy čłon zwjazkoweho předsydstwa do schwalenja dnjoweho 
porjada próstwu wo wuzamknjenje zjawnosće při wobjednanju wěsteho dypka 
dnjoweho porjada stajić. Wo próstwje wothłosuje so po § 7 wotrězki 7 do 9. 
 

7. Čłonojo zwjazkoweho předsydstwa su winowaći, wo wšitkich w njezjawnym dźělu 
posedźenja wobjednanych naležnosćach mjelčeć. 

 
8. Rjadne posedźenja zwjazkoweho předsydstwa zwoła předsyda Domowiny na 

zakładźe schwaleneho lětneho plana dźěławosće.  
 

9. Wurjadne posedźenje zwoła předsyda po pisomnym žadanju znajmjeńša štwórćiny 
čłonow zwjazkoweho předsydstwa, třoch towarstwow abo prezidija (hlej wustawki 
Domowiny artikl 9, dypk 7). Wone ma so w běhu dweju tydźenjow přewjesć. 

 
10. Přeprošenje z namjetom za dnjowy porjad a předłohami posedźenja ma kóždy rjadny 

čłon zwjazkoweho předsydstwa najpozdźišo 7 dnjow do wuradźowanja dóstać. Jeli 
sej to adresat přeje, móža so jemu podłožki tež digitalnje sposrědkować. 
Wo naležnosćach, kiž njejsu w připósłanym namjeće za dnjowy porjad zapisane, 
smě so jenož potom wuradźować a rozsudźić, hdyž njeda so naležnosć přestorčić a 
zwjazkowe předsydstwo wobjednanju přihłosuje.  
 

11. Přeprošenje z namjetom za dnjowy porjad a předłohami posedźenja dóstawaja tež 
hłowna jednaćelka a jednaćel, nawodnica Rěčneho centruma WITAJ, jeje zastupjer 
a referenća zarjada Domowiny. 
Samsne płaći za předsydu rewizijneho wuběrka a předsydu změrcowskeho wuběrka, 
jeli sej to přejetaj.  
 

12. Podłožki zjawneho dźěla posedźenja dóstawaja tež županojo a předsydźa 
sobustawskich towarstwow, kotřiž njejsu z čłonom zwjazkoweho předsydstwa, jeli 
sej to přeja. 
 

13. Podłožki njezjawneho dźěla posedźenja dóstawaja wosoby po § 5 dypk 10. 
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14. Posedźenja zwjazkoweho předsydstwa přewjeduja so po móžnosći realnje na 
postajenej městnosći.  

  
15. Posedźenja přewjeduja so po artiklu 6, wotrězk 6 wustawkow pak realnje, po 

elektroniskim puću (na přikład přez telefon abo widejowu konferencu) abo w měšanej 
formje z přitomnymi kaž tež z wobdźělnikami přez widejowu konferencu, druhe 
medije abo telefon.  

  
16. Wobdźělenje na widejowej konferency, přez druhe medije abo telefon je po artiklu 6, 

wotrězk 7 wustawkow Domowiny jenož z legitimaciskimi a přistupnymi datami 
móžne, kotrež za wotpowědne posedźenje płaća. Daty so we wosebitej mejlce 
sčasom do zhromadźizny posrědkuja. 

 
§ 4 
Nawjedowanje posedźenjow 
 

1. Posedźenja nawjeduje předsyda, w padźe jeho zadźěwanja městopředsydaj. Za 
wobjednanje jednotliwych dypkow dnjoweho porjada móže prezidij druhich 
zamołwitych zasadźić.  

 
2. Předsyda a městopředsydaj tworja posedźenski prezidij. Nawoda posedźenja 

konsultuje so we wažnych prašenjach nawjedowanja posedźenja a dodźerženja 
wustawkow Domowiny kaž tež jednanskeho porjada zwjazkoweho předsydstwa z 
dalšimaj čłonomaj posedźenskeho prezidija. Wonaj měłoj nawodu posedźenja ze 
swójskeho wida na předpisane postupowanje skedźbnić, je-li trěbne. Hewak jeho při 
nawjedowanju posedźenja podpěrujetaj. 

 
3. Nawoda posedźenja ma slědowace nadawki: 

- posedźenje zahajić a přitomnych powitać, 
- přizjewić, zo so wotběh zjawneho dźěla posedźenja natoči a zo njejsu žane dalše 

natočenja dowolene, 
- přizjewić, zo so zjawny dźěl posedźenja digitalnje jako livestream do syće 

wusyła, 
- přitomnosć a zamołwjenja zwěsćić, 
- wobzamknjenjakmanosć zwěsćić, 
- zajatosć zwěsćić, 
- wo dnjowym porjedźe wothłosować dać, 
- diskusiju k jednotliwym dypkam nawjedować a z wobsahowym rezimejom 

zakónčić, 
- konkretny tekst wobzamknjenja do wothłosowanja předčitać resp. posłowny 

namjet za wobzamknjenje sformulować abo přeformulować,  
- wo předłohach a druhich namjetach k wobzamknjenju wothłosować dać, 
- rezultat wothłosowanja zwěsćić (tři kategorije: za namjet/za naraźenje, přećiwo 

namjetej/pśeśiwo naraźenju a so hłosa wzdam/se głosa zdźaržyjom), 
- přiwzaće abo wotpokazanje namjeta zwěsćić, 
- wo wokolnym abo listowym wothłosowanju naležnosće rozsudźić dać, 
- wo wjacorych čitanjach wěstych předłohow rozsudźić dać, 
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- wo wotsadźenju dypkow dnjoweho porjada resp. wo wróćodaću předłohow k 
dalšemu wobdźěłanju w prezidiju abo dźěłowych wuběrkach rozsudźić dać, 

- porjadny wotběh posedźenja na zakładźe jednanskeho porjada zawěsćić a 
domowe prawo wukonjeć, 

- wo wobsahach medijowych wozjewjenjow rozsudźić dać a  
- posedźenje zakónčić. 

 
§ 5 
Wobdźělenje na posedźenjach  
 

1. Čłonojo zwjazkoweho předsydstwa su winowaći, so na posedźenjach wobdźělić. W 
padźe zadźěwanja su winowaći, předsydu abo sekretariat zarjada Domowiny do 
posedźenja wo tym informować. 

 
2. Lisćina za wupłaćenje posedźenskich pjenjez płaći zdobom jako lisćina přitomnosće. 

Kóždy čłon zwjazkoweho předsydstwa zapisa so ze swojim podpismom do lisćiny 
přitomnosće a wupjelni lisćinu za zarunanje jězbnych wudawkow, jeli spjelni k tomu 
trěbne wuměnjenja po płaćiwym rjadowanju. 
 

3. Čłonojo zwjazkoweho předsydstwa smědźa so digitalnje na posedźenju wobdźělić. 
  

4. Digitalne wobdźělenje zapisa předsyda do lisćiny přitomnosće. 
 

5. Čłon zwjazkoweho předsydstwa, kotryž chce posedźenje dočasnje wopušćić, ma to 
nawodźe posedźenja zdźělić.  

 
6. 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. Medijowy rěčnik, referentka za 
naležnosće třěšneho zwjazka a referentka za gremijowe a ministerialne naležnosće 
so tohorunja na posedźenjach wobdźěleja.  

 
7. Předsyda rewizijneho wuběrka kaž tež předsyda změrcowskeho wuběrka mataj po 

artiklu 9, dypk 3 wustawkow Domowiny prawo, so na wuradźowanjach zwjazkoweho 
předsydstwa z poradźowacym hłosom wobdźěleć. 

 
8. Zastupjer Domowiny we FUEN-prezidiju ma prawo, so z poradźowacym hłosom na 

posedźenjach zwjazkoweho předsydstwa wobdźěleć. 
 

9. K zjawnym posedźenjam ma kóždy zajimc přistup. Zajimcy pak nimaja prawo, do 
jednanjow zapřimnyć abo wotběh posedźenja mylić. 

