Postrowne słowo k hłownej zhromadźiznje Domowiny, dnja 30. měrca 2019 w Chrósćicach
zapόsłanca Sakskeho krajneho sejma Alojsa Mikławška
Česćeny předsyda Domowiny, knježe Dawido Statniko,
česćene knjenje a česćeni knježa delegaća z regionalnych zwjazkow a městnych skupinow,
dźakuju so Wam wutrobnje za přeprošenje k dźensnišej hłownej zhromadźiznje w Chrósćicach.
Wosrjedź wólbneje periody poskići so rezimej wo wukonjenym dźěle sćahnyć. Wuslědki so
wotwažuja, dźěłowe procesy so hódnoća, a činja so mysle wo dalšim wužadanju, předewšěm w
zwisku ze strukturnej změnu w serbskim sydlenskim rumje.
Jako Třěšny zwjazk serbskich zwjazkow a zjednoćenstwow ma Domowina jako zastupjerka zajimow a
naležnosćow serbskeho ludu, wulki wuznam a zamołwitosć při spěchowanju serbskeje rěče, hajenju
nałožkow a kultury w Hornjej a Delnej Łužicy. Z tym zaruči Serbam rěčnu domiznu.
Domowina skutkuje aktiwnje na wuhotowanju našeje domizny w regionje sobu. Ze skónčenjom
wudobywanja miliny z brunicy, steji tež wona před wosebitym wužadanjom w dźensnišim, nic tak
jednorym času.
Strukturna změna we Łužicy njebudźe jenož hospodarstwo potrjechić, ale předewšěm tež žiwjenski
rum serbskeho ludu. Tutej naročnej zamołwitosći dyrbi so politika na krajnej a komunalnej runinje,
zhromadnje z jednotliwymi zastupjerjemi wšelakich zajimow, stajić.
Dźakowano Domowinje pod nawodom Dawida Statnika je so poradźiło naprawy činić, zo by so
ludźom, předewšěm Serbam perspektiwa skićiła. Tak so poćahuje kónčna rozprawa wuhloweje
komisije na wobchowanje serbskeje rěče, kultury a identity Serbow. Wotpowědnje k tomu maja so
wšelake projektne naprawy přesadźić a realizować.
Zo by so identita a wuznam serbskeje mjeńšiny dołhodobnje, tež ze stron knježerstwa podpěrać móhła,
je so hižo w decembru zašłeho lěta w Sakskim krajinym sejmje próstwa k zrěčenju financowanja
Serbskeho ludu w mjenje koalicije frakcijow, zapodała.
Při tym dźe wo zahajenje načasnych jednanjow mjez Sakskej kencliju a Zwjazkowym knježerstwom,
kaž tež z Krajom Braniborska. Zhromadnje woni tuchwilu w ramiku Třećeho zrěčenja Załožbu za
Serbski lud z dohromady18,6 milionami euro wob lěto podpěraja. Swobodny kraj Sakska přinošuje k
tomu dwě šěsćinje a z tym 6,2 milionow euro. Próstwa dyrbi zawěsćić, zo so tež w přichodźe dźěło
Załožby za Serbski lud we wysokej kwaliće zaruči a z tym wuznam narodneje mjeńšiny wotpowědnje
hódnoći.
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Luby knježe Statniko,
moji česćene knjenje a česćeni knježa,
chcu was pozbudźić, tež druhu połojcu wólbneje periody ze samsnym angažementom a z rozhladom
dale wjesć, kaž dotal. K tomu přeju Wam, knježe Statniko a Domowinje wšo dobre, wjele wuspěcha
za přichodnej dwě lěće, wunošny rezimej a dobry wotběh dźensnišeje hłowneje zhromadźizny.
Wutrobny dźak!
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