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Naćisk protokola  
6. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 
 
 
datum:   pjatk, 23.09.2022 
  
čas:    17.40 hodź. – 19.56 hodź.  
 
městnosć:   Dolnoserbski internat w Choćebuzu  
 
přitomni na městnje: D. Statnik, F. Albertowa, M. Hančik, W. Bejmak, B. Bělk, J. Bělk,  

M. Funka, M. Młynkowa, D. Wowčerjowa, H. Leipner wot 17.57 hodź.   
     
digitalnje přitomni:  B. Cyž, L. Dučmanowa, D. Dyrlich, M. Mark, M. Libšowa,  

F. Ričel wot 18.02 hodź. 
    
zamołwjeni:  M. Brycka, J. Clausen, K. Ela, F. Grajcarekec, K. Grofa,  

M. Hasacky, A. Hiccyna, D. Maticowa, M. Michałkowa, B. Sćapan,  
L. Žurec-Pukačowa   

 
njezamołwjeni:  J. Dünnbierowa, G. Šejn 
 
hosćo na městnje:  M. Końcaŕ, B. Melcher, J. Šołćina, M. Di Sarnowa, M. Brauman, 

H. Adam, M. Šusterowa 
 
hosćo digitalnje:  dr. B. Brězanowa 

 
 
 
0.  Zahajenje posedźenja 

 
Wotewrjenje a powitanje/zwěsćenje přitomnosće a zamołwjenjow/zwěsćenje 
wobzamknjenjakmanosće/schwalenje dnjoweho porjada/zwěsćenje zajatosće 
 
Spočatnje je wot 30 čłonow zwjazkoweho předsydstwa 14 přitomnych = 46 % 
Z tym wobzamknjenjakmanosć hišće njeje zaručena. 
 

1.  Informacije 
 

1.1. Rezimej dźěławosće Załožboweje rady w dobje 2019-2023 a wuhlad na 
nadawki w nowej wólbnej dobje 2023-2027 
 
Schorjenja dla so dnjowy dypk šmórny. 
 

1.2. Rozprawa dotalneho zastupjerja Serbow w rozhłosowej radźe RBB w dobje 
2019-2023 
 
Rozprawu poda M. Końcaŕ, dotalny zastupjer Serbow w rozhłosowej radźe RBB. 
Legislatura je so zahajiła a traje hač do přichodneho lěta. Wažny nadawk rady 

TOP 7. 
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wobsteji w tym, zo dźiwa na to, hač so přikazy hospodarjenja dodźerža. Jako 
zastupjer Serbow pak zasadźuje so wosebje za samostatnosć Choćebuskeho 
studija (w planje su hinaše struktury), zo bychu so Łužiske wosebitosće 
wobkedźbowali a zaručili. Sobudźěło w rozhłosowej radźe hódnoći cyłkownje jako 
pozitiwne a ma tež zajim, dale w tutym gremiju skutkować.   
  
D. Statnik praša so za wotewrjenosću serbskim temam napřećo. 
M. Końcaŕ zwěsća, zo bě serbska tematika za čłonow gremija spočatnje njeznata. 
Přez spore dźěło w gremiju je staw wědy nětko hinaši. Runje tak bě móžno, přez 
prezencu na wuradźowanjach tež dobry poćah k druhim wažnym wosobam. 
B. Bělk so naprašuje, hač je nastupajo personal tež pola RBB nuza.   
M. Końcaŕ wuwjedźe, zo je tež pola RBB kritiski personalny staw. 
H. Leipner so praša, kotru rolu hraja serbske naležnosće. 
M. Końcaŕ wuwjedźe, zo móže w programowym wuběrku kóždy swoje temy 
etablěrować. Tole je so wužiło za serbske temy. Tež nowa intendantka je jara 
wěcowna, štož tematice tyje. Dale informuje, zo su 22.09.22 noweho předsydu 
rozhłosoweje rady wuzwolili. 
  

0. Wot 17.57 hodź. je so H. Leipner wobdźělił. 
Wot 18.02 hodź. so F. Ričel digitalnje wobdźěli >>> 16 přitomnych = 53%, z tym je 
wobzamknjenjakmanosć zaručena.  
 
Wobzamknjenje čo. 44 z dnja 23.09.2022: 
 
Dnjowy porjad so po dypku 1.2. schwali.  
 
za namjet:  14 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

 Dnjowy porjad so přiwza. 
 Zajatosć so njezwěsći.  
 

2. Wobzamknjenja 
 

2.1. Delegěrowanje zastupnice zjadnośeństwow Serbow do rozgłosoweje rady 
RBB na dobu 2023-2027 
Pśedłoga cysło ZP 45/2022 
 
D. Statnik pokaza na kooperaciske dojednanje mjez třěšnym zwjazkom a župu. Wo 
personalji doskónčnje rozsudźić budźe župne předsydstwo župy Dolna Łužyca na 
swojim posedźenju 18.10.22. 
 
