
Namjet             02.10.2018 
 

 
Dnjowy porjad 
za 8. (rjadne) posedźenje zwjazkoweho předsydstwa dnja 19.10.2018 w 
Choćebuzu 
 
městnosć:    klubownja Delnjoserbskeho internata w Choćebuzu  
 

 
 
 
 

Njezjawny dźěl posedźenja 
 
17.30 - 18.00 hodź. 
 

  
 
 

 Zjawny dźěl posedźenja 
 

  

0. Zahajenje posedźenja 
wotewrjenje a powitanje / zwěsćenje přitomnosće a zamołwjenjow / 
zwěsćenje wobzamknjenjakmanosće / schwalenje dnjoweho porjada / 
zwěsćenje zajatosće 
18.00 - 18.10 hodź. 
 

 Dawid Statnik 

1. Rozprawa předsydy Domowiny a čłonow zwjazkoweho předsydstwa 
wo dźěławosći třěšneho zwjazka mjez posedźenjomaj zwjazkoweho 
předsydstwa  
18.10 - 18.20 hodź. 
 

 Dawid Statnik a 
čłonojo ZP 
 

2. 
 

Naprašowanja hosći k serbskim naležnosćam 
18.20 - 18.30 hodź. 
 

 Marko Hančik 
 
 

3. Schwalenje protokola 7. (rjadneho) posedźenja z dnja 31.08.2018 w 
Narću z kontrolu zwoprawdźenja tam zapisanych nadawkow 
18.30 - 18.45 hodź. 
 

 Judit Šołćina 

4. 
 

Wobzamknjenja  
 

  

4.1. namjet prezidija za wobchad z namjetom wuběrka za serbsku ciwilnu 
towaršnosć za čestny porjad Domowiny 
předłoha ZP 39/2018 
18.45 - 19.00 hodź. 
 

 Marko Hančik 

4.2. asociěrowane čłonstwo towarstwa “Wendischer Freundes- und 
Arbeitskreis e.V.” z Łuchowa/Lüchow (Wendland) 
předłoha ZP 45/2018 
19.00 - 19.15 hodź. 
 

 Marko Hančik 

4.3. porjad za wólby serbskich zastupjerjow ze Sakskeje za Załožbowu 
radu na dobu 2019-2023 a powołanje wólbneho wuběrka 
předłoha ZP 46/2018 
19.15 - 19.30 hodź. 
 

 Dawid Statnik 

4.4. dalše přihoty 19. hłowneje zhromadźizny Domowiny - wotběh a lisćina 
hosći 
předłoha ZP 47/2018 
19.30 - 19.45 hodź. 

 Dawid Statnik 

TOP 0.1 



 
 Přestawka                19.45 - 20.05 hodź. 

 
  

4.5. plan dźěławosće zwjazkoweho předsydstwa a jeho prezidija w lěće 
2019 
předłoha ZP 48/2018 
20.55 - 20.20 hodź. 
 

 Dawid Statnik 

4.6. delegěrowanje zastupnika zjadnośeństwow Serbow do rozgłosoweje 
rady RBB na dobu 2019-2023 
předłoha ZP 49/2018 
20.20 - 20.30 hodź. 
 

 William 
Janhoefer 
 

4.7. změnje jednanskeju porjadow zwjazkoweho předsydstwa a jeho  
prezidija  
předłoha ZP 50/2018 
20.30 - 20.40 hodź. 
 

 Dawid Statnik 

4.8. wobdźělenje Domowiny na iniciatiwje za ludowu próstwu wo 
zhromadnu šulu w Sakskej 
předłoha ZP 51/2018 
20.40 - 20.50 hodź. 
 

 Marcel Brauman

5. Informacije 
 

  

5.1. Informacija k wuslědkam konferency k strukturnemu wuwiću we 
Łužicy 13./14 septembra 2018 w Złym Komorowje 
20.50 - 21.00 hodź. 
 

 Marko Kliman 

5.2. Informacija k dotalnej dźěławosći Rady za naležnosće Serbow w 
Braniborskej we wólbnej dobje 2014-2019 z widom na nowowólby 
za dobu 2019-2024 
21.00 - 21.30 hodź. 
 

 Torsten Mak 

5.3. Informacija k aktualnym kubłansko-politiskim prašenjam w 
Braniborskej 
21.30 - 21.50 hodź. 
 

 dr. Viktor Zakar 

6. Aktualna debata čłonow zwjazkoweho předsydstwa k namjetowanej 
tematice po jednanskim porjedźe ZP § 2 dypk 2 
21.50 - 22.05 hodź. 
 

 Marko Hančik 
 

7. Wšelčizny     
 
- aktualne informacije po potrjebje                      
22.05  - 22.10 hodź. 
                  
       

 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.  
 