 
10. Na njezjawnym dźělu wobdźěleja 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 
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přeprosyć. Na njezjawnym dźělu smětaj so tež předsyda rewizijneho wuběrka a 
předsyda změrcowskeho wuběrka wobdźělić, hdyž wo to prosytaj.  

 
§ 6 
Wobdźělenje na diskusiji  
 

1. Čłonojo zwjazkoweho předsydstwa a prezidija, hłowna jednaćelka, jednaćel a 
wobdźělnicy po § 5 dypki 6 do 9 tutoho porjada, kaž tež přeprošeni hosćo maja 
prawo, so słowa jimać, hdyž jim nawoda posedźenja słowo přepoda. Kóždy diskutant 
měł so jenož dwójce k samsnej naležnosći wuprajić. Słowo so po rjedźe 
přizjewjenjow přepodawa. Wo rěčenskim prawje njeprošenych hosći rozsudźa 
posedźenski prezidij.  

 
2. Čłon zwjazkoweho předsydstwa, kiž chce k jednanskemu porjadej rěčeć, přizjewi to 

ze zběhnjenjom wobeju rukow. Wón dóstanje potom hnydom słowo. 
 

3. Hdyž wuprajitej so žadanje abo namjet k wothłosowanju, smětaj zasadnje jedyn čłon 
zwjazkoweho předsydstwa za to a jedyn přećiwo tomu rěčeć. Potom so wothłosuje.  

 
4. Rěčny čas móže so wot posedźenskeho prezidija po potrěbnosći wobmjezować. 

Hdyž so hižo k wěcy njerěči, ma nawoda posedźenja prawo, rěčnikej słowo sćazać. 
 

5. Jednanski porjad dowola čłonam zwjazkoweho předsydstwa w běhu posedźenja 
sćěhowace namjety: 
- wróćenje naležnosće do prezidija, do dźěłoweje skupiny resp. do dźěłoweho 

wuběrka abo zarjadej Domowiny, zo by so předłoha k tomu přihotowała resp. 
předležaca předłoha so předźěłała, 

- wotsadźenje naležnosće z dnjoweho porjada resp. přestorčenje wobjednanja, 
- wokolne wothłosowanje po posedźenju, ručež předleži předźěłany namjet za 

wobzamknjenje, 
- zakónčenje diskusije k naležnosći, 
- wothłosowanje wo předłoze resp. wo namjeće k wobzamknjenju, 
- přetorhnjenje abo zakónčenje posedźenja, 
- wuzamknjenje zjawnosće, 
- žadanje za tajnym wothłosowanjom abo za wothłosowanjom po mjenje, 
- naprašowanje wěcywustojnych wosobow a 
- přepodaće połnomocy k doskónčnemu rozsudej prezidijej, předsydźe abo 

zarjadej Domowiny. 
 

6. Čłon zwjazkoweho předsydstwa, kotryž je so k diskusiji přizjewił a njeje zakónčeneje 
diskusije dla wjace słowo dóstał, smě swój přinošk pisomnje předsydźe zapodać. 
Přinošk so protokolej připołoži. 

 
7. Do wothłosowanja wo předłohach a namjetach za wobzamknjenje smě kóždy čłon 

zwjazkoweho předsydstwa wosobinske wujasnjenje wotedać. K tomu přepoda jemu 
nawoda posedźenja po wotpowědnym přizjewjenju słowo. 
Tajke wosobinske wujasnjenje smě jenož poprawa wopačnych wuprajenjow abo 
wotwobaranje wosobinskeho nadběha  wobsahować. 
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§ 7 
Wothłosowanja a wobzamknjenja  
 

1. Po artiklu 6, dypk 3 wustawkow Domowiny je zwjazkowe předsydstwo kmane k 
wobzamknjenju, hdyž je wjace hač połojca jeho čłonow přitomnych.  

  
2. Namjet je přiwzaty, hdyž je wjetšina přitomnych hłosakmanych za namjet hłosowała, 

dalokož njeje to w tutym porjedźe abo we wustawkach hinak postajene. Při samsnej 
ličbje hłosow za abo přećiwo namjetej je namjet wotpokazany.  

  
3. K wothłosowanju dóstanje kóždy čłon hłosowanske kartki (zelenu kartku z napismom 

“za namjet/za naraźenje”, čerwjenu kartku z napismom “přećiwo namjetej/pśeśiwo 
naraźenju” a běłu kartku z napismom “so hłosa wzdam/se głosa zdźaržyjom”).  

 
4. Wotedate hłosy digitalnje přizamknjenych čłonow zwěsća nawoda posedźenja z 

pomocu wobrazowki. Za čas wothłosowanja a wuličenja dyrbi wosoba, kotraž 
wothłosuje, na wobrazowce widźeć być. Jeli njeje wosoba widźeć abo njeda so 
wotedaty hłós přirjadować, so tutón njeliči.  

 
5. Namjet k wobzamknjenju dyrbi pisomnje abo ertnje jasnje sformulowany być, prjedy 

hač so wo nim wothłosuje. 
Wo kóždym namjeće so jednotliwje wothłosuje. 
Hdyž předleža wjacore namjety k wobzamknjenju nastupajo samsnu naležnosć, 
potom wothłosuje so najprjedy namjet, kiž po wobsahu najbóle wotpowěduje zaměrej 
wobzamknjenja. 

  
6. Signalizuje-li jedne sobustawske towarstwo z pisomnym wopodstatnjenjom w 

předpolu posedźenja k namjetej za wobzamknjenje sylne wobmyslenja, ma so 
předsydstwo tutoho towarstwa do wothłosowanja słyšeć. Słyšenje předsydstwa 
tutoho towarstwa so přewjedźe w zwjazkowym předsydstwje. 

 
7. Wothłosuje so zasadnje zjawnje ze zběhnjenjom hłosowanskeje kartki. 

 
8. Hdyž sej to jedyn čłon zwjazkoweho předsydstwa žada, potom so po mjenje abo 

tajnje wothłosuje.  
Předležitej wobaj namjetaj, potom so tajnje wothłosuje. 
Při wothłosowanju po mjenje předčita nawoda posedźenja mjena wotpowědneho 
čłona zwjazkoweho předsydstwa, kiž dyrbi potom prajić, hač wón "za namjet" abo 
“přećiwo namjetej” hłosuje resp. so hłosa wzda. To so we wotpowědnej lisćinje 
dokumentuje a protokolej přida. 
Čłonojo zwjazkoweho předsydstwa, kiž njejsu wobzamknjenju přihłosowali, smědźa 
sej žadać, zo so to w protokolu naspomni. 

 
9. Po artiklu 6, dypk 4 wustawkow Domowiny móže zwjazkowe předsydstwo tež po 

pisomnym puću rozsudy tworić.  Wo tym ma zwjazkowe předsydstwo abo prezidij 
rozsudźić. Namjet je přiwzaty, hdyž je so znajmjeńša połojca čłonow organa na 
wothłosowanju wobdźěliła a wjetšina hłosakmanych za namjet hłosowała, chibazo 
wustawki něšto druheho postajeja. 
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10. Hdyž so wuměnjenja za płaćiwe wobzamknjenja zasadnje změnja, móže so 

wotpowědne prašenje znowa w zwjazkowym předsydstwje wobjednać. Při tym ma 
so wo tym rozsudźić, hač so dotalne wobzamknjenje zběhnje. 

 
11. Wólby a personalne rozsudy přewjeduja so w tajnym wothłosowanju. Smě so zjawnje 

wolić, hdyž njeje žadyn čłon zwjazkoweho předsydstwa přećiwo tomu.  
Wolena je zasadnje wosoba, kotraž dóstanje wjace hač połojcu hłosow wšitkich 
čłonow zwjazkoweho předsydstwa.  
Při wjacorych mjenach na jednym wólbnym lisćiku su ći wuzwoleni, kotřiž su po 
rjedźe najwjac hłosow dóstali. Při runosći hłosow ma so wuša wólba přewjesć. 
Woleny je potom tón, kiž docpěje we wušej wólbje wjetšinu hłosow.  
 

