Protokol 18. hłowneje zhromadźizny Domowiny – Zwjazka
Łužiskich Serbow z. t.,
dnja 25.03.2017, 9.00 do 16.15 hodź. we Wojerecach

dźěłowy prezidij:

Dawid Statnik, předsyda Domowiny
Judith Wałdźic, městopředsydka Domowiny
Marko Hančik, městopředsyda Domowiny
Marcel Brauman, čłon prezidija Domowiny
Wylem Janhoefer, čłon prezidija Domowiny
Marko Kowar, jednaćel Domowiny
Marcus Końcaŕ, zastupowacy jednaćel Domowiny

nawodnistwo
zhromadźizny:

Judith Wałdźic a Marko Hančik hornjoserbsce, Marcus Końcaŕ a Wylem
Janhoefer delnjoserbsce

ličba přitomnych
delegatow:
I.

wot 193 delegatow je 174 přitomnych = 90,2 %
Konstituowanje hłowneje zhromadźizny
1. powitanje a zawodne słowa předsydy
2. zwěsćenje wobzamknjenjakmanosće:
Hłowna zhromadźizna je wobzamknjenja- a wólbokmana.
 Zhromadźizna bu wotpowědnje wustawkam zwołana, a to dnja
12.03.2016 z předłohu ZP 96/2016.
 Dnjowy porjad je so dnja 17.09.2016 wot zwjazkoweho předsydstwa
schwalił.
 Wólbny protokol je wobstatk tutoho protokola (hlej přiłoha 1).
 Próstwy a wobzamknjenja zapisaja so na wotpowědnych městnach w
protokolu.
Delegatam hłowneje zhromadźizny předleža slědowace přidatne podłožki:
dwě korekturnej łopjeni k rozprawje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny
(přehlad čłonow zwjazkoweho předsydstwa a w dypku 7.1.5.); aktualne lisćiny
kandidatow; aktualizowanje čłonstwa Župy Dolna Łužyca z. t.; rezolucija k
namjetej za wobnowjenje postajenja k serbskemu šulstwu w Braniborskej a
postrowne słowa.
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3. schwalenje wotběhoweho a časoweho plana:
Předležacy wotběhowy a časowy plan so schwali.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 174
přećiwo namjetej: --

hłosawzdaća: --

4. schwalenje jednanskeho porjada:
Jednanski porjad so schwali.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 174
přećiwo namjetej: --

hłosawzdaća: --

5. konstituowanje dźěłoweho prezidija
Dawid Statnik, předsyda Domowiny
Judith Wałdźic, městopředsydka Domowiny
Marko Hančik, městopředsyda Domowiny
Marcel Brauman, čłon prezidija Domowiny
Wylem Janhoefer, čłon prezidija Domowiny
Marko Kowar, jednaćel Domowiny
Marcus Końcaŕ, zastupowacy jednaćel Domowiny
6. wuzwolenje redakciskeje komisije
Namjety za sobudźěło w redakciskej komisiji 18. hłowneje zhromadźizny
Domowiny:
 Marcel Brauman
wot Maćicy Serbskeje z. t.
 Chrysta Meškankowa
wot zwjazkoweho předsydstwa
 dr. Madlena Norbergowa
wot Župy Dolna Łužyca z. t.
Předsyda redakciskeje komisije je Marcel Brauman.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 173
přećiwo namjetej: --

hłosawzdaća: 1
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7. wuzwolenje wólbneje komisije a schwalenje wólbneho modusa za
wuzwolenje čłonow zwjazkoweho předsydstwa
Namjety za sobudźěło we wólbnej komisiji 18. hłowneje zhromadźizny
Domowiny:
 Petra Šwejdźina
wot župy „Michał Hórnik“ Kamjenc
 Křesćan Korjeńk
wot župy „Michał Hórnik“ Kamjenc
 Jurij Domanja
wot župy „Handrij Zejler“ Wojerecy
 Měrćin Herman
wot župy „Handrij Zejler“ Wojerecy
 Gabriela Linakowa
wot župy „Handrij Zejler“ Wojerecy
Předsyda wólbneje komisije je Křesćan Korjeńk.
Wólbny modus za wuzwolenje zwjazkoweho předsydstwa so wot
delegatow hłowneje zhromadźizny schwali.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 174
přećiwo namjetej: -II.

