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Naćisk protokola  
7. (rjadneho) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 
 
 
datum:   pjatk, 25.11.2022 
  
čas:    17.30 hodź. – 21.09 hodź.  
 
městnosć:   Serbski ludowy ansambl w Budyšinje  
 
přitomni na městnje:     D. Statnik, M. Hančik, B. Bělk, J. Bělk, W. Bejmak, M. Brycka, A. Hiccyna,  

L. Dučmanowa, D. Dyrlich, F. Grajcarekec, M. Libšowa, M. Michałkowa, 
M. Młynkowa, D. Wowčerjowa, B. Sćapan, L. Žurec-Pukačowa,  
H. Leipner wot 18.00 hodź.  
     

digitalnje přitomni:  F. Albertowa, J. Clausen, B. Cyž, M. Funka, M. Hasacky, M. Mark,   
D. Maticowa, F. Ričel, M. Funka 

    
zamołwjeni:   K. Grofa, K. Ela, W. Janhoefer, G. Šejn  
 
njezamołwjeni:   J. Dünnbierowa  
 
hosćo na městnje:  dr. B. Brězanowa, J. Šołćina, M. Brauman, S. Šenkec, D. Měrćink, J. Nyča,  

A. Arlt (SN), M. Di Sarnowa, M. Šusterowa 
 
zamołwjeny:  B. Melcher 
 
hosćo digitalnje:  M. Końcaŕ, K. Jurkowa, dr. J. Rühmann, M. Wjesela   
 
 

0. Zahajenje posedźenja 
wotewrjenje a powitanje / zwěsćenje přitomnosće a zamołwjenjow / zwěsćenje 
wobzamknjenjakmanosće / schwalenje dnjoweho porjada / zwěsćenje zajatosće 
 
Wot cyłkownje 30 čłonow zwjazkoweho předsydstwa je spočatnje 24 přitomnych = 80 %; 
wot 18.00 hodź. 25 přitomnych = 83 %. 
                                                                         
Z tym je wobzamknjenjakmanosć zaručena. 
 
Wobzamknjenje čo. 49 z dnja 25.11.2022: 
 
Dnjowy porjad posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa so schwali. 
 

za namjet:  22 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 
Zajatosć so njezwěsći.  
 
 
 
 
 
 
 

TOP 1.  
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1. Informacije a rozprawy 
 

1.1. 
 

Rezimej dźěławosće Załožboweje rady w dobje 2019 – 2023 a wuhlad na nadawki w 
nowej wólbnej dobje 2023-2027 
 
Předsydka Załožboweje rady, Susann Šenkec, skedźbni spočatnje na to, zo je so na 
samsnym dnju w zwjazkowym sejmje etat za lěto 2023 wobzamknył, z tym su financielne 
srědki za projekty w přichodnym lěće wěste. S. Šenkec mjenowaše wšelake ćežišća 
dźěławosće a hódnoćeše skutkowanje radźićelow w poslednich lětach jako dosć 
wuspěšne, ale tež wužadowace. Aktualnje maja so tež mnoho nadawkow w zwisku ze 
strukturnej změnu realizować. Wona zwěsći, zo su zhromadne priority wšěm gremijam 
jasne a wažne, wosebje je so inwestowało do dźěłowych městnow.  
M. Młynkowa rozprawješe wo dźěławosći (ličbje posedźenjow) załožboweje rady, 
kotrejež pensum je w poslednimaj lětomaj přiběrał, znajmjeńša jónu měsačnje su so 
zetkanja wotměli (zwjetša online).   
K. Jurkowa wupraji so k projektowemu spěchowanju. Po jeje měnjenju je to naročny, ale 
rjany nadawk, zarjad při projektowych wěcach podpěrować. Projektowa přirada wukonja 
dźěło z bazu. 
D. Měrćink mjenowaše wosebite wužadanja w zašłej dobje: podpěrać załožbu a direktora 
při wulkich nadawkach (Lawski areal) a zasadźenju pjenjez; załožba njeje na tajke 
projekty wusměrjena. Njeńdźe wšak jenož wo podpěru za direktora. Wěsty škit je trěbny,  
zo njeby zwrěšćił. Wón wuzběhny elan a zmužitosć direktora, wulke projekty přewzać. 
Po měnjenju J. Nyče budźe digitalizacija nimo strukturneje změny centralna tema 
přichodnych lět, to wšě naše institucije potrjechi. W lěće 2018 je sej Załožbowa rada 
wuprosyła cyłkowny koncept k prašenju digitalizacije a z tym je so zjawna diskusija 
nastorčiła. Koncept za nošnu strukturu je so w nalěću 2022 schwalił a městno 
społnomócnjeneho za digitalizaciju w załožbje móžeše so wobsadźić. Na tutym dypku pak 
nadawk njeje hišće spjelnjeny, financielne móžnosće žadaja sej wotpowědne struktury. J. 
Nyča hódnoći dźěło w Załožbowej radźe jako najwobšěrniše čestnohamtske tuchwilu; 
faluja pak nošne struktury, kotrež definuja dźěło radźićelow. 
B. Cyž, kotryž je ze wšeho spočatka čłon Załožboweje rady, nawjaza na wuwjedźenja J. 
Nyče. Tež wón měni, zo su nowe struktury trěbne, wšako dźensniša situacija njeje z 
poslednimi lětami přirunajomna. Wón namjetuje, zo by so w Załožbowej radźe dyrbjał 
gremij wutworić, kiž je kwalifikowany, z druhimi gremijemi hromadźe dźěłać (serbscy 
eksperća). Tež hdyž hižo njekandiduje, je B. Cyž zwólniwy, dale z dobrej radu podpěrać.        
 