12. Tajne, listowe wólby su móžne. Wo tym ma zwjazkowe předsydstwo abo prezidij 
rozsudźić.  

 
13. Čłonojo zwjazkoweho předsydstwa njesmědźa so na wobjednanju a schwalenju 

naležnosćow wobdźělić, hdyž móže wobzamknjenje jim wosobinsce, jich swójbnym 
resp. přiwuznym prěnjeho stopjenka abo institucijam, kiž woni juristisce zastupuja, 
bjezposrědne lěpšiny abo njelěpšiny přinjesć.  
Potrjecheny čłon zwjazkoweho předsydstwa dyrbi sam swoju zajatosć do 
wobjednanja wotpowědneje naležnosće přizjewić. Wón smě so w padźe zjawneho 
dźěla posedźenja k hosćom sydnyć, w padźe njezjawneho dźěla pak dyrbi 
posedźensku rumnosć wopušćić. 
Hdyž wobsteja dwěle na zajatosći resp. njezajatosći, potom rozsudźi so w 
njepřitomnosći potrjecheneho. 
To samsne płaći za wšitkich dalšich přitomnych abo digitalnje přitomnych. 

 
§ 8 
Protokol zjawneho dźěla posedźenja 
 

1. Wo kóždym zjawnym posedźenju zdźěła so protokol wobzamknjenjow. Jako 
pomocny srědk za protokolowanje zjawneho dźěla posedźenja wužiwa so natočenje. 
 

2. Protokol zjawneho dźěla ma wobsahować: 
- termin, městnosć, započatk a kónc wuradźowanja,  
- mjeno nawody/nawodow zeńdźenja, 
- přitomnosć čłonow a hosći, 
- dnjowy porjad, 
- čisła a titule wobjednanych předłohow,  
- wobzamknjenja z formulaciju namjeta, z wuslědkom wothłosowanja a z běžnym 

čisłom tuteje wólbneje doby, 
- nadawki, kiž su so druhim gremijam přepodali, 
- wosobinske stejišćo, hdyž sej to čłon zwjazkoweho předsydstwa žada a 
- teksty rozprawow k bytostnym naležnosćam jako přidawk k protokolej. 

 
3. Čłonojo zwjazkoweho předsydstwa a jeho stajni hosćo dóstanu w běhu jednoho 

tydźenja po posedźenju na digitalnym puću naćisk protokola a smědźa k protokolej 
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pokiwy abo korektury zapodać. Doskónčny naćisk přepoda so z podłožkami za 
přichodne posedźenje. 

 
4. Županojo a předsydźa sobustawskich towarstwow, kiž njejsu z čłonom zwjazkoweho 

předsydstwa, dóstanu protokol k informaciji, jeli sej to přeja. Samsne płaći za 
předsydu rewizijneho wuběrka a předsydu změrcowskeho wuběrka.  

 
5. Protokol a spjelnjenje wobzamknjenjow kontrolujetej so na přichodnym zjawnym 

wuradźowanju zwjazkoweho předsydstwa.  
 
§ 9 
Protokol njezjawneho dźěla 
 

1. Wo kóždym njezjawnym posedźenju zdźěła so wuslědkowy protokol. 
Jako pomocny srědk za protokolowanje njezjawneho dźěla posedźenja smě so 
natočenje wužiwać, kotrež ma so po wopodstatnjenju protokola zničić.  
 

2. Wobzamknjenja njezjawneho dźěla maja so ze separatnym běžnym čisłowanjom 
protokolować (“n” před čisłom). 

 
3. Wobsteji móžnosć jednotliwe wuprajenja po słowje do protokola přewzać. 

 
4. Sobustawam změrcowskeho wuběrka ma so na žadanje protokol pod dohladom w 

zarjedźe spřistupnić. 
 

5. Protokol njezjawneho dźěla kontroluje so na přichodnym posedźenju zwjazkoweho 
předsydstwa.   

 
§ 10 
Předłohi  
 

1. Předłohi do zwjazkoweho předsydstwa smědźa zapodać:  
- prezidij,  
- předsyda a městopředsydaj Domowiny,  
- čłonojo zwjazkoweho předsydstwa,  
- dźěłowe wuběrki resp. dźěłowe skupiny,  
- rewizijny a změrcowski wuběrk Domowiny, 
- předsydstwa sobustawskich župow a towarstwow, kaž tež 
- zarjad Domowiny a  
- Rěčny centrum WITAJ. 

 
2. Předłohi zdźěłaja so, hdyž so trěbnosć wobjednanja wotpowědneho prašenja ze 

stron wolenych gremijow třěšneho zwjazka, předsydstwow sobustawskich župow a 
towarstwow kaž tež zarjada Domowiny zwěsći, hdyž zwjazkowe předsydstwo 
wotpowědny nadawk wobzamknje abo posedźenski plan zwjazkoweho předsydstwa 
to předwidźi. 
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3. Předłohi měli so zasadnje prezidijej k předwobjednanju přepodać, zo by móhł 
zwjazkowemu předsydstwu doporučenje k doskónčnemu wobjednanju předłohow 
přepodać. Referentka za naležnosće třěšneho zwjazka rjaduje, čisłuje a spřistupnja, 
resp. wozjewja předłohi we wothłosowanju z prezidijom. 

 
4. Za přihotowanje předłohow ma so wosebity formular wužiwać (hlej přiłoha). 

Kóžda předłoha ma swoje čisło (běžne čisło + lětoličba).  
Předłohi, kiž so w prezidiju na zakładźe § 6, dypk 5, smužka 10 abo § 12, dypki 2, 4 
abo 5 tutoho jednanskeho porjada dorozsudźa, maja před běžnym čisłom přidawk 
“P”. 
Předłohi, kotrež so w zwjazkowym předsydstwje doskónčnje wobjednaja a schwala, 
maja přidawk “ZP”. 
Wobě družinje předłohow so separatnje ličitej a składujetej. 
Wopodstatnjenje za namjet k wobzamknjenju přida so we wotpowědnej přiłoze. 
 

5. W předłohach, kiž słuža jenož k informaciji, zapisuje so do rubriki “Namjet za 
wobzamknjenje” pasus, zo so informacija na wědomje bjerje. 
 

6. Financne wuskutki wobzamknjenjow maja so mjenować a zarjad Domowiny měł 
financujomnosć do wobjednanja w prezidiju pruwować a z podpismom hłowneje 
jednaćelki, jednaćela abo referenta za hospodarske a infrastrukturelne naležnosće 
wopodstatnić. 

 
7. Hdyž so w běhu jednanjow zwjazkoweho předsydstwa wotchilacy namjet k 

wobzamknjenju formuluje, potom pisa so nowa formulacija do přehlada předłohow.  
 
§ 11 
Wutworjenje dźěłowych wuběrkow 
 

1. Zwjazkowe předsydstwo abo prezidij wutworitej po potrjebje k analytiskemu a 
koncepcionelnemu wobdźěłanju naležnosćow dźěłowe wuběrki. Kóždy wuběrk měł 
ze znajmjeńša 5 wosobow wobstać, wjetšina z nich měła być z čłonom zwjazkoweho 
předsydstwa. Postajeja so zestawa a nawoda dźěłoweho wuběrka, jeho naměstnik, 
po wobsahu přisłušny zamołwity zarjada, wobsahowe zaměry dźěławosće a doba 
skutkowanja. 
 

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

3. Za wotběh posedźenjow dźěłowych wuběrkow płaća w zasadźe postajenja 
jednanskeho porjada zwjazkoweho předsydstwa wotpowědnje. Wuradźowanja 
wuběrkow su zasadnje njezjawne. Wuwzaća su móžne. 
Čłonam zwjazkoweho předsydstwa a prezidija je přistup w kóždym času móžny. 

 
4. Protokole wuradźowanjow dźěłowych wuběrkow dóstawaja nimo wuběrkownikow 

tež čłonojo prezidija. Čłonojo zwjazkoweho předsydstwa smědźa sej protokole 
požadać. 
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5. 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.  