hłosawzdaća: --

Postrowne słowa
Marja Michałkowa předčita postrowne słowa prof. dr. Norberta Lammerta,
prezidenta Zwjazkoweho sejma
Hartmut Koschyk, społnomócnjeny Zwjazkoweho knježerstwa za prašenja
wusydlencow a narodne mjeńšiny
Dieter Dombrowski, wiceprezident krajneho sejma Braniborskeje
dr. Ulrike Gutheil, statna sekretarka w MWFK a społnomócnjena za
naležnosće Serbow Braniborskeje - w zastupnistwje ministerskeho prezidenta
Horst Wehner, wiceprezident Sakskeho krajneho sejma
dr. Eva-Maria Stange, statna ministerka SMWK - w zastupnistwje
ministerskeho prezidenta
Stefan Skora, wyši měšćanosta Wojerecy
Pisomne postrowne słowa předleža wot Caren Lay (MdB), Kerstin Kircheis
(MdL), frakcijow Lěwicy w Braniborskej a Sakskej a FUEN-prezidenta Loránt
Vincze. Tute so protokolej připołoža (hlej přiłoha 2).

III.

Wujimk z dźěławosće Domowiny po 17. hłownej zhromadźiznje
Wujimk přednjese předsyda Domowiny, cyłkowna rozprawa jewi so w
delegatnych mapach a připołoži so protokolej (hlej přiłoha 3).

IV.

Wujimk a naprašowanja k rozprawje rewizijneho wuběrka
Rozprawu přednjese Marko Wjesela, předsyda rewizijneho wuběrka (hlej
přiłoha 4).
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Rozprawa rewizijneho wuběrka so wot hłowneje zhromadźizny přiwza.
Moderator dźakuje so čłonam rewizijneho wuběrka wólbneje doby 2013-2017:
Florianej Brězanej, Claudiji Pohlingowej, Pětšej Petrikej a Dierkej Šewcej pod
nawodom Marka Wjesele.
V.

Naprašowanja k rozprawje změrcowskeho wuběrka
Rozprawa změrcowskeho wuběrka so wot hłowneje zhromadźizny přiwza.
Moderator dźakuje so čłonam wuběrka wólbneje doby 2013-2017: dr. Pětrej
Brězanej, Jěwje-Mari Čornakec, Gabrieli Korchowej a Hańži Winterowej pod
nawodom dr. Ludwiga Ele.

VI.

Naprašowanja k rozprawomaj zarjada Domowiny a Rěčneho centruma
WITAJ
Rozprawje jewitej so w delegatnych mapach a připołožitej so protokolej (hlej
přiłoha 5 a 6).
Rozprawje zarjada Domowiny a RCW bjerjetej so wot delegatow hłowneje
zhromadźizny na wědomje.

VII.

Diskusija a naprašowanja k rozprawje zwjazkoweho předsydstwa a k
financnej rozprawje
Diskusijne přinoški:
1. Dawid Statnik, předsyda Domowiny namjetuje změnu dypka 7.1.2
rozprawy zwjazkoweho předsydstwa,
2. dr. Pětr Brězan, něhdyši městopředsyda Domowiny - rěči wo dźěławosći
třěšneho zwjazka,
3. Zala Cyžowa, županka Župy "Michał Hórnik" Kamjenc - rěči wo
čestnohamtskim dźěle w župje.

VIII.

Kulturny program Domowinskeje župy “Handrij Zejler” Wojerecy
Kulturny program wuhotuje kulturna skupina Zakładneje šule při worjole
“Handrij Zejler” Wojerecy.
Diskusijny přinošk:
4. Gabriela Korchowa, čłonka Župy „Handrij Zejler“ Wojerecy - skedźbni na
situaciju Zakładneje šule při Worjole „Handrij Zejler“ Wojerecy a
planowane přepołoženje šulskeho stejišća na zakładźe rozsuda
měsćanskeje rady města Wojerecy.
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IX.

