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Naćisk protokola  
9. (rjadneho) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 
 

 
datum:   pjatk, 27.01.2023 
  
čas:    17.40 hodź. –  21.03 hodź.  
 
městnosć:   Žurla w Kulturnej fabrice we Wojerecach  
 
přitomni na městnje:  D. Statnik, H. Leipner, M. Hančik, W. Bejmak, J. Bělk, M. Brycka,  

B. Cyž, L. Dučmanowa, D. Dyrlich, M. Funka, F. Grajcarekec, K. Grofa, 
A. Hiccyna, W. Janhoefer, M. Libšowa, M. Mark, M. Michałkowa,  
D. Wowčerjowa  

    
zamołwjeni:  F. Albertowa, B. Bělk, J. Clausen, M. Hasacky, D. Maticowa, M. 

Młynkowa, F. Ričel, B. Sćapan, L. Žurec-Pukačowa    
 
njezamołwjeni:  J. Dünnbierowa, G. Šejn  
 
hosćo na městnje:  J. Šołćina, M. Końcaŕ, B. Brězanowa, M. Di Sarnowa, W. Sroka, 

           S. Šenkec, Janek Wowčer (MDR), M. Šusterowa 
 
hosćo digitalnje:  B. Melcher, M. Wjesela wot 20.40 hodź., M. Wałda k dypkej 9.  

 

0. Zahajenje posedźenja 

wotewrjenje a powitanje / zwěsćenje přitomnosće a zamołwjenjow / zwěsćenje 

wobzamknjenjakmanosće / schwalenje dnjoweho porjada / zwěsćenje zajatosće 

 

Wot cyłkownje 29 čłonow Zwjazkoweho předsydstwa su 18 přitomni = 62 %. 

Z tym je wobzamknjenjakmanosć zaručena. 

 

Wobzamknjenje čo. 63 z dnja 27.01.2023: 

Dnjowy porjad posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa so schwali. 

 

za namjet:  18 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

 

Namjet so z tym přiwza. 

Zajatosć so njezwěsći.  

 

Na namjet D. Statnika wopominaja čłonojo ZP a hosćo z mjeńšinu ćišiny wopory 

nacionalsocializma. 

 

W. Sroka, kotryž so jako hósć na posedźenju wobdźěli, informuje wo tym, zo přihotuje župa 

“Handrij Zejler” zhromadnje z městom Wojerecy serbsku stawiznisku šćežku “via sorabica”, 

kotraž wjedźe po serbskich slědach přez město. Na tute wašnje chcedźa wopytowarjam 

zajimawostki ze serbskeho žiwjenja a informacije wo tu skutkowacych Serbach zbližić. 

TOP 1. 
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Zdobom wuži składnosć dopominać na Jana Haješa-Łazowskeho. Lětsa wopominaja so jeho 

150. posmjertne narodniny.  

 

1. Předstajenje projekta Domowiny w ramiku strukturneje změny: Syć za regionalnu 
identitu a serbsku rěč (projekt ZARI) 
 
D. Pawlikowa, C. Ratajczakowa, M. Šołćic, R. Wićazowa, J. Kaulfürstowa a L. Kaulfürst projekt 
a jednotliwe wobłuki dźěławosće z pomocu powerpoint-prezentacije předstaja.  
 
Na prašenja čłonow ZP so wotmołwi. 
 
D. Statnik wupraji dźak a wupřa wjele wuspěcha.  
 

2.  Wobjednanje protokola 8. (wurjadneho) posedźenja z dnja 13.01.2023 w Budyšinje 
 
Dawid Statnik namjetuje změny na stronje 6: 
Z tym buchu w druhim kole jako třo zastupowacy čłonojo wuzwoleni... 
Po wólbach ... wobsadźenja městna štwórteho zastupjerja ... 
Čłon wólbneje komisije ... wuwjedźenjow (juraforum.de). 
 
Čłon gremija prosy wo změnu na str. 4:  
Čłon Zwjazkoweho předsydstwa .... Daniela Nuka. Wón je jenički kandidat pod 40 lětami ... 
 