H. Leipner so přidruži. (18.00 hodź.) 
 

1.2.           Diskusija k dypkej 1.1. 
 
M. Hančik wupraji załožbowym radźićelam dźak za čestnohamtske dźěło a nadźija so tež 
dalšeho spomóženeho dźěla z nowymi čłonami.   
D. Dyrlich: Rozumi wón prawje, zo dyrbjeli so městna radźićelow zapłaćić resp. dźěłowe 
městna nastać?  
J. Nyča: Wone dźe wo to, struktury tak natwarić, zo bychu wone časowej nałožbje 
wotpowědowali. Přihot je jara wobšěrny a dokładny, ale druhdy so rozsudy potom druhdźe 
tworja. Serbscy radźićelo Załožboweje rady njejsu samostatny organ ale jenož dźěl 
cyłkowneho organa Załožboweje rady. Serbski cyłk w Załožbowej radźe dyrbjał so w 
přichodźe hinak organizować, resp. konstituować. 
D. Měrćink: Funkcija je jara zajimawa. Wšitcy, kiž tam rozsudźa, nimaja konflikt zajimow. 
Woni njejsu zamołwići institucijow. Měnjenja a diskusije dyrbja so do gremijow nutř njesć.  
S. Šenkec: Zasadnje je tak, zo zastupujemy serbske pozicije. Ale hdźe so tute tworja? 
Čeji nadawk to je? Rada nima mandat. Procesy dyrbja so hišće raz přemyslić.  
B. Bělk: Wusłyši wěstu njespokojnosć z dotalnej strukturu. Kak dyrbi so nowy gremij 
wutworić?  
B. Cyž: Kóžda “serbska” naležnosć dyrbi so němskim radźićelam rozkłasć. Po jeho 
měnjenju by so dyrbjał wutworić kontrolny organ (dohladowanska rada stata) a jedyn 
“serbski part” za wobsahowe dźěło (Załožbowa rada) po přikładźe ZP. W tutym zmysle 
dyrbjało so statne zrěčenje změnić.   
M. Michałkowa zjima - wjace pjenjez, wjace dźěła. Doba so kónči, dźěło wostanje. Nima 
za realistiske, krótkodobnje statne zrěčenje změnić. Fachowi poradźowarjo dyrbja 
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serbskich radźićelow podpěrać. Na nowych zastupjerjow čaka hoberske dźěło, to budźe 
ćežko w přichodnych lětach.  
S. Šenkec: Apeluje na zhromadnu zamołwitosć, zo so dźěło z wulkimi wužadanjemi dale 
wjedźe.  
W. Bejmak: Ewaluacija je nadawk, kiž dyrbi so zrealizować. Prosy radźićelow wo tym 
přemyslować, hač njechaja hižo zahajene nadawki snano hišće jedne abo 2 lěće dale 
sobu přewodźeć. Dale so wupraji k temje digitalizacija. Wón na tutym polu njewidźi žanu 
nošnu strukturu, dokelž faluje jasne wopisanje a prašenje za njeho je, hač je pola załožby 
docyła prawje zakótwjena? Zwjazkarstwo za hoberske nadawki je trěbne.  
D. Měrćink namjetuje, wo tym hišće raz w kruhu “ekspertow” diskutować. 
J. Bělk: Fachowa kompetenca ma swoju hódnotu, jeničce z čestnohamtskim dźěłom 
njemóža so wužadowace nadawki spjelnić. Nowe formy honorowanja dyrbja so 
namjetować. Wón ma wobmyslenja, hač budźe nowa rada dźěło zmištrować.  
D. Statnik: W mjenje Domowiny chwali dobry poměr a wupraji předsydce dźak za 
koordinaciju wobsahow. Zhromadnje dyrbi so přemyslować, kak ma so dźělo dale wjesć.  
Ma so tež pruwować, što so stanje, jeli so snano 13.1.23 wólby njepřewjedu? Hladajo na 
namjety k statusej serbskich radźićelow namjetuje, wutworić dźěłowu skupinu. Tež wón 
staji prašenje, hač su dotalni radźićeljo zwólniwe dale sobu dźěłać abo so w tajkej 
skupinje angažować.  
S. Šenkec: To dyrbi so pruwować. Su zwólniwi, ekspertizu dać. Njemóže za druhich 
rěčeć, kak budźeja na próstwu wo dalše sobudźěło (w radźe abo w dźěłowej skupinje) 
reagować. 
Dr. Rühmann: Serbscy radźićeljo dyrbjeli so sobu zawjazać do přihotowanskich 
rozmołwow. 
M. Hančik: Rada je gremij, kotryž ma kompetencu serbske stejišća wudźěłać a 
zastupować. Klawsurne posedźenje ze starymi a nowymi radźićelemi ma za wažne, zo 
byštej so wěda a nazhonjenja dale dali. 
J. Šołćina namjetuje wo tym přemyslować, hač su wólby 13.1.23 móžne. (dnjowy dypk 9) 
D. Statnik: Dołhož wólby njejsu zahajene, móže so hinaši rozsud tworić. Ale ma so 
pruwować, kotre konsekwency to ma.  
 