 
6. Wuběrki rozprawjeja zwjazkowemu předsydstwu abo prezidijej prawidłownje wo 

rezultatach a dźěławosći swojeho skutkowanja a předpołoža wotpowědne namjety 
jako předłohi k wobjednanju a schwalenju. 

 
7. Předsydźa wuběrkow smědźa na zakładźe naprašowanjow medijow abo po 

swójskim rozsudźe wuběrkownikow zjawnosć k tematiskim ćežišćam njezjawnych 
posedźenjow wuběrkow informować. Při tym ma so wobkedźbować, zo ma so jednać 
wo powšitkowne informacije dźěławosće wuběrkow, nic pak wo naćiskach, kiž ma 
zwjazkowe předsydstwo dodiskutować a wobzamknyć. 

 
§ 12 
Prezidij 
 

1. Po artiklu 10, dypk 1 wustawkow Domowiny słušeja do prezidija předsyda 
Domowiny, jeho městopředsydaj a dalšej čłonaj zwjazkoweho předsydstwa, kotrejuž 
na namjet předsydy zwjazkowe předsydstwo powoła. 

 
2. Po artiklu 10 dypkaj 3 a 4 wustawkow Domowiny postaja zwjazkowe předsydstwo 

slědowace zamołwitosće prezidija: 
a. přihotować wobsahowje posedźenja zwjazkoweho předsydstwa, 
b. poradźować zwjazkowe předsydstwo we wobsahowych a wažnych 

organizatoriskich prašenjach a k tomu předpołožić trěbne předłohi, 
c. poradźować předsydu Domowiny w jeho běžnej dźěławosći, 
d. wutworić w nadawku zwjazkoweho předsydstwa nachwilne dźěłowe skupiny 

resp. wuběrki a jich dźěło koordinować, 
e. poradźować předsydu a jednaćelstwo při koordinaciji běžneje dźěławosće 

zarjada Domowiny a Rěčneho centruma WITAJ a přijimać k tomu trěbne 
informacije, 

f. přihotować hłowne zhromadźizny Domowiny a nawjedować wudźěłanje 
rozprawy wo zwoprawdźenju nadawkow dźěłowych směrnicow zwjazkoweho 
předsydstwa a 

g. rozsudźić wo slědowacych prašenjach: 
- chwatnje trěbne stejišća Domowiny k naćiskam prawniskich předpisow a 

k aktualnym prašenjam, 
- stejišća Domowiny k předewzaćam regionalneho planowanja, 
- delegowanje kulturnych skupin w nadawku Domowiny, projekty kulturneje 

wuměny a słužbne jězby čestnohamtskich zastupjerjow Domowiny do 
wukraja, 

- koncepty za róčnicy a jubileje, 
- naprawy w zwisku z wobhospodarjenjom imobilijow Domowiny, 
- nadawki k prawniskej poradźe Domowiny, 
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- kónčna redakcija za stejišća, rezolucije, brošurki, memorandumy a 
podobne wozjewjenja Domowiny, kiž so w zjawnosći rozšěrjeja. 

- wobdźělenje Domowiny na projektach druhich nošerjow, 
- koncepty za wopomnjenske dny, 
- z běžneje dźěławosće třěšneho zwjazka wotwodźene nadawki za 

dźěłowe wuběrki zwjazkoweho předsydstwa.  
 

3. Zwjazkowe předsydstwo informuje so na kóždym posedźenju wo dźěławosći 
prezidija a dóstawa pisomny přehlad rozsudow posedźenjow prezidija z podłožkami 
za swoje přichodne posedźenje. 

 
4. Posedźenja prezidija su zasadnje njezjawne. Čłonojo zwjazkoweho předsydstwa 

smědźa so na posedźenjach wobdźěleć. Čłonojo zwjazkoweho předsydstwa maja 
prawo, prezidijej namjety za wobjednanje naležnosćow zapodać. 

 
5. Dźěławosć prezidija rjaduje wosebity jednanski porjad, kiž zwjazkowe předsydstwo 

schwali. 
 
§ 13 
Winowatosće čłonow zwjazkoweho předsydstwa  
 

1. Nimo aktiwneho wobdźělenja na posedźenjach zwjazkoweho předsydstwa ma čłon 
zwjazkoweho předsydstwa wosebite winowatosće napřećo župje resp. towarstwu, 
kotraž/kotrež je jeho za wólby do zwjazkoweho předsydstwa nominowała/o. Wón ma 
předsydstwo župy resp. towarstwa prawidłownje wo jeho skutkowanju informować, 
předłohi w předpolu posedźenjow z nimi diskutować, wobzamknjenja zwjazkoweho 
předsydstwa rozkłasć a jich přesadźenje podpěrować. 

 
2. Wobzamknjenja su za kóždeho čłona zwjazkoweho předsydstwa jenak zwjazowace. 

Žadyn čłon zwjazkoweho předsydstwa nima po wotumje wjetšiny gremija prawo, 
přesadźenje wobzamknjenjow blokować a napřećiwne aktiwity přewjesć. 

 
3. Hdyž zwjazkowe předsydstwo postaji, zo njesmě so wo wěstych prašenjach zjawnje 

informować, ma kóždy čłon gremija winowatosć k mjelčenju. Tuta winowatosć 
wobsteji hač do wuwjazanja na zakładźe rozsuda zwjazkoweho předsydstwa.  
Winowatosć k mjelčenju płaći bjez wobmjezowanja za personalne daty. 

 
4. Kóždy čłon zwjazkoweho předsydstwa je k aktiwnemu zjawnostnemu dźěłu 

namołwjeny. 
 
§ 14 
Zjawnostne dźěło 
 

1. Zjawnosć a žurnalisća přeprošuja so z nowinskim wozjewjenjom a z nawěškom na 
zjawne wuradźowanja zwjazkoweho předsydstwa. 
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2. Dnjowy porjad zjawneho dźěla so najpozdźišo 3 dźěłowe dny do posedźenja w 
serbskej a němskej rěči w interneće wozjewi. 
 

3. Podłožki zjawneho dźěla posedźenja wozjewja so w zapodatej rěči tohorunja 
najpozdźišo 3 dźěłowe dny do posedźenja na internetnej stronje Domowiny. Z toho 
wuwzatej stej rozprawa předsydy a rozprawa prezidija Domowiny. Wo dalšich 
wuwzaćach smětej zwjazkowe předsydstwo a prezidij rozsudźić. 

 

4. Wobzamknjenja zjawneho dźěla posedźenjow zwjazkoweho předsydstwa maja so w 
běhu jednoho tydźenja na internetnych stronach Domowiny wozjewić. 
 

5. Po posedźenju zhotowi medijowy rěčnik medijowe wozjewjenje wo hłownych 
ćežišćach a wuslědkach zeńdźenja.  
Po wothłosowanju z jednym čłonom prezidija posrědkuje so tute redakcijam, čłonam 
zwjazkoweho předsydstwa a dalšim zajimowanym adresatam.  
Zdobom ma so wone na internetnej stronje Domowiny wozjewić. 
 

6. Rozsudy interneho resp. dowěrliweho razu, kotrež njesmědźa so wozjewić, so na 
posedźenju konkretnje pomjenuja. 

 
Dalokož so w tutym jednanskim porjedźe funkcije a pomjenowanja po muskim abo žónskim 
splahu wopisuja, měni so z tym runohódnje žónski a muski splah. 
 
Jednanski porjad zwjazkoweho předsydstwa za wólbnu dobu 2021-2025 schwali so na 

posedźenju zwjazkoweho předsydstwa dnja 25.11.2022 a nabudźe z tym płaćiwosć. 
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Přiłoha 1 – předłoha 
 

 
 
Předłoha čo. ZP .../... 
za ... (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny dnja ... w ... 
 
Zapodaćel/-ka předłohi:  
 
Awtor/-ka předłohi:     
 
Nastupa (předmjet wuradźowanja):   
 
Slěd wobjednanja předmjeta předłohi: 
 
gremij resp. organ Domowiny datum  wuslědk wuradźowanja resp. doporučenje 
   
   
   

 
Namjet za wobzamknjenje: 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
 
Tekst wobzamknjenja. 
 