Wothłosowanje k schwalenju wobeju rozprawow
Rozprawa Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny wo dźěławosći Domowiny w
lětomaj 2015 a 2016 so wot hłowneje zhromadźizny schwali.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 171
přećiwo namjetej: --

hłosawzdaća: 3

Financna rozprawa za hospodarske lěto 2015 a 2016 so wot hłowneje
zhromadźizny schwali.
za namjet: 174

přećiwo namjetej: --

hłosawzdaća:--

Wothłosowanje k wuwjazanju zwjazkoweho předsydstwa wólbneje doby
2013 - 2017 a dźak ze stron předsydy
Zwjazkowe předsydstwo so jednohłósnje wuwjaza.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 174
přećiwo namjetej: -X.

hłosawzdaća: --

Nastajenje kandidatow za wólby předsydki/předsydy Domowiny za
wólbnu dobu 2017 - 2021 a wólby, krótke předstajenje
Kandidat za předsydu Domowiny je Dawid Statnik. Dalšich namjetow njeje.
Naprašowanje na kandidata njejsu.
Wothłosuje so wo kandidatnej lisćinje předsydy:
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: 174
přećiwo namjetej: --

XI.

hłosawzdaća: --

Nastajenje kandidatow za wólby městopředsydow, krótke předstajenje a
wólby
Kandidataj za městopředsydu staj Marko Hančik a Wylem Janhoefer.
Dalšich namjetow njeje.
Naprašowanja na kandidatow njejsu.
Kandidatnej lisćinje předsydy a městopředsydow so zakónčitej, dokelž njejsu
dalše namjety.

XII.

Přestawka
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XIII.

Wozjewjenje wuslědka wólbow předsydki/předsydy a krótka narěč
noweje předsydki/noweho předsydy
Wotedachu so 168 wólbnych lisćikow, z toho 165 płaćiwych.
Dawid Statnik so z 93 % jako předsyda Domowiny wuzwoli.
Wuslědk tajnych wólbow
za kandidata: 156

přećiwo kandidatej: 9

Wozjewjenje wuslědka wólbow městopředsydow
Marko Hančik so z 80,9 % jako městopředsyda Domowiny wuzwoli.
Wuslědk wothłosowanja:
za kandidata: 136

přećiwo kandidatej: --

Wylem Janhoefer so z 86,9 % jako městopředsyda Domowiny wuzwoli.
Wuslědk wothłosowanja:
za kandidata: 146

přećiwo kandidatej: --

Nastajenje kandidatow za wólby čłonow zwjazkoweho předsydstwa a
wólby
Delegatam hłowneje zhromadźizny předleži lisćiny kandidatow za wólby
čłonow w Zwjazkowym předsydstwje Domowiny z dnja 20.03.2017 (přiłoha 7).
Dalšich namjetow njeje.
Kandidatna lisćina zwjazkoweho předsydstwa so zakónči, dokelž njejsu
dalše namjety.
XIV.

Diskusija k dalšemu zwoprawdźenju programa „Domowina 2025“ na
zakładźe dźěłowych směrnicow
Pokročowanje diskusije:
5. Marcel Brauman, čłon prezidija Domowiny - rěči wo witanskej kulturje
Serbow,
6. Hanka Budarjowa, čłonka zwjazkoweho předsydstwa Domowiny - rěči wo
serbskim aspekće turizma a přeprosy čłonow a zajimcow k wopytam
poskitkow serbskeje kultury,
7. Milan Funka, čłon zwjazkoweho předsydstwa Domowina – rěči k temje
kak dale ze serbskimi sportowymi wubrankami,
8. Dawid Statnik, předsyda Domowiny – rěči k temje precizowanje
dźěłowych směrnicow Domowiny a předstaji změny,
9. Měrćin Krawc (Martin Schneider), zastupjer iniciatiwneje skupiny - rěči wo
serbskim sejmje (w němskej rěči),
10. dr. Hartmut S. Leipner, předsyda Spěchowanskeho towarstwa za serbsku
rěč w cyrkwi z. t. - rěči k temje rada starostow a namjetuje wutworjenje
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zhromadneho gremija Domowiny, rady starostow a iniciatiwneje skupiny k
zhromadnym etablěrowanju serbskeho sejma,
11. Torsten Mak, předsyda Braniborskeje serbskeje rady – rěči k temje
serbska rěč w zwonkašulskim młodźinskim dźěle w Delnjej Łužycy a
wužiwanje syće swobodnych nošerjow; zmócnjenje samozrozumjeća
RCW jako politisce agěrowaca institucija,
12. Jurij Łušćanski, předsyda Maćicy Serbskeje z. t. – potwjerdźi žadanje
Maćicy Serbskeje, zo ma Serbski dom kulturne a politiske srjedźišćo
wostać – hlej zrěčenje k wužiwanju Serbskeho domu a diskusija wo
přeměstnjenju SKI,
13. Hajko Kozel, MdL – naprašuje so, kotre konkretne naprawy zarjada
Domowiny k skrućenju Domowiny su so přewjedli a kotre wuskutki ma
nowy wobsedźer energijoweho koncerna Vattenfall,
14. Křesćan Krawc, delegat Župy „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin – rěči wo
zhromadnosći Serbow – ideji cyłoserbskeho zetkanja “Dźeń Serbow”.
XV.

Přestawka

XVI.

Wozjewjenje wuslědkow wólbow čłonow zwjazkoweho předsydstwa
Wotedali su so 169 wólbnych lisćikow, z toho běchu 166 płaćiwych.
Do zwjazkoweho předsydstwa Domowiny za dobu 2017-2021 wuzwolichu so:
Manfred Hermaš (111), Diana Maticowa (101), Jennifer Dünnbierowa (133),
Maximilian Hassatzky (128), Kito Ela (122), Kathrin Šwjelina (111), Colett
Šampatisowa (112), Enrico Šołta (114), Marcel Brauman (121), Jana Pětrowa
(124), Zala Cyžowa (123), Bjarnat Cyž (110), Marko Kliman (121), Marka
Cyžowa (119), Franciska Grajcarekec (120), Marlis Młynkowa (126), Milan
Funka (130), dr. Fabian Jacobs (148), Katrin Suchec-Dźisławkowa (129),
Marja Michałkowa (119), Jan Nuk (131), Judith Wałdźic (148), Diana
Wowčerjowa (135), Monika Cyžowa (132), Damian Dyrlich (115), Jan Bělk
(124), Hanka Budarjowa (146)
Naslědni kandidaća su Stephanie Bierholdtec (77), Maria Pěčkec (60), Alena
Pawlikec (95) a Roman Kral (80).
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Nastajenje kandidatow za wólby čłonow rewizijneho a změrcowskeho
wuběrka a wólby
Kandidaća za rewizijny wuběrk su:
1. Alfons Korjeńk
2. Dierk Šewc
3. Marko Wjesela
4. Florian Brězan
5. Tadej Cyž
Kandidaća za změrcowski wuběrk su:
1. dr. Annett Brězanec
2. Jěwa-Marja Čornakec
3. Hańža Winterowa
4. Stefan Anders
5. dr. Daniel Měrćink
Dalšich namjetow njeje. Z tym so kandidatnej lisćinje zakónčitej.
XVII.

Pokročowanje diskusije
15. Eliška Papcunova, městopředsydka Společnost přátel Lužice – předčita
postrowne słowo předsydy Lukáša Novosada z namołwu serbsku rěč w
zjawnosći wužiwać,
16. Astrid Šramowa, delegatka Župy Dolna Łužyca z. t. – rěči za staršisku
iniciatiwu – wabi za dalši wutwar wučby serbšćiny w Braniborskej (w
němskej rěči)
17. (k dypkej 13) Jednaćel, Marko Kowar wotmołwi na prašenje Hajka Kozela.
Přidatnje poskića předsyda Domowiny zjawnu a pisomnu wotmołwu.
Hajko Kozel poskitk přiwza,
18. (k dypkej 13) Marko Kowar, jednaćel Domowiny wotmołwi na 2. prašenje
H. Kozela k wuskutkam změny mějićelstwa Łužiskich wuhlowych jamow a
milinarnjow. Mjez druhim informuje wo rozmołwje ze zastupjerjemi LEAG
kónc lěta 2016. Dale pokaza na to, zo liči so z tym, zo so za srjedź lěta
2017 přizjewjena informacija k planam LEAG hižo kónc měsaca wozjewi.
19. (k dypkej 10) Dawid Statnik, předsyda Domowiny wupraji so k namjetej
wutworjenja zhromadneho gremija, zo njeje móžno, so za něšto horić,
hdyž njejsy wo tym přeswědčeny. Z tutoho wida njewidźi zhromadny
gremij tučasnje jako realizujomny.
20. (k dypkomaj 9 a 10) Bjarnat Cyž, delegat župy „Michał Hórnik“ - rěči wo
prašenju, hač je Domowina legitimowana, być zastupjerka Serbow a
pokaza na wobstejace zakonske rjadowanja a zo ma druhe wašnje
zastupnistwa tutym kriterijej wotpowědować. Jednanje iniciatiwy
wotpokaza.
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Wozjewjenje wuslědkow wólbow čłonow rewizijneho a změrcowskeho
wuběrka
Woteda so 153 płaćiwych wólbnych lisćikow.
Do rewizijneho wuběrka Domowiny na dobu 2017 - 2021 wuzwolichu so:
Alfons Korjeńk (147)
Dierk Šewc (141)
Marko Wjesela (146)
Florian Brězan (144)
Tadej Cyž (142)
Do změrcowskeho wuběrka Domowiny na dobu 2017 – 2021 wozwolichu so:
dr. Annett Brězanec (134)
Jěwa-Marja Čornakec (144)
Hańža Winterowa (143)
Stefan Anders (139)
dr. Daniel Měrćink (141)
XVIII.

