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Namjet prezidija         06.02.2019 
 

 
 
Dnjowy porjad 
za 10. (rjadne) posedźenje zwjazkoweho předsydstwa dnja 15.02.2019 w 
Budyšinje 
 
městnosć:    žurla Serbskeho domu w Budyšinje  
   

 Zjawny dźěl posedźenja 
 

  

0. Zahajenje posedźenja 
wotewrjenje a powitanje / zwěsćenje přitomnosće a zamołwjenjow / 
zwěsćenje wobzamknjenjakmanosće / schwalenje dnjoweho porjada / 
zwěsćenje zajatosće 
17.30 - 17.40 hodź. 
 

 Dawid Statnik 

1. Rozprawa předsydy Domowiny a čłonow zwjazkoweho předsydstwa 
wo dźěławosći třěšneho zwjazka mjez posedźenjomaj zwjazkoweho 
předsydstwa  
17.40 - 17.50 hodź. 
 

 Dawid Statnik a 
čłonojo ZP 
 

2. 
 

Naprašowanja hosći k serbskim naležnosćam 
17.50 - 18.00 hodź. 
 

 Marko Hančik 
 
 

3. Schwalenje protokola 9. (rjadneho) posedźenja z dnja 14.12.2018 w 
Chrósćicach  z kontrolu zwoprawdźenja tam zapisanych nadawkow 
18.00 - 18.10 hodź. 
 

 Judit Šołćina 

4.1. Rozprawa zarjada Domowiny wo swojej dźěławosći w lěće 2018 
předłoha ZP 54/2019 
18.10 - 18.30 hodź. 
 

 Marko Kowar 
 
 

5.1. Rozprawa RCW wo swojej dźěławosći w lěće 2018 
předłoha ZP 56/2019 
18.30 - 18.50 hodź. 
 

 dr. Beata 
Brězanowa 
 
 

6. 
 

Wobzamknjenja  
 

  

6.1. dalše přihoty 19. hłowneje zhromadźizny Domowiny dnja 30.03.2019 
w Chrósćicach - naćisk dźěłowych směrnicow Domowiny za dobu 
2019-2021 
předłoha ZP 60/2019  
18.50 - 19.40 hodź. 
 

 Marko Hančik 

 Přestawka              
19.40 - 20.00 hodź. 
 
 
 

  

TOP 0. 
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6.2. dalše přihoty 19. hłowneje zhromadźizny Domowiny dnja 30.03.2019 
w Chrósćicach - naćisk rozprawy zwjazkoweho předsydstwa k 
zwoprawdźenju dźěłowych směrnicow w lětomaj 2017 a 2018 
předłoha ZP 62/2019  
20.00 - 20.40 hodź. 
 

 Dawid Statnik 

6.3. dalše přihoty 19. hłowneje zhromadźizny Domowiny dnja 30.03.2019 
w Chrósćicach - modifikowany wotběh 
předłoha ZP 63/2019 
20.40 - 20.50 hodź. 
 

 Marko Hančik 

6.4.  doporučenje zwjazkoweho předsydstwa nastupajo přidatne namjety 
za wobzamknjenja 19. hłowneje zhromadźizny  
předłoha ZP 65/2019 
20.50 - 21.00 hodź. 
 

 Judit Šołćina 

7 Próstwy čłonskich župow na třěšny zwjazk 
 

  

7.1. Namołwa župy JAS k wužiwanju Serbskeho domu jako srjedźišćo 
Serbow 
21.00 - 21.10 hodź. 
 

 Marko Hančik 

7.2. Próstwa župy Delnja Łužica k dźěłowym planam zarjada Domowiny a 
RCW 
21.10 - 21.20 hodź. 
 

 W. Janhoefer 

7.3. Apel župy Delnja Łužica nastupajo wobdźělenja Serbow na 
EUROPEAdźe 2020 
21.20 - 21.30 hodź. 
 

 W. Janhoefer 

8. Aktualna debata čłonow zwjazkoweho předsydstwa k namjetowanej 
tematice po jednanskim porjedźe ZP § 2 dypk 2 
21.30 - 21.40 hodź. 
 

 Marko Hančik 
 
 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wšelčizny     
21.40 - 22.00 hodź. 
 
- list MWFK – 70 lět Domowina w DŁ     
- zakónčace stejišćo Kukowskich prašakow    
- dwurěčnosć na awtodróhach – wotmołwa zwjazka 
- Zjawny list Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi    
- informacija k listej nawodow serbskich institucijow z dnja 12.12.2108   
  pod titulom “Naša rěč trjeba přichod” 
- aktualne informacije po potrjebje     
           
 

 Dawid Statnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
čłonojo a  
poradźowarjo 
ZP 
 

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.  