 
 
 
 
 
datum:        ………………………………. 
        podpismo zapodaćela 
 
 
Financne wuskutki wobzamknjenja:  zjimanje/wopisowanje financnych wuskutkow 
 
 
 
Financujomnosć je so pruwowała:   (datum a podpismo jednaćelstwa, resp. referenta) 
 
 
 
Wuslědk wothłosowanja: 
 
za namjet:   přećiwo namjetej:        hłosawzdaće/a: 
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Pśedłoga cysło ZP  …/……. 
za … (pórědne) pósejźenje Zwězkowego pśedsedarstwa Domowiny 
dnja ………….. w …………………. 
 
Zapódaŕ pśedłogi:   
 
Awtor pśedłogi: 
 
Nastupnosć (pśedmjat wobradowanja): 
 
 
 
Slěd wobjadnanja pśedmjata pśedłogi: 
 
gremij resp. organ Domowiny datum  wuslědk wobradowanja resp. dopórucenje 
   
   

 
 
Naraźenje za wobzamknjenje: 
 
Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny wobzamknjo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
datum:      ………………………………. 
      pódpismo zapódarja 
 
 
 
Financne wustatkowanja wobzamknjenja:   
 
 
Financujobnosć jo se pśepytowała:    (datum a pódpismo referenta resp. jadnarja) 
 
 
 
Wuslědk wótgłosowanja: 
 
za naraźenje:   pśeśiwo naraźenju:        głosa zdźaržanje/-i/-a:: 
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Přiłoha 2 – časowe doby gremijow 
 

 
 

Rjadowanja w jednanskimaj porjadomaj Zwjazkoweho předsydstwa 
Domowiny a jeho prezidija nastupajo časowe doby 
 

Čas 
 

Naprawa Žórło 

7 dnjow do posedźenja P Podłožki maja so do póšty dać. 
 

 

5 dnjow do posedźenja P Maja podłožki čłonam P předležeć. 
 

§ 5 (10) JP-P 

9 dnjow do posedźenja ZP Podłožki maja so do póšty dać. 
 

 

7 dnjow do posedźenja ZP Podłožki maja čłonam ZP předležeć. 
 

§ 3 (10) JP-ZP 

 Podłožki so čłomam ZP přez cloud k dispoziciji staja. 
 

§ 3 (10) JP-ZP 

tydźeń do posedźenja ZP Informacije medijam wo zjawnym dźělu posedźenja. 
 

§ 3 (1) JP-ZP 

hač do 3 dźěłowych dnjow 
do posedźenja ZP 

Móžnosć za čłonow ZP, temy za “aktualnu debatu” 
zapodać. 
 

§ 3 (5) JP-ZP 

hač do 3 dnjow do 
posedźenja ZP 

Dnjowy porjad posedźenja ZP so serbsce a němsce w 
interneće wozjewi. 
 

§ 14 (2) JP-ZP 

 Podłožki zjawneho dźěla posedźenja wozjewja so na 
internetnej stronje Domowiny. Z toho wuwzatej stej 
rozprawa předsydy a rozprawa prezidija Domowiny. 
 

§ 14 (3) JP-ZP 

hač do 3 hodźin do 
posedźenja 
 

ZP ma so link k posedźenju sposrědkować. 
 

§ 3 (16) JP-ZP 

do posedźenja Čłonojo ZP maja zarjad Domowiny abo předsydu wo 
zadźěwanju informować. 
 

§ 5 (1) JP-ZP 

 Čłonojo ZP maja digitalne wobdźělenje přizjewić. 
 

§ 5 (3) JP-ZP 

 Posedźenje zwjazkoweho předsydstwa 
 

 

do schwalenja dnjoweho 
porjada 

Čłon ZP smě próstwu wo wuzamknjenje zjawnosće při 
wobjednanju wěsteho dypka dnjoweho porjada stajić. 
 

§ 3 (6) JP-ZP 

po posedźenju  Medijowy rěčnik zhotowi medijowe wozjewjenje wo 
hłownych ćežišćach a wuslědkach zeńdźenja. 
(posrědkowanje z mailku a na internetnej stronje) 
 

§ 14 (5) JP-ZP 

tydźeń po posedźenju  Protokol so čłonam ZP a hosćom zjawneho dźěla digitalnje 
sposrědkuje. 
 

§ 8 (3) JP-ZP 

 Wobzamknjenja zjawneho dźěla posedźenja maja so na 
internetnych stronach wozjewić. 
 

§ 14 (4) JP-ZP 

lěto po posedźenju Znajmjeńša lěto ma livestream přistupny być. 
 

§ 3 (1) JP-ZP 

 
staw: 25.11.2022 



1             staw: 25.11.2022 
  

 
 

Jednanski porjad prezidija 
Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 

za wólbnu dobu 2021-2025 
 
§ 1  
Nadawki a zamołwitosće prezidija 

 

Po artiklu 10 dypkaj 3 a 4 wustawkow Domowiny postaji zwjazkowe předsydstwo slědowace 

nadawki a zamołwitosće prezidija: 

 

1. přihotować wobsahowje posedźenja zwjazkoweho předsydstwa, 

 

2. poradźować zwjazkowe předsydstwo we wobsahowych a wažnych 

organizatoriskich prašenjach a k tomu předpołožić trěbne předłohi, 

 

3. poradźować předsydu Domowiny w jeho běžnej dźěławosći, 

 

4. wutworić w nadawku zwjazkoweho předsydstwa nachwilne dźěłowe skupiny resp. 

wuběrki a jich dźěło koordinować,  

 

5. poradźować předsydu a jednaćelstwo při koordinaciji běžneje dźěławosće zarjada 

Domowiny a Rěčneho centruma WITAJ a přijimać k tomu trěbne informacije, 

 

6. přihotować hłowne zhromadźizny Domowiny a nawjedować wudźěłanje rozprawy 

wo zwoprawdźenju nadawkow dźěłowych směrnicow zwjazkoweho předsydstwa, 

 

7. rozsudźić wo slědowacych prašenjach: 

- chwatnje trěbne stejišća Domowiny k naćiskam prawniskich předpisow a k 

aktualnym prašenjam, 

- stejišća Domowiny k předewzaćam regionalneho planowanja, 

- delegowanje kulturnych skupin w nadawku Domowiny, projekty kulturneje 

wuměny a słužbne jězby čestnohamtskich zastupjerjow Domowiny do wukraja, 

- koncepty za róčnicy a jubileje, 

- naprawy w zwisku z wobhospodarjenjom imobilijow Domowiny, 

- nadawki k prawniskej poradźe Domowiny,  

- kónčna redakcija za stejišća, rezolucije, memorandumy a podobne wozjewjenja 

Domowiny, kiž so w zjawnosći rozšěrjeja, 

- wobdźělenje Domowiny na projektach druhich nošerjow, 

- koncepty za wopomnjenske dny, 

TOP 12. – 2. 
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- z běžneje dźěławosće třěšneho zwjazka wotwodźene nadawki za dźěłowe 

wuběrki zwjazkoweho předsydstwa. 

  

8. Zwjazkowe předsydstwo informuje so na kóždym posedźenju wo dźěławosći 

prezidija a dóstanje pisomny přehlad rozsudow posedźenjow prezidija z podłožkami 

za swoje přichodne posedźenje. 

 
§ 2  
Powšitkowne zasady dźěławosće  

 

1. Prezidij Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny poradźuje předsydu a přihotuje z 

podpěru zarjada Domowiny posedźenja zwjazkoweho předsydstwa kaž tež hłowne 

zhromadźizny Domowiny. 

 

2. Zestawu, nadawki a kompetency prezidija rjaduja artikl 10, wotrězki 1 - 4 wustawkow 

Domowiny a wotpowědne paragrafy tutoho jednanskeho porjada. 