2.  Wobzamknjenja 
 

2.1. Pomjenowanje zastupjerjow Domowiny w Poradźowacym wuběrku za prašenja 
serbskeho ludu poboku Zwjazkoweho předsydstwa zwjazkoweho ministerstwa 
nutřkowneho  
Předłoha ZP 43/2022 
 
Wobzamknjenje čo. 50 z dnja 25.11.2022: 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
 
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:  24 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
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2.2. Namjet za powołanje čłona/čłonki a zastupowaceho čłona/zastupowaceje čłonki do 
Kubłanskeje rady Sakskeje na dobu 2023-2025 
Předłoha ZP 57/2022 
 
ŠST njebě móžno, namjety podać. Namjet budźe so jako wokolne wothłosowanje w 
prezidiju wobjednać.  
 
Dnjowy dypk so wusadźi.  
 

2.3. Plan posedźenjow zwjazkoweho předsydstwa a jeho prezidija w lěće 2023 
Předłoha ZP 48/2022 
 
Ze stron někotrych čłonow ZP wuprajištej so próstwje, terminaj w meji a nowembrje 
změnić. 
 
Wobzamknjenje čo. 51 z dnja 25.11.2022: 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
 
Plan posedźenjow prezidija a zwjazkoweho předsydstwa hač do kónca lěta 2023. 
Ze změnu 12.05.2023 město 26.05.2023 a 17.11.2023 město 24.11.2023. 
 

za namjet:  25 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

2.4. Změna jednanskeho porjada Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 
Předłoha ZP 52/2022 
 
Změnjeny porjad čłonam předleži. Předsyda jednotliwe změny komentuje. 
M. Hančik namjetuje sćěhowace změny:  
Par. 3, dypk 11: ...  jeli sebi to přejetaj 
Par. 3, dypk 12: ... jeli sebi to přeja (nic jeli wo to proša) 
Par. 8, dypk 5: protokol so kontroluje  
Par. 8, dypk 4: ... jeli sebi to přeja  
Par. 5, čo. 3: “dalokož je móžno” so šmórnje 
Par. 5, dypk 10: šmórnyć  
 
Wobzamknjenje čo. 52 z dnja 25.11.2022: 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny schwali změnu swojeho jednanskeho porjada 
wotpowědnje předležacemu přehladej a wotpowědnje dalšim na posedźenju 
mjenowanym změnam. 
 

za namjet:  25 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

2.5. Změna jednanskeho porjada prezidija Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 
Předłoha ZP 51/2022 
 
D. Statnik komentuje změny. 
M. Hančik poda dalše změny: 
Dypk 6, dypk 5: medijoweho wozjewjenja 
Dalši přistajeni zarjada a fachowi poradźowarjo so po potrjebje na posedźenje přeproša.  
 
Wobzamknjenje čo. 53 z dnja 25.11.2022: 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny schwali změnu jednanskeho porjada prezidija 
wotpowědnje předležacemu přehladej. 
 

za namjet:  25 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 
 
 