Tež doda so na str. 6, deleka: 
... hač bychu za dalše wólby k dispoziciji stali. Z gestiku tući přihłosuja. 
 

3. Wobzamknjenja 

3.1. Wutworjenje nachwilneho dźěłoweho wuběrka “Załožbowa rada” 
předłoha ZP 60/2023 
 
Namjetuje so změna za mjeno wuběrka (dypk 1). 
Zwólniwosć k sobudźěłu su mjeztym 6 wosobow wuprajili, tak zo móže so dypk 4 
konkretizować. Dalši zajimcy su lubje witani. 
Wudźěli so blidowa předłoha, kotraž změny wobsahuje. 
 
Čłonojo ZP su ze změnomaj přezjedni. 
 
Wobzamknjenje čo. 64 z dnja 27.01.2023: 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
 

1. Zwjazkowe předsydstwo wutwori na zakładźe płaćiweho jednanskeho porjada 
nachwilny dźěłowy wuběrk „Załožbowa rada“. 
 

2. Nachwilny dźěłowy wuběrk ma nadawk, nětčišu dźěławosć serbskich radźićelow 
Załožboweje rady a strukturu Załožby za serbski lud ewaluować. Zdobom maja 
so, wobkedźbujo dotalne namjety a koncepcije, zwjazkowemu předsydstwu lětsa 
hač do nowemberskeho posedźenja předpołožić dopóznaća a namjety, kotrež 
aktualne wuwiće a nadawki załožby wobkedźbuja.  
 

3. Zwjazkowe předsydstwo prosy zdobom zarjad Załožby za serbski lud, nachwilny 
dźěłowy wuběrk aktiwnje při dźěławosći podpěrować.  

 
4. Jako čłonojo pomjenuja so Susann Šenkec, Julian Nyča, Marlis Młynkowa, 

Bjarnat Cyž, Hartmut Leipner a Dawid Statnik.  
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za namjet:  18 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 za dobu wot 17.11.22 do 19.01.2023 čłonam ZP pisomnje předleži, D. Statnik doda 

hišće někotre nadrobnosće k jednotliwym dypkam.  

 

B. Cyž informowaše wo wuradźowanju załožboweje rady z dnja 26.1.23, na kotrymž su 

wuhódnoćili dźěławosć tuteje legislaturneje doby. Kritisce su so tež z njedostatkami zaběrali. 

Zarjad załožby njemóže wšitke nadawki zmištrować, dokelž tuchwilnje personelnje njeje tak 

nastajeny. Serbscy radźićeljo su nadměru wjele dźěła wukonjeli. Dale wón praji, zo so 

“pjenjezydawarjo” sami widźa jako kontrolerojo dodźerženja hospodarskich směrnicow. Po jich 

słowach maja serbscy radźićeljo wo rozdźělenju srědkow a wo prioritach rozsudźić.   

 

5.  Naprašowanja čłonow Domowiny a hosći k serbskim naležnosćam 
 
Naprašowanjow žanych njeje.  
 

 Přestawka 18.50 hodź. – 19.20 hodź. 
 

6. “World café” – diskusija wo dźěłowych směrnicach Domowiny za dobu 2023-2025 
 
Jednaćelka poda zawod a zjima. Při 6 blidach mějachu čłonojo ZP móžnosć wo dźěłowych 
směrnicach diskutować. Při tym jich sobudźěłaćerjo ze zarjada podpěrachu.  
Namjety budźa so z pomocu zarjada pruwować a kwalifikować. Předźěłane dźěłowe směrnicy 
maja k přichodnemu posedźenju ZP předležeć a so potom za zjawnu diskusiju wozjewić. 
Doskónčnje ma hłowna zhromadźizna dźěłowe směrnicy schwalić. 
 

7. Rozprawa na zakładźe plana dźěławosće zarjada za lěto 2022 
předłoha ZP 61/2023 
 
Rozprawa čłonam ZP pisomnje předleži.  
 