 

3. Prezidij spjelnja swoje nadawki z: 

- přihotowanskim a rozsudźacym dźěłom, dalokož to wustawki a tutón porjad 

předwidźa, 

- analytiskim a koncepcionelnym předdźěłom dźěłowych wuběrkow a skupinow, 

- rjadnymi a wurjadnymi posedźenjemi,  

- zetkanjemi z předsydstwami župow a čłonskich towarstwow a 

- koordinaciju a integraciju cyłonarodneho dźěła we wothłosowanju z 
předsydstwami čłonskich župow a towarstwow kaž tež z druhimi zwjazkarjemi. 
 

§ 3  
Wutworjenje nachwilnych dźěłowych skupinow 

 

1. Prezidij móže k analytiskemu a koncepcionelnemu wobdźěłanju naležnosćow 

nachwilne dźěłowe skupiny wutworić. Prezidij postaja zestawu a nawodu dźěłoweje 

skupiny, po wobsahu přisłušneho zamołwiteho zarjada, wobsahowe zaměry 

dźěławosće a dobu skutkowanja. 

 

2. Za wotběh posedźenjow dźěłowych skupinow płaća postajenja jednanskeho porjada 

prezidija. Wuradźowanja dźěłowych skupinow su zasadnje njezjawne.  

Čłonam prezidija je přistup w kóždym času móžny. 

 

3. Protokole wuradźowanjow dźěłowych skupinow dóstawaja nimo wuběrkownikow tež 

čłonojo prezidija. Čłonojo zwjazkoweho předsydstwa smědźa sej protokole požadać. 

 

4. Jako čłonojo dźěłowych skupinow móža so nimo čłonow zwjazkoweho předsydstwa 

a prezidija dalši fachowcy powołać. Woni podleža samsnemu rjadowanju 

dowěrliwosće kaž čłonojo zwjazkoweho předsydstwa. 

 

5. Dźěłowe skupiny rozprawjeja prezidijej prawidłownje wo dźěławosći a rezultatach 

swojeho skutkowanja a předpołoža wotpowědne namjety jako předłohi k 

wobjednanju a schwalenju. 
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§ 4  
Předłohi 

 

1. Předłohi do prezidija smědźa zapodać: 

- čłonojo zwjazkoweho předsydstwa a jeho prezidija, 

- dźěłowe wuběrki resp. dźěłowe skupiny Domowiny, 

- rewizijny wuběrk Domowiny, 

- změrcowski wuběrk Domowiny, 

- předsydstwa sobustawskich župow a towarstwow, 

- zarjad Domowiny a 

- Rěčny centrum WITAJ. 

 

2. Předłohi zdźěłaja so, hdyž so trěbnosć wobjednanja wotpowědneho prašenja ze 

stron wolenych gremijow třěšneho zwjazka, předsydstwow sobustawskich župow a 

towarstwow abo zarjada Domowiny zwěsći, hdyž zwjazkowe předsydstwo 

wotpowědny nadawk wobzamknje abo posedźenski plan zwjazkoweho 

předsydstwa a prezidija to předwidźi. 

 

3. Předłohi zwjazkoweho předsydstwa měli so zasadnje prezidijej k předwobjednanju 

přepodać, zo by móhł zwjazkowemu předsydstwu doporučenje k doskónčnemu 

wobjednanju předłohow přepodać.  

Zarjadniska zamołwitosć za rjadowanje předłohow leži pola referentki za naležnosće 

třěšneho zwjazka. 

 

4. Za zapodaće předłohow ma so wosebity formular wužiwać (hlej přiłoha). Kóžda 

předłoha ma swoje čisło (běžne čisło + lětoličba). Předłohi, kotrež so w prezidiju 

dorozsudźa, maja před běžnym čisłom přidawk “P”. Předłohi, kotrež so w 

zwjazkowym předsydstwje doskónčnje wobjednaja a schwala, maja přidawk “ZP”. 

Wobě družinje předłohow so separatnje ličitej a składujetej. 

Wopodstatnjenje za namjet k wobzamknjenju přida so we wotpowědnej přiłoze.  

W předłohach, kiž słuža jenož k informaciji, zapisuje so do rubriki “Namjet za 

wobzamknjenje” pasus, zo so informacija na wědomje bjerje. 

 

5. Financne wuskutki wobzamknjenjow maja so mjenować a zarjad Domowiny měł 

financujomnosć do wobjednanja w prezidiju pruwować a z podpismom hłowneje 

jednaćelki, jednaćela abo referenta za hospodarske a infrastrukturelne naležnosće 

wopodstatnić. 

 

6. Hdyž so w běhu wuradźowanjow zwjazkoweho předsydstwa resp. prezidija 

wotchilacy namjet k wobzamknjenju formuluje, potom pisa so nowa formulacija do 

přehlada předłohow. 

 
§ 5  
Posedźenja prezidija 

 

1. Prezidij schadźuje so po artiklu 10, wotrězk 2 wustawkow Domowiny prawidłownje, 

znajmjeńša dźesać króć wob lěto. K tomu so lětny plan dźěławosće nastaja. 

 

2. Wuradźowanja prezidija su njezjawne. 
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3. Posedźenja prezidija přewjeduja so po móžnosći realnje na postajenej městnosći.  

 

4. Posedźenja přewjeduja so po artiklu 6, wotrězk 6 wustawkow pak realnje, po 

elektroniskim puću (na přikład přez telefon abo widejowu konferencu) abo w měšanej 

formje z přitomnymi kaž tež z wobdźělnikami přez widejowu konferencu, druhe 

medije abo telefon. 

 

5. Wobdźělenje na widejowej konferency, přez druhe medije abo telefon je po artiklu 6, 

wotrězk 7 wustawkow Domowiny jenož z legitimaciskimi a přistupnymi datami 

móžne, kotrež za wotpowědne posedźenje płaća. Daty so we wosebitej mejlce 

sčasom do zhromadźizny posrědkuja. 

 

6. Digitalne wobdźělenje na wuradźowanju ma so tak zawěsćić, zo je zjawnosć z 

jednanjow wuzamknjena. 

 

7. Čłonojo prezidija su winowaći, wo wšitkich wobjednanych naležnosćach mjelčeć. 

 

8. Medijowy rěčnik wozjewi po posedźenju medijowu informaciju wo posedźenju. Jeje 

wobsah so na namjet medijoweho rěčnika w prezidiju na kóncu posedźenja 

wothłosuje. 

 

9. Rjadne posedźenja prezidija zahaji předsyda Domowiny na zakładźe schwaleneho 

lětneho plana dźěławosće.  

Wurjadne posedźenje zwoła předsyda w běhu jednoho tydźenja, jeli njeda so 

chwatna naležnosć na planowane rjadne wuradźowanje přestorčić. Wurjadne 

posedźenje zwoła předsyda tež po pisomnym žadanju znajmjeńša dweju čłonow 

gremija. 

Nimo toho zwoła so wurjadne posedźenje, hdyž to zwjazkowe předsydstwo 

wobzamknje. 

 

10. Přeprošenje z namjetom za dnjowy porjad a předłohami ma kóždy čłon prezidija 

najpozdźišo 5 dnjow do wuradźowanja dóstać.   

Jeli sej to adresat přeje, móža so jemu podłožki tež digitalnje spřistupnić.  

Přeprošenja z předłohami dóstawaja tež hłowna jednaćelka a jednaćel, nawodnica 

a zastupowacy nawoda Rěčneho centruma WITAJ, kaž tež na posedźenju 

wobdźěleni referenća Domowiny.  

 

§ 6 
Wobdźělenje na posedźenjach 
 

1. Čłonojo prezidija su winowaći, so na posedźenjach wobdźělić. W padźe zadźěwanja 

su winowaći, předsydu abo sekretariat zarjada Domowiny do posedźenja wo tym 

informować. Digitalne wobdźělenje płaći jako bjezposrědna přitomnosć. 