Wobzamknjenje čo. 45 z dnja 23.09.2022: 
 

1. Zwězkowe pśedsedaŕstwo ma nadawk, delegěrowaś ako nejwušy 
gremium pó §4a Serbskeje kazni Bramborskeje a na zakłaźe 
wustawkow Domowiny zastupnikow Serbow do gremijow. 
Wobglědowaś ma se pśi tom kooperaciske dojadnanje nastupajucy 
politiske źěło w Bramborskej, kótarež jo se mjazy kšywowym zwězkom 
a župu Dolna Łužyca dogroniło. 
 

2. Zwězkowe pśedsedaŕstwo pšosy župu Dolna Łužyca, naraźiś wósobu 
za rozgłosowu radu RBB a rozsud zdźěliś prezidiumoju Domowiny až 
do 07.11.2022. 
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3. Prezidium Domowiny ma nadawk w mjenju zwězkowego 
pśedsedaŕstwa sćelakoju RBB pomjeniś naraźonu wósobu až do 
15.11.2022. 

 
 
za namjet:  15 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

2.2. Namołwa k zapodaću namjetow za wuzwolenje serbskich zastupjerjow ze 
Sakskeje do załožboweje rady na dobu 2023-2027 
Předłoha čo. ZP 46/2022 
 
Hač do 01.11.2022 maja so namjety zapodać. Šěrić budźe so namołwa přez wšitke 
k dispozicije stejace kanale, přez nawěšk w nowinje móže so tež přidatnje hišće 
zjawnosći spřistupnić. 
  
W. Bejmak wuzběhny wažnosć tutoho zajimaweho čestnohamtskeho nadawka. 
Załožba ma zamołwitosć za financy. Wón namjetuje, zo so do wólbow hišće raz 
zhromadne wuradźowanje kandidatow a Domowiny wotměje. Tam měło so wo tym 
přemyslować, što ZP kandidatam sobu na puć da jako přeće na jich 
sobuskutkowanje w radźe. 
Dale přeje sej wjace transparentnosće wo pjenježnych rozsudach a diskusijach. 
Runje tak přeje sej ewaluaciju dźěławosće załožby (struktury).  
 
Poslednje zhromadne wuradźowanje z prezidijom a serbskimi zastupjerjemi 
załožboweje rady bě jara dobre, to zwurazni J. Šołćina. Tola někotři dotalni čłonojo 
su hižo signalizowali, zo njebudu wjace kandidować. Wona namjetuje, so při 
prašenjach na tuchwilnych čłonow wobroćić a z nimi wo dźěle rěčeć.  
 
Na prašenja H. Leipnera, na kotre wašnje budźeja so ze serbske zjednoćenstwa 
zapřijeć, wotmołwi D. Statnik, zo su přez wabjenje a zjawnu namołwu wšitcy 
narěčani. Wot radźićelow su pokazki trěbne za płódnu diskusiju.  
 
Wobzamknjenje čo. 46 z dnja 23.09.2022: 
 
Namołwu k zapodaću namjetow za wuzwolenje serbskich zastupjerjow ze 
Sakskeje do załožboweje rady na dobu 2023-2027. 
 
za namjet: 15 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

2.3. Wólbny porjad za wuzwolenje serbskich zastupjerjow ze Swobodneho stata 
Sakska do rady Załožby za serbski lud za dobu 2023-2027 a powołanje 
wólbneho wuběrka 
Předłoha čo. ZP 47/2022 
 
Wobzamknjenje čo. 47 z dnja 23.09.2022: 
 
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. 
 



4 
 

2. Za mjenowane wólby powoła so nachwilny wólbny wuběrk w 
slědowacej zestawje:  

 
Werner Sroka, Leńka Thomasowa, Křesćan Korjeńk 

 
za namjet: 15 přećiwo namjetej: 0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

2.4. Wotličenje hospodarskeho plana 2021 
Předłoha čo. ZP 44/2022 
 
Čłonam ZP předleži wotpowědna předłoha. J. Šołćina k tomu hišće někotre 
přispomnjena doda.  
Wobzamknjenje k tomu hakle w njezjawnym dźělu slěduje, dokelž so dalše 
nadrobnosće w njezjawnym dźělu wobjednaja. 
 

 Přestawka wot 18.44 hodź. – 19.10 hodź. 
 
Po přestawce njeje D. Dyrlich wjace přitomny. Z tym njeje gremij hižo 
wobzamknjenjakmany.  
 

2.5. Pomjenowanje zastupjerjow Domowiny w Poradźowacym wuběrku za prašenja 
serbskeho ludu poboku Zwjazkoweho ministerstwa nutřkowneho 
Předłoha čo. ZP 43/2022 
 
Wobzamknjenje z dnja 23.09.2022: 
 
Za sobudźěło w Poradźowacym wuběrku za prašenja serbskeho ludu poboku 
Zwjazkoweho ministerstwa nutřkowneho (BMI) pomjenuja so slědowacy 
zastupjerjo serbskeho ludu: 
 
jako rjadni čłonojo: 

1. Dawid Statnik 
2. dr. Hartmut Leipner 
3. Marko Hančik 

jako naměstnicy: 
1. Judit Šołćina 
2. Marcus Końcaŕ 
3. Madlenka Di Sarnowa 

 
Zestawa płaći hač do kónca wólbneje doby 2021-2025. 
 
za namjet: 14  přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda:  0 

 
Rozsud njeje płaćiwy, dokelž njewotpowěduje ličba přitomnych předpisam 
jednanskeho porjada. To je so hakle po wothłosowanju zwěsćiło. Rozsud so tuž 
njepřiwza. 
 