Wobzamknjenje čo. 65 z dnja 27.01.2023: 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
Rozprawa na zakładźe plana dźěławosće zarjada za lěto 2022 bjerje so na wědomje. 
 

za namjet:  18 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 

 

8.  Plan dźěławosće zarjada za lěto 2023  
předłoha ZP 62/2023 
 
Plan dźěławosće člonam ZP pisomnje předleži. Jednaćelka namjetuje, do přichoda plan nic 
lětnje předpołožić ale tutón wusměrić na dobu dźěłowych směrnicow. Tutón namjet so wita. 
Jednaćelka namjetuje dale, plan po hłownej zhromadźiznje a z tym po schwalenju nowych 
dźěłowych směrnicow hišće raz předpołožić.  
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Wobzamknjenje čo. 66 z dnja 27.01. 2023: 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny přihłosuje planej dźěławosće zarjada za lěto 2023.  
Prezidij dóstanje nadawk, zwoprawdźenje plana we wothłosowanju z jednaćelku běžnje 
kontrolować. 
 

za namjet:  18 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

Namjet so z tym přiwza. 

 

 9. Hospodarski plan za lěto 2023 
předłoha ZP 63/2023 
 
Matej Wałda je digitalnje přitomny a komentuje hospodarski plan.  
 
Wobzamknjenje čo. 67 z dnja 27.01.2023:  
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny přihłosuje naćiskej hospodarskeho plana za lěto 
2023. Prezidij dóstanje nadawk, z pomocu zarjada Domowiny wužiwanje srědkow w lěće 
2023 běžnje kontrolować. 
 

za namjet:  18 přećiwo namjetej:  0 so hłosa wzda: 0 

 
Namjet so z tym přiwza. 

 

10. Informacija k aktualnym aspektam dźěławosće zarjada Domowiny a Rěčneho centruma 
WITAJ 
 
Jednaćelka poda aktualne informacije k personalnej situaciji. Najwjetši problem je, zo městno 
nowinskeho rěčnika nadal njeje wobsadźene. Za městno referenta za gremijowe dźěło 
požadanje předleži.  
 

11. Přihot 22. hłowneje zhromadźizny Domowiny 2023 –  
aktualny staw přihotow  
 
Předsyda informuje wo aktualnym stawje. 
 

12.  Wšelčizny a informacije 
 

12.1. Jednanski porjad zwjazkoweho předsydstwa 
 
Na próstwu ZP je so jednanski porjad hišće raz rěčnje kwalifikował. Wobsahowe změny njejsu. 
 

12.2. Jednanski porjad prezidija zwjazkoweho předsydstwa 
 
Na próstwu ZP je so jednanski porjad hišće raz rěčnje kwalifikował. Wobsahowe změny njejsu. 
 

12.3. Wólby załožboweje rady dnja 13.01.23 a prašenja w tutym zwisku 
 
Předsyda informuje, zo je nastupajo wuslědka wólbow z dnja 13.01.2023 dał dwě pruwowani 
do nadawka.  
 
Na załožbu je so podało próstwa wo pruwowanje, hač dyrbi so štwórte městno zastupjerjow 
wobsadźić abo hač hodźi so funkcija zastupjerja tež na druhu wosobu delegować. Załožba je 



5 
 

prašenje posrědkowała dale na Sakske ministerstwo za wědomosć a kulturu. Wotmołwa hišće 
njepředleži. 
 
Na prawiznika je so posrědkowała próstwa, pruwować, hač běše postupowanje (změna 
wólbneho porjada, wólby same a zakónčenje wólbow bjez wobsadźenja štwórteho městna 
zastupjerja) po zakonjach, wustawkach a jednanskim porjedźe prawje. 
Wotmołwa prawiznika je krótkodobnje dóšła, tohodla njeje so móhła čłonam posrědkować. 
Doporuči, zo předpołoži prezidij namjet za dalše postupowanje, hdyž wšitke wotmołwy 
předleža.  
 

 Přizamknje so njezjawny dźěl posedźenja. 
 

 
 
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 
hodźinow wobmjezować a měło so posedźenje najpozdźišo 22.00 hodźin skónčić.   

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