 

2. Lisćina za wupłaćenje posedźenskich pjenjez płaći zdobom jako lisćina přitomnosće. 

Kóždy čłon prezidija zapisa so ze swojim podpismom do lisćiny přitomnosće a 

wupjelni lisćinu za zarunanje jězbnych wudawkow, jeli spjelni k tomu trěbne 
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wuměnjenja po płaćacym rjadowanju. Digitalne wobdźělenje čłona prezidija zapisa 

předsyda do lisćiny přitomnosće. 

 

3. Čłon prezidija, kotryž chce posedźenje dočasnje wopušćić, ma to nawodźe 

posedźenja zdźělić.  

 

4. Hłowna jednaćelka a jednaćel Domowiny, nawodnica Rěčneho centruma WITAJ a 

jeje zastupjer za Delnju Łužicu maja so na posedźenjach prezidija z poradźowacym 

hłosom wobdźěleć. 

 

5. Referentka za naležnosće třěšneho zwjazka so jako poradźowarka a protokolantka 

na posedźenjach wobdźěli. Medijowy rěčnik so jako zamołwity za zdźěłanje naćiska 

medijoweho wozjewjenja a jako poradźowar w prašenjach zjawnostneho dźěła na 

posedźenjach wobdźěli. Dalši přistajeni zarjada Domowiny a fachowi poradźowarjo 

so po potrjebje na posedźenje přeproša. 

 

§ 7 
Nawjedowanje posedźenjow 
 

1. Posedźenja nawjeduje předsyda, w padźe jeho zadźěwanja jedyn wot dweju 

městopředsydow.  

 

2. Nawoda posedźenja ma slědowace nadawki: 

- posedźenje zahajić, 

- přizjewić, zo so wotběh posedźenja natoči a zo njejsu žane dalše natočenja 

dowolene, 

- přitomnosć a zamołwjenja zwěsćić, 

- wobzamknjenjakmanosć zwěsćić, 

- zajatosć zwěsćić, 

- wo dnjowym porjedźe wothłosować dać, 

- diskusiju k jednotliwym dypkam nawjedować a z wobsahowym rezimejom 

zakónčić, 

- tekst wobzamknjenja do wothłosowanja předčitać resp. posłowny namjet za 

wobzamknjenje sformulować abo přeformulować,  

- wo předłohach a druhich namjetach k wobzamknjenju wothłosować dać, 

- wuslědk wothłosowanja zwěsćić (tři kategorije: za namjet/za naraźenje, přećiwo 

namjetej/pśeśiwo naraźenju a so hłosa wzdam/se głosa zdźaržyjom), 

- přiwzaće abo wotpokazanje namjeta zwěsćić, 

- we wokolnym abo listowym wothłosowanju wo naležnosćach rozsudźić dać, 

- wo wjacorych čitanjach předłohow rozsudźić dać, 

- wo wotsadźenju dypkow dnjoweho porjada resp. wo wróćodaću předłohow k 

dalšemu wobdźěłanju w dźěłowych wuběrkach abo zarjedźe rozsudźić dać, 

- wo wobsahach medijowych wozjewjenjow rozsudźić dać a 

- posedźenje zakónčić. 
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§ 8 
Wobdźělenje na diskusiji  
 

1. Čłonojo prezidija, hłowna jednaćelka a jednaćel, nawodźa přisłušnych institucijow 

kaž tež přeprošeni hosćo maja prawo, so słowa jimać, hdyž jim nawoda posedźenja 

słowo přepoda. Kóždy diskutant měł so jenož dwójce k samsnej naležnosći wuprajić. 

Słowo so po rjedźe přizjewjenjow přepodawa.  

 

2. Čłon prezidija, kiž chce k jednanskemu porjadej rěčeć, přizjewi to ze zběhnjenjom 

wobeju rukow. Wón dóstanje potom hnydom słowo. 

 

3. Hdyž wuprajitej so žadanje abo namjet k wothłosowanju, smětaj zasadnje jedyn čłon 

prezidija za to a jedyn přećiwo tomu rěčeć. Potom so wothłosuje. 

 

4. Rěčny čas móže so wot posedźenskeho prezidija po potrěbnosći wobmjezować. 

Hdyž so hižo k wěcy njerěči, ma nawoda posedźenja prawo, rěčnikej słowo sćazać. 

 

5. Jednanski porjad dowola čłonam prezidija w běhu posedźenja sćěhowace namjety: 

- wróćenje naležnosće do dźěłoweje skupiny resp. do dźěłoweho wuběrka abo 

zarjadej Domowiny, zo by so předłoha přihotowała resp. předležaca předłoha 

so předźěłała, 

- wotsadźenje naležnosće z dnjoweho porjada resp. přestorčenje wobjednanja, 

- wokolne wothłosowanje po posedźenju, ručež předleži předźěłany namjet za 

wobzamknjenje, 

- zakónčenje diskusije k naležnosći, 

- wothłosowanje wo předłoze resp. wo namjeće k wobzamknjenju a doporučenje 

k wobjednanju a schwalenju w zwjazkowym předsydstwje, 

- přetorhnjenje abo zakónčenje posedźenja, 

- žadanje za tajnym wothłosowanjom abo za wothłosowanjom po mjenje, 

- naprašowanje wěcywustojnych wosobow a 

- přepodaće połnomocy k doskónčnemu rozsudej předsydźe abo zarjadej 

Domowiny. 

 
§ 9 
Wothłosowanja a wobzamknjenja 
 

1. Po artiklu 6, dypk 3 wustawkow Domowiny je prezidij kmany k wobzamknjenju, hdyž 

je wjace hač połojca jeho čłonow přitomnych.  

 

2. Namjet je přiwzaty, hdyž je wjetšina přitomnych hłosakmanych za namjet hłosowała, 

dalokož njeje to we wustawkach hinak postajene. Při samsnej ličbje hłosow je namjet 

wotpokazany. Hłosawzdaća liča jako napřećiwne hłosy.  

 

3. Wotedate hłosy digitalnje přizamknjenych čłonow zwěsća nawoda posedźenja z 

pomocu wobrazowki. Za čas wothłosowanja a wuličenja dyrbi wosoba, kotraž 

wothłosuje, na wobrazowce widźeć być. Jeli njeje wosoba widźeć abo njeda so 

wotedaty hłós přirjadować, so tutón njeliči.  
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4. Namjet k wobzamknjenju dyrbi pisomnje abo ertnje jasnje sformulowany być, prjedy 

hač so wo nim wothłosuje. Wo kóždym namjeće so jednotliwje wothłosuje. 

Hdyž předleža w samsnej naležnosći wjacore namjety k wobzamknjenju, potom 

wothłosuje so najprjedy namjet, kiž po wobsahu najbóle wotpowěduje zaměrej 

wobzamknjenja.  

 

5. Wothłosuje so zasadnje zjawnje ze zběhnjenjom ruki.  

Hdyž sej to jedyn čłon prezidija žada, potom so tajnje wothłosuje.  

 

6. Wokolne wothłosowanja zwonka posedźenja prezidija su móžne. Po artiklu 6, dypk 

4 wustawkow Domowiny móže prezidij tež po pisomnym puću rozsudy tworić. 

Namjet je přiwzaty, hdyž je so znajmjeńša połojca čłonow organa na wothłosowanju 

wobdźěliła a wjetšina hłosakmanych za namjet hłosowała, chibazo wustawki něšto 

druheho postajeja. 

 

7. Wokolne wothłosowanja přewjeduje w nadawku předsydy referentka za naležnosće 

třěšneho zwjazka na digitalnym puću. Wo wuslědkach wothłosowanjow informuje 

wona čłonow prezidija a zapisa wobzamknjenja do protokola přichodneho 

posedźenja prezidija. 

 

8. Wólby a personalne rozsudy přewjeduja so w tajnym wothłosowanju. Smě so zjawnje 

wolić, hdyž njeje žadyn čłon prezidija přećiwo tomu.  

Wolena je zasadnje wosoba, kotraž dóstanje wjace hač połojcu hłosow wšitkich 

čłonow prezidija.  

