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Plan posedźenjow zwjazkoweho předsydstwa wólbneje doby 2021-2025 a jeho 
prezidija hač do kónca lěta 2021 a w lěće 2022 
 
→ posedźenja zwjazkoweho předsydstwa (ZP)  
→ posedźenja prezidija zwjazkoweho předsydstwa 

 
konstituowace posedźenje sobotu, dnja 19.06.2021, w 09.00 hodź. w  
zwjazkoweho předsydstwa Serbskim domje w Budyšinje 
                                                                - wuhódnoćenje 20. (wólbneje) hłowneje    
                                                                  zhromadźizny 
 - předstajenje nadawkow ZP a jeho prezidija 
   kaž tež dźěłowych wuběrkow 
                                                                - mjezsobne předstajenje čłonow ZP  
                                                                - předstajenje zarjada Domowiny z RCW 
                                                                - wólby mytowanskeho wuběrka 
 - zarunanje předsydy a městopředsydow 
 - přistajenje w zarjedźe Domowiny 
 - postajenje zastupjerjow w poradźowacym  
                                                                  wuběrku za prašenja serbskeho ludu  
 
100. róčnica załoženja župow  24.07.2021  

do toho 17.07.2021 wotkryće 
wopomnjenskeje tafle we Wojerecach 

 
1. (rjadne) posedźenje prezidija:  wutoru, dnja 07.09.2021, w 17.00 hodź. 
      w Serbskim domje w Budyšinje  
      - namjetaj za jednanski porjad ZP a jeho  

  prezidija za wólbnu dobu 2021-2025 
      - namjet za wutworjenje wuběrkow ZP 
      - namjet za powołanje dweju čłonow ZP do 
        prezidija 
      - wutworjenje namakanskeje komisije za 
        powołanje zastupjerki/zastupjerja Serbow  

  do rozhłosoweje rady MDR  
      - personalne naležnosće zarjada Domowiny, 
                                                                  doporučenje za powołanje jednaćela  

             Domowiny na dobu 7 lět wot 01.02.2022  
             sem  

      - předewzaća Lěta župow 2021/2022 
      - wuhódnoćenje posedźenja poradźowaceho 
        wuběrka za prašenja serbskeho ludu z dnja  
                                                                  22.06.2021 
      - wuhódnoćenje wotmołwow na wólbne  

  kopolaki Domowiny a konkluzije 
      - dalše přihoty na 1. (rjadne) posedźