Wojerecy, dnja 25.03.2017

18. (wólbna) hłowna zhromadźizna Domowiny dnja 25.03.2017
Protokol k wólbam: - předsydy Domowiny
- dweju městopředsydow Domowiny
- dalšich 27 čłonow Zwjazkoweho předsydstwa
Domowiny
- 5 čłonow rewizijneho wuběrka Domowiny
- 5 čłonow změrcowskeho wuběrka Domowiny
Wólbokmanosć hłowneje zhromadźizny a zakłady wólbow:
Wot cyłkownje 188 nominowanych delegatow je 174 přitomnych = 92,5 %. Z tym je
18. hłowna zhromadźizna Domowiny wólbokmana.
W předpolu hłowneje zhromadźiznje zapodachu sobustawske župy a specifiske
towarstwa mjena kandidatow za nowowólby organow Domowiny za dobu 2017 - 2021.
Wot wšitkich kandidatow předleži pisomna zwólniwosć ke kandidaturje.
K nawjedowanju wólbow wuzwola delegaća wólbnu komisiju w slědowacej zestawje:
1. Jurij Domanja
2. Měrćin Herrmann
3. Gabriela Linakowa
4. Petra Šwejdźina
5. Křesćan Korjeńk
Kandidaća za komisiju su so dnja 22.03.2017 k wuradźowanju w klubowni
Domowinskeho domu we Wojerecach zešli, zo bychu so z wólbnym porjadom a
wólbnym modusam zeznajomili a so k wotběhej wólbow dorozumili. K tomu dóstachu
pisomne pokiwy a trěbne podłožki wot referenta za nutřkowne naležnosće do rukow.
Dojednachu so za pad wuzwolenja na to, zo měł Krěsćan Korjeńk jako předsyda
wólbneje komisije skutkować.
Po jednohłósnym wuzwolenju komisije nawjeduje předsyda komisije schwalenje
wólbneho modusa za wuzwolenje čłonow zwjazkoweho předsydstwa.
Wólby so přewjedu po płaćiwym wólbnym porjedźe Domowiny, kotryž je 12. hłowna
zhromadźizna Domowiny dnja 05.03.2005 w Budyšinje schwaliła.
Jednohłósnje schwala delegaća 18. hłowneje zhromadźizny modifikowany wólbny
modus za wólby čłonow zwjazkoweho předsydstwa z přehladom maksimalneje ličby
mandatow za župy a specifiske towarstwa w tutym gremiju.
Delegaća k tomu přihłosuja, zo smědźa so wólbne přeběhi na zakładźe předležacych
rezultatow wuličenja předchadźaceho wólbneho přeběha fleksibelnje do wotběha
hłowneje zhromadźizny we wothłosowanju z dźěłowym prezidijom zhromadźizny
zarjaduja.
Nowowólby organow Domowiny za wólbnu dobu 2017 - 2021

Wuslědki tajnych wólbow:
1. Wólby předsydy Domowiny:
Jenički kandidat je:

Dawid Statnik

Dalše namjety njejsu. Z tym so kandidatna lisćina zakónči a wólbna komisija
rozdźěli wólbne lisćiki za tajne wólby. Steji tež wólbna kabina za nakřižowanje
kandidatow k dispoziciji. Po nakřižowanju tyknu delegaća swoje wólbne lisćiki
do třoch wólbnych kašćikow, kotrež steja na blidach w žurli.
Wólbna komisija wuliči wólbny wuslědk w org.-běrowje (zady mjezysćěny žurle),
hdźež je přistup k wobkedźbowanju wuličenja w kóždym času móžny.
Wot cyłkownje 174 registrowanych delegatow so 168 wólbnych lisćikow woteda. 165
wólbnych lisćikow je płaćiwych. Tři wólbne lisćiki su njepłaćiwe (1,78%).
Wot cyłkownje 168 delegatow-wolerjow woteda so:
za kandidata:
přećiwo kandidatej:

156 hłosow =

92,86 %

9 hłosow =

5,36 %

Poćahujo so na wotedate płaćiwe hłosy stej tole slědowacej procentualnej ličbje:
94,55% hłosow za kandidata a 5,45% napřećiwnych.
Z tym je Dawid Statnik z přemóžacej wjetšinu hłosow za dobu 2017-2021 jako předsyda
Domowiny wuzwoleny. Wón tute wólby přiwozmje.
2. Wólby dweju městopředsydow Domowiny (runočasnje z wólbami předsydy):
Kandidataj staj:

William Janhoefer a
Marko Hančik

Dalše kandidatne namjety njejsu.
Woteda so tež 168 wólbnych lisćikow, z kotrychž su tři wólbne lisćiki najpłaćiwe.
Wot cyłkownje 168 delegatow-wolerjow woteda so:
za Williama Janhoefera:

146 hłosow =

86,9 %

za Marka Hančika:

136 hłosow =

80,9 %

Poćahujo so na wotedate płaćiwe hłosy (165) stej tole sćěhowacej procentualnej ličbje:
za Williama Janhoefera 88,5% a za Marka Hančika 82,4%
Z tym docpějetaj wobaj kandidataj wo wjele wjac hač třebnu třećinu hłosow, kiž sej
wólbny porjad jako minimum hłosow za wuzwolenje žada a samo wjace hač połojcu
wotedatych płaćiwych hłosow.
Na naprašowanje předsydy wólbneje komisije wobaj wólby přiwozmjetaj.

3. Wólby dalšich 27 čłonow Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny:
Po modusu wólbow a po postajenej ličbje maksimalnych mandatow za sobustawske
župy a specifiske towarstwa je móžne, 27 dalšich čłonow zwjazkoweho předsydstwa
wuzwolíć.
Na kandidatnej lisćinje steji 31 mjenow kandidatow. Dalše namjety njejsu. Z tym so
tajne wólby přewjedu.
Wólbna komisija registruje 169 wotedatych wólbnych lisćikow, z kotrychž su tři wólbne
lisćiki njepłaćiwe (1,8%).
Wuzwoleni su po wólbnym porjedźe a po wólbnym modusu w tajnych wólbach:
Manfred Hermaš

Župa Jakub Lorenc-Zalěski z.t

111 hłosow

Diana Maticowa

Župa Jakub Lorenc-Zalěski z.t.

101 hłosow

Jenifer Dünnbierowa

Župa Dolna Łužyca z.t.

133 hłosow

Maximilian Hassatzky

Župa Dolna Łužyca z.t.

128 hłosow

Kito Ela

Župa Dolna Łužyca z.t.

122 hłosow

Kathrin Šwjelina

Župa Dolna Łužyca z.t.

111 hłosow

Collett Šampatisowa

Župa Dolna Łužyca z.t.

112 hłosow

Enrico Šołta

Župa "Handrij Zejler" Wojerecy

114 hłosow

Marcel Brauman

Župa "Handrij Zejler" Wojerecy

121 hłosow

Jana Pětrowa

Župa "Jan Arnošt Smoler" Budyšin

124 hłosow

Zala Cyžowa

Župa "Michał Hórnik" Kamjenc

123 hłosow

Bjarnat Cyž

Župa "Michał Hórnik" Kamjenc

110 hłosow

Marko Kliman

Župa “Michał Hórnik” Kamjenc

121 hłosow

Marka Cyžowa

Maćica Serbska/Maśica Serbska z.t.

119 hłosow

Franciska Grajcarekec

Serbske młodźinske towarstwo
Pawk z.t.

120 hłosow

Marlis Młynkowa
Milan Funka

Serbske šulske towarstwo z.t.
Serbski Sokoł z.t.

126 hłosow
130 hłosow

dr. Fabian Jacobs

Spěchowanski kruh za serbsku
ludowu kulturu z.t.
Towaršnosć za spěchowanje SLA z.t.

148 hłosow

Katrin Suchec-Dźisławkowa

129 hłosow

Marja Michałkowa

Towarstwo Cyrila a Metoda z.t

119 hłosow

Jan Nuk

Towarstwo Cyrila a Metoda z.t.

131 hłosow

Judith Wałdźic

Towarstwo za spěchowanje
serbskeho kulturneho a
informaciskeho srjedźišća w
Barlinje SKI z.t.

148 hłosow

Diana Wowčerjowa

Zwjazk serbskich spěwarskich
towarstwow z.t.

135 hłosow

Monika Cyžowa

Zwjazk serbskich rjemjeslnikow a
předewzaćelow z.t.

132 hłosow

Damian Dyrlich

Župa “Jan Skala” - Zwjazk serbskich
studowacych

115 hłosow

Jan Bělk

Zwjazk serbskich wuměłcow z.t.

124 hłosow

Hanka Budarjowa

Zwjazk za serbski kulturny turizm z.t.

146 hłosow

Naslědni kandidaća:
Stephanie Bierholdtec

Župa Jakub Lorenc-Zalěski z.t.

77 hłosow

Maria Pěčkec

Župa Jakub Lorenc-Zalěski z.t.

60 hłosow

Alena Pawlikec

Serbske młodźinske towarstwo
“Pawk” z.t.

95 hłosow

Roman Krahl

Župa “Jan Skala” - Zwjazk serbskich
studowacych

80 hłosow

Wšitcy mjenowani wólby přiwozmu.
4. Wólby čłonow rewizijneho wuběrka Domowiny:
Po wustawkach Domowiny wobsteji rewizijny wuběrk z 5 čłonow.
Na kandidatnej lisćinje steji pjeć mjenow kandidatow. Dalše namjety njejsu.
Z tym so tajnje woli.
Registruje so 153 wotedatych wólbnych lisćikow, z tych je jedyn lisćik njepłaćiwy.
W tajnym wothłosowanju wuzwoleni su:
Alfons Korjeńk

147 hłosow

Dierk Šewc

141 hłosow

Marko Wjesela

146 hłosow

Florian Brězan

144 hłosow

Tadej Cyž

142 hłosow

Wuzwoleni přiwozmu wólby.
5. Wólby čłonow změrcowskeho wuběrka Domowiny:
Wuběrk zestaji so po wustawkach Domowiny z 5 čłonow. Na kandidatnej lisćinje je 5
namjetow. Dalše namjety njejsu, Z tym so tajne wólby přewjedu.
Woteda so 153 wólbnych lisćikow, wot tych je jedyn lisćik njepłaćiwy.
W tajnym wothłowanju su wuzwoleni:
dr. Annett Brězanec

134 hłosow

Jěwa-Marja Čornakec

144 hłosow

Hańža Winterowa

143 hłosow

Stefan Anders

139 hłosow

dr. Daniel Měrćink

141 hłosow

Wuzwoleni wólby priwozmu.
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Křesćan Korjeńk
předsyda wólbneje komisije
18. hłowneje zhromadźizny Domowiny