Při wjacorych mjenach na jednym wólbnym lisćiku su ći wuzwoleni, kotřiž su po 

rjedźe najwjace hłosow dóstali. Při runosći hłosow ma so wuša wólba přewjesć. 

Woleny je potom tón, kotryž docpěje we wušej wólbje wjetšinu hłosow.  

 

9. Tajne, listowe wólby su móžne. Wo tym ma prezidij rozsudźić.  

 

10. Čłonojo prezidija njesmědźa so na wobjednanju a schwalenju naležnosćow 

wobdźělić, hdyž móže wobzamknjenje jim wosobinsce, jich swójbnym resp. 

přiwuznym prěnjeho stopjenka abo institucijam, kiž woni juristisce zastupuja, 

bjezposrědne lěpšiny abo njelěpšiny přinjesć.  

Potrjecheny čłon prezidija dyrbi sam swoju zajatosć do wobjednanja wotpowědneje 

naležnosće přizjewić. Hdyž wobsteja dwěle na zajatosći resp. njezajatosći, potom 

rozsudźi so w njepřitomnosći potrjecheneho.  

To samsne płaći za wšitke dalše přitomne abo digitalnje přizamknjene wosoby. 

 

§ 10 
Protokolowanje  
 

1. Wo kóždym posedźenju zdźěła so protokol wobzamknjenjow. Jako pomocny srědk 

za protokolowanje posedźenja móže so natočenje wužiwać. 

 

2. Protokol wobzamknjenjow ma wobsahować: 

- termin, městnosć, započatk a kónc wuradźowanja, 

- mjeno nawody, 
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- přitomnosć čłonow a hosći, 

- dnjowy porjad, 

- čisła a titule wobjednanych předłohow,  

- wobzamknjenja z formulaciju namjeta, z wuslědkom wothłosowanja a z běžnym 

čisłom tuteje wólbneje doby, 

- nadawki, kiž su so dźěłowym wuběrkam, dźěłowym skupinam abo zarjadej 

přepodali, 

- wosobinske stejišćo, hdyž sej to čłon prezidija žada a 

- teksty rozprawow k bytostnym naležnosćam jako přidawk k protokolej. 

 

3. Čłonojo prezidija a jeho stajni hosćo dóstanu w běhu jednoho tydźenja po 

posedźenju naćisk protokola, kotryž so na přichodnym posedźenju schwali. 

 
Dalokož so w tutym jednanskim porjedźe funkcije a pomjenowanja po muskim abo žónskim 

splahu wopisuja, měni so z tym runohódnje žónski a muski splah. 

 

Jednanski porjad prezidija za wólbnu dobu 2021-2025 schwali so na posedźenju zwjazkoweho 

předsydstwa dnja 25.11.2022 a nabudźe z tym płaćiwosć. 



1      

Přiłoha 1 – předłoha 
 

 
 
Předłoha čo. P .../.... 
za ... (rjadne) posedźenje prezidija Domowiny dnja ... w ... 

 
Zapodaćel/-ka předłohi:    
  
Awtor/-ka předłohi:     
 
Nastupa (předmjet wuradźowanja):   
 
Slěd wobjednanja předmjeta předłohi: 
 

gremij resp. organ Domowiny datum  wuslědk wuradźowanja resp. doporučenje 

   

   

   

 
Namjet za wobzamknjenje: 
 
Prezidij Domowiny wobzamknje: 
 
Tekst wobzamknjenja. 
 
 
 
 
 
 
datum:        ………………………………. 
        podpismo zapodaćela 
 
 
Financne wuskutki wobzamknjenja:   zjimanje/wopisowanje financnych wuskutkow 
 
 
 
Financujomnosć je so pruwowała:     (datum a podpismo jednaćelstwa, resp. referenta) 
 
 
 
Wuslědk wothłosowanja: 
 
za namjet:   přećiwo namjetej:        hłosawzdaće/a: 
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Pśedłoga cysło P  …/……. 
za … (pórědne) pósejźenje prezidiuma Zwězkowego pśedsedarstwa Domowiny 
dnja ………….. w …………………. 

 
Zapódaŕ pśedłogi:   
 
Awtor pśedłogi: 
 
Nastupnosć (pśedmjat wobradowanja): 
 
 
 
Slěd wobjadnanja pśedmjata pśedłogi: 
 

gremij resp. organ Domowiny datum  wuslědk wobradowanja resp. dopórucenje 

   

   

 
 
Naraźenje za wobzamknjenje: 
 
Prezidium Zwězkowego pśedsedarstwa Domowiny wobzamknjo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
datum:      ………………………………. 
      pódpismo zapódarja 
 
 
 
Financne wustatkowanja wobzamknjenja:   
 
 
 
Financujobnosć jo se pśepytowała:    (datum a pódpismo referenta resp. jadnarja) 
 
 
 
 
Wuslědk wótgłosowanja: 
 
za naraźenje:   pśeśiwo naraźenju:        głosa zdźaržanje/-i/-a: 
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Přiłoha 2 – časowe doby gremijow 
 

 
 

Rjadowanja w jednanskimaj porjadomaj Zwjazkoweho předsydstwa 
Domowiny a jeho prezidija nastupajo časowe doby 
 
 

Čas 
 

Naprawa Žórło 

7 dnjow do posedźenja P Podłožki maja so do póšty dać. 
 

 

5 dnjow do posedźenja P Maja podłožki čłonam P předležeć. 
 

§ 5 (10) JP-P 

9 dnjow do posedźenja ZP Podłožki maja so do póšty dać. 
 

 

7 dnjow do posedźenja ZP Podłožki maja čłonam ZP předležeć. 
 

§ 3 (10) JP-ZP 

 Podłožki so čłomam ZP přez cloud k dispoziciji staja. 
 

§ 3 (10) JP-ZP 

tydźeń do posedźenja ZP Informacije medijam wo zjawnym dźělu posedźenja. 
 

§ 3 (1) JP-ZP 

hač do 3 dźěłowych dnjow 
do posedźenja ZP 

Móžnosć za čłonow ZP, temy za “aktualnu debatu” 
zapodać. 
 

§ 3 (5) JP-ZP 

hač do 3 dnjow do 
posedźenja ZP 

Dnjowy porjad posedźenja ZP so serbsce a němsce w 
interneće wozjewi. 
 

§ 14 (2) JP-ZP 

 Podłožki zjawneho dźěla posedźenja wozjewja so na 
internetnej stronje Domowiny. Z toho wuwzatej stej 
rozprawa předsydy a rozprawa prezidija Domowiny. 
 

§ 14 (3) JP-ZP 

hač do 3 hodźin do 
posedźenja 
 

ZP ma so link k posedźenju sposrědkować. 
 

§ 3 (16) JP-ZP 

do posedźenja Čłonojo ZP maja zarjad Domowiny abo předsydu wo 
zadźěwanju informować. 
 

§ 5 (1) JP-ZP 

 Čłonojo ZP maja digitalne wobdźělenje přizjewić. 
 

§ 5 (3) JP-ZP 

 Posedźenje zwjazkoweho předsydstwa 
 

 

do schwalenja dnjoweho 
porjada 

Čłon ZP smě próstwu wo wuzamknjenje zjawnosće při 
wobjednanju wěsteho dypka dnjoweho porjada stajić. 
 

§ 3 (6) JP-ZP 

po posedźenju  Medijowy rěčnik zhotowi medijowe wozjewjenje wo 
hłownych ćežišćach a wuslědkach zeńdźenja. 
(posrědkowanje z mailku a na internetnej stronje) 
 

§ 14 (5) JP-ZP 

tydźeń po posedźenju  Protokol so čłonam ZP a hosćom zjawneho dźěla digitalnje 
sposrědkuje. 
 

§ 8 (3) JP-ZP 

 Wobzamknjenja zjawneho dźěla posedźenja maja so na 
internetnych stronach wozjewić. 
 

§ 14 (4) JP-ZP 

lěto po posedźenju Znajmjeńša lěto ma livestream přistupny być. 
 

§ 3 (1) JP-ZP 

 

   
 
staw: 25.11.2022 
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