5 

 Přestawka wot 19.32 do 20.04 hodź. 
Po přestawce Marcus Końcaŕ njeje wjace přitomny. 
Tež dalši hosćo (D. Měrćink, J. Nyča a A. Arlt) so wjace njewobdźěla. 
 

2.6. Powołanje do přihotowanskeho wuběrka za Mjezynarodny folklorny festiwal Łužica 
2023 
Předłoha ZP 53/2022 
 
Wobzamknjenje čo. 54 z dnja 25.11.2022: 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny powoła jako čłonow přihotowanskeho wuběrka 
za Mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica – Łužyca” 2023 z hłosowanskim 
prawom: 
 
Gabriela Krawca – Serbska rejowanska skupina Smjerdźaca 
Ambroža Handrika – Serbski folklorny ansambl Wudwor 
Janu Pětrowu – Załožba za serbski lud 
Marka Klimana – gmejna Chrósćicy 
Marka Kowarja – Domowina 
Marcusa Końcarja – Delnja Łužica 
 

za namjet:  25 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

2.7. RCW – rozprawa wo dźěławosći w lěće 2022 
Předłoha ZP 55/2022 
 
Rozprawa čłonam ZP předleži. 
B. Brězanowa k rozprawje doda, zo je dźakowna za start delnjoserbskeho programa 
‘sotša’. Certifikat serbskorěčnych kmanosćow je po mnohich lětach dźěła nětko swoje 
pruwowanje wobstał. Hodźi so nětko wužiwać za ewaluaciju a za monitoring.   
Wobaj wulkej projektaj staj so derje radźiłoj. 
W. Bejmak so praša, kotre rěčne skupiny to potrjechi a hač su hižo prěnje rezultaty 
widźomne?    
Na prašenje A. Hiccyneje, štó su C1-kandidaća, wotmołwi dr. Brězanowa, zo su to 
wosebje studenća abo tež wobdźělnicy ferialneho kursa. 
M. Hasacky ma prašenje k rěčnej politice Domowiny, to so na kóncu rozprawy wjace 
njenaspomni. Kak we wšědnym dźěle z tym wobchadźamy?  
B. Brězanowa wotmołwi, zo je krok ćežki, nawuknjene potom tež konsekwentnje 
wužiwać. Sobudźěłaćerjo w zarjedźe su namołwjeni, z tutymi kolegami wobstajnje 
serbować. Wosebita strategija njeje trěbna, činić so dyrbi. 
J. Šołćina: Interna rěčna politika běše tema klawsury zarjada Domowiny a tutón tydźeń 
wotmě so k tomu wuradźowanje ze zawodnej radu. Budźe to dołhodobniši zhromadny 
proces Domowiny a RCW.  
H. Leipner: Kajka je kooperacija z ABC w Choćebuzu?  
K tomu dr. Brězanowa: W Braniborskej je lěpšina, zo so wudźěłanje wučbnicow přez 
mzdu honorěruje. W Sakskej nic, tohodla je hinaše rjadowanje trěbne. Zakład je 
kooperaciske zrěčenje, wothłosowanje z ABC a nakładnistwom. 
S. Šenkec: Su wšitcy wobdźělnicy rěčnych kursow certifikowani a kelko rěčnych 
docentow woprawdźe trjebamy?  
B. Brězanowa: Ně, wšitcy njejsu certifikowani. Rěčny docent Marek Krawc ma wšelake 
kursy a to potom wotpowědnje zamóžnosćam jednotliwych wobdźělnikow rozdźěli. Trěbni 
bychu wo wjele wjace tajkich docentow byli.     
 