3.  Rozprawa předsydy Domowiny, prezidija Domowiny a čłonow zwjazkoweho 
předsydstwa wo dźěławosći třěšneho zwjazka mjez posedźenjomaj 
zwjazkoweho předsydstwa 
 

- rozprawy čłonam ZP pisomnje předleža 
 

4. Naprašowanja čłonow Domowiny a hosći k serbskim naležnosćam  
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M. Hančik zdźěli, zo žane naprašowanja njepředleža.   
 

5. Schwalenje protokola 5. (rjadneho) posedźenja z dnja 20.05.2022 
 

- protokol pisomnje předleži 
- Protokol njemóže so schwalić, dokelž njeje ZP wjace wobzamknjenja kmany. 

D. Dyrlich njeje wjace digitalnje přitomny. 
 

6. Informacija k aktualnym aspektam dźěławosće zarjada Domowiny a Rěčneho 
centruma WITAJ 
 
Nastupajo personalne naležnosće informuje J. Šołćina, zo je městno referenta za 
komunalne naležnosće znowa wupisane. Plan za lěto 2023 je přihotowany. Wšelake 
městna su mjeztym wobsadźene a tež požadanja předleža. 
Tež w RCW su nimale wšitke městna wobsadźene, to zdźěli B. Brězanowa. Wot 
nazymy budźe tež socialne dźěło zaso zaručene, wobě sobudźěłaćerce wróćitej so 
z maćerneho dowola. Nažel pak so za mobilne młodźinske dźěło a swójbne 
kubłanje hišće njeje nichtó namakał.   
Tuchwilu přihotuja so kubłanska konferenca kaž tež rěčne testy na třoch šulach 
(ewaluacija 2+). 
B. Melcher wuhódnoći WITAJ-camp, kotryž je so w lěću přewjedł. Na nim su so 29 
dźěći a młodostnych wobdźělili. Pola wobdźělnikow, kotřiž su so wospjet wobdźělili, 
bě rěčny postup pytnyć. Wotměli su so dale “Šula w zelenym” (83 dźěći 5. lětnika) a 
3-dnjowski kurs za kubłarki. 
 
Přełožowanski program “sotra” je nětko tež za delnjoserbšćinu wužiwajomny. Je so 
w magacinje “Łužyca” předstajił.  
 

7. Aktualna debata čłonow Zwjazkoweho předsydstwa 
 
Hłowna tema: list předsydy “Domowina serbske a regionalne nowinarstwo 
jako stołp demokratiskeje towaršnosće we Łužicy podpěruje” 

- aktualnje najwjetše ćeže w LND (za SN a NC); D. Statnik wabi za 
čestnohamtske dźěło – přinoški wo zarjadowanjach za nowiny 

- zjawnosći dyrbi so kritiska situacija wuwědomić 
W. Bejmak: 

- njewidźi přičinu w špatnym niwowje nałožowanja spisowneje rěče 
J. Bělk: 

- problem njeje nowy, hižo dlěši čas so wo tutej problematice diskutuje  
- su snadź móžnosće přerjadowanja/nowych strukturow za redakcionelne 

dźěło 
- nowina wot nas za nas by tež w přichodźe dyrbjała dale wuchadźeć 

B. Bělk: 
- je to zamołwitosć ZP?, to leži tola w rukach nakładnistwa a jeho wjednistwa 
- jeli je to wot tarifa wotwisne, potom dyrbi so tu jednać 

W. Bejmak: 
- přińdźemy na hranicy, hdyž chcemy tute struktury posłužować 
- zasadny problem je falowacy dorost 
- dyrbimy sej mysle činić, kak dóstanjemy młodych ludźi do serbskich 

institucijow 
J. Šołćina: 

- serbske institucije na jedyn tarifowy system zrjadować 
- tež Domowina dyrbi so wobstajnje wo dorost prócować a atraktiwitu 

městnow zaručić 
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Předsyda hišće raz pruwuje, hač ma so tekst předźěłać a jón potom publikuje. 
 

8. Wšelčizny a informacije 
- mytowanske zarjadowanje Domowiny budźe 7.10.2022, wšitcy čłonojo ZP su 

přeprošeni  
- sakski kabinet přewjedźe w Serbskim domje 27.9.22 prěni króć swoje 

kabinetne posedźenje 
 
 
Přizamknje so njezjawny dźěl. 
 
 
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: Michaelis Šusterowa  
přehladałoj: Dawid Statnik, Madlenka Di Sarnowa 