Rozprawa redakciskeje komisije a wothłosowanja k namjetam
Wothłosowanje wo přiwzaću namjetow dypkow 5.1.3. a 7.1.7. do naćiska
dźěłowych směrnicow Domowiny.
za namjet: wjetšina

přećiwo namjetej: --

hłosawzdaća: 1

18. hłowna zhromadźizna Domowiny schwali dnja 25.03.2017 we Wojerecach
precizowanje dźěłowych směrnicow Domowiny za dobu hač do 19. hłowneje
zhromadźizny Domowiny w lěće 2019 (hlej přiłoha 8).
Nowowuzwolenemu zwjazkowemu předsydstwu přepoda nadawk,
předźěłanje dźěłowych směrnicow za 19. (rjadnu) hłownu zhromadźiznu w
lěće 2019 we wothłosowanju ze župami a specifiskimi towarstwami
přihotować.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: wjetšina
přećiwo namjetej: --

hłosawzdaća: 1

Doskónčne schwalenje směrnicy za wužiwanje loga Domowiny a za logo
ze słowom „DOMOWINA“
18. hłowna zhromadźizna Domowiny schwali dnja 25.03.2017 we Wojerecach
doskónčnje „Směrnicu za wužiwanje loga a za logo ze słowom“ a potwjerdźi z
tym rozsud zwjazkoweho předsydstwa z dnja 30.01.2016.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: wjetšina
přećiwo namjetej: --

hłosawzdaća: --
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Namjet za spožčenje čestneho čłonstwa Domowiny Janej Bartej
18. hłowna zhromadźizna Domowiny schwali dnja 25.03.2017 we Wojerecach
na zakładźe artikla 3 wotstawk 6 wustawkow Domowiny spožčenje čestneho
čłonstwa Janej Bartej.
Delegaća wupraja jemu wutrobny dźak za jeho zasłužbne prócowanja k
zawjedźenju a sylnjenju WITAJ-kubłanja dźěći, kotrež budźe na přeco z jeho
mjenom zwjazane.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet: wjetšina
přećiwo namjetej: --

hłosawzdaća: --

Rezolucija 18. hłowneje zhromadźizny
Naćisk předleži jako blidowa předłoha a wothłosowana wersija so tutomu
protokolej jako přiłoha 9 připołoži.
Wothłosuje so wo rezoluciji 18. hłowneje zhromadźizny k namjetej za
wobnowjenje postajenja serbskeho šulstwa (SW Schul VO) w Braniborskej:
za namjet: wjetšina
XX.

přećiwo namjetej: --

hłosawzdaća: --

Zakónčace słowa předsydy Domowiny a zakónčenje hłowneje
zhromadźizny ze serbskej hymnu

Judith Wałdźic
městopředsydka Domowiny/moderatorka

Marcus Końcaŕ
zastupowacy jednaćel Domowiny/moderator

Marko Hančik
městopředsyda Domowiny/moderator

Wylem Janhoefer
čłon prezidija Domowiny/moderator

Bernadett Žurowa
protokolantka

Michaelis Korjeńkowa
protokolantka
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