Wobzamknjenje čo. 55 z dnja 25.11.2022: 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
 
Rozprawa Rěčneho centruma WITAJ wo swojej dźěławosći w lěće 2022 bjerje so na 
wědomje. 
 

za namjet:  25 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
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2.8. RCW – naćisk dźěłoweho plana za lěto 2023 
Předłoha ZP 56/2022 
 
Naćisk dźěłoweho plana za lěto 2023 čłonam ZP předleži.  
B. Brězanowa pokaza na to, zo stej městnje za mobilne socialne dźěło a swójbne 
kubłanje njewobsadźenej.  
K nowemu projektej digitalna wučba serbšćiny su so prěnje rozmołwy, tež ze statnymi 
instancami, přewjedli. Narok je jara dobra kwalita.  
 
Wobzamknjenje čo. 56 z dnja 25.11.2022: 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
 
Zwjazkowe předsydstwo přihłosuje dźěłowemu planej Rěčneho centruma WITAJ za 
lěto 2023. Prezidij dóstanje nadawk, zwoprawdźenje nadawkow we wothłosowanju z 
hłownej jednaćelku běžnje kontrolować. 
 

za namjet:  25 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

3.  
 

Přihot 22. hłowneje zhromadźizny Domowiny 2023 
 

3.1. Zwołanje 22. hłowneje zhromadźizny 
 
Předłoha ZP 50/2022 
 
Wobzamknjenje čo. 57 z dnja 25.11.2022: 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
 

1. Zwjazkowe předsydstwo zwoła 22. hłownu zhromadźiznu Domowiny na 
sobotu, dnja 22. aprila 2023, w 09.00 hodź. do Choćebuza. 

2. 22. hłowna zhromadźizna Domowiny změje slědowace hłowne nadawki: 

• bilancować prěnju połojcu wólbneje doby 2021-2025; 

• wotličić zwoprawdźenje dźěłowych směrnicow Domowiny a schwalić za 
dobu 2023-2025 předźěłane dźěłowe směrnicy a 

• zahajić programowu diskusiju Domowiny.  
3. Prezidij dóstanje nadawk, z pomocu zarjada Domowiny trěbne wobsahowe a 

organizatoriske přihoty hłowneje zhromadźizny koordinować. 
4. Župy a specifiske sobustawske towarstwa Domowiny su namołwjene, 

namjety k wobjednanju dalšich prašenjow hač do kónca lěta 2022 
zwjazkowemu předsydstwu předpołožić. 

 

za namjet:  25 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

3.2. Kluč delegatow za 22. hłownu zhromadźiznu 
Předłoha 49/2022 
 
D. Dyrlich prosy wo zaměstnjenje župy “Jan Skala” na 6. městno w lisćinje. 
M. Mark skedźbni na to, zo Zwjazk serbskich studowacych njeje župa.  
Předsyda Dawid Statnik doporuči, pruwować, kotre wuměnjenja su za pomjenowanje 
“župa” trěbne. 
 
Wobzamknjenje čo. 58 z dnja 25.11.2022: 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
 

1. Zwjazkowe předsydstwo schwali slědowacy kluč delegatow za 22. hłownu 
zhromadźiznu třěšneho zwjazka: nimo 30 čłonow zwjazkoweho 
předsydstwa nominuja župy kaž tež čłonske towarstwa a zwjazki 
Domowiny na kóžde započane 85 čłonow jednoho delegata, znajmjeńša 
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pak pósćele kóžde čłonske towarstwo dweju delegatow na hłownu 
zhromadźiznu.  
 

2. Připołožena lisćina wupokaza maksimalnu ličbu delegatow. Hdyž so tuta 
ličba wot župy resp. čłonskeho towarstwa/zwjazka njewučerpa, njeje 
móžno, druhej župje / druhemu towarstwu/zwjazkej zbytne městna k 
dispoziciji stajić. 

 
3. Župy a sobustawske towarstwa/zwjazki maja hač do 31. januara 2023 

swojich delegatow pomjenować a wotpowědnu lisćinu delegatow z 
póstowymi a mejlowymi adresami na zarjad Domowiny zapodać. 

 
4. Zapodate lisćiny delegatow tworja zakład za zwěsćenje přitomnosće na 

hłownej zhromadźiznje. 
 

5. Wupady přizjewjenych delegatow smědźa so z naslědnikami narunać.   
 

za namjet:  25 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 

4. Rozprawa předsydy Domowiny, prezidija Domowiny a čłonow zwjazkoweho 
předsydstwa wo dźěławosći třěšneho zwjazka mjez posedźenjomaj zwjazkoweho 
předsydstwa 
Rozprawa předsydy čłonam ZP pisomnje předleži. 
 

5. Naprašowanja čłonow Domowiny a hosći k serbskim naležnosćam 
Naprašowanjow njebě.  
 

6. Schwalenje protokola 5. (rjadneho) posedźenja z dnja 20.05.2022 
Žane přispomnjenja. 
 

7. Schwalenje protokola 6. (rjadneho) posedźenja z dnja 23.09.2022 
Žane přispomnjenja. 
 

8. Informacija k aktualnym aspektam dźěławosće zarjada Domowiny a rěčneho 
centruma WITAJ 
Dnjowy dypk so časowych přičin dla přesunje. 
 

9. 
 

Zwěsćenje wuslědka wokolneho wothłosowanja 
Předłoha ZP 54/2022 – přesunjenje wólbow serbskich zastupjerjow ze Sakskeje do 
Załožboweje rady 
 
Wobzamknjenje čo. 48 z dnja 10.11.2022: 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
 
Doba za zapodaće kandidatow ze Sakskeje do Załožboweje rady podlěši so hač do 
30.11.2022. Wólby přewjedu so pjatk, 13.01.2023 we wurjadnym posedźenju 
zwjazkoweho předsydstwa.  
 

za namjet:  21 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 
 
Nawjazujo na dnjowy dypk 1 diskutowachu čłonojo ZP dale wo prašenju, přesunyć wólby 
Załožboweje rady.  
M. Młynkowa wupraji so za wobstejacy termin wólbow 13.01.23 a za klawsurne 
posedźenje nowych a starych radźićelow. 
H. Leipner wupraji so tohorunja za wólby w januarje, dokelž chcedźa w Bramborskej w 
samsnym měsacu wólby přewjesć. 
J. Bělk pokaza na to, zo njeje pomjenowanje dnjoweho dypka jako “wobzamknjenje” 
dobre. Z tym so implicěruje, zo dyrbi so tu rozsud tworić. Snano so lěpje pomjenuje jako 
informacija wo wobzamknjenju.  
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10. Aktualna debata čłonow zwjazkoweho předsydstwa  
W. Bejmak potwjerdźi hišće raz trěbnosć zhromadneje pozicije ze załožbowymi 
radźićelemi nastupajo strategiju na polu digitalizacije. Wón ma poradźowanski gremij za 
załožbu za zmysłapołny.  
J. Šołćina wita tutón namjet. Domowina móže tež nachwilne abo specifiske wuběrki 
zwołać. To by na přikład nadawk za wuběrk był, digitalizaciju podpěrać.  
 

11. Wšelčizny a informacije 
D. Statnik zdźěli, zo złoži Kito Ela swój mandat k 31.12.2022.  
Nažel nima ZP naslědneho kandidata. 
Dźakuje so w mjenje gremija za dołholětne a swěrne sobudźěło. 
 

 
 Kónc 21.09 hodź.  

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: M. Šusterowa  
přehladałoj: D. Statnik, M. Di Sarnowa 
 
 
 
 
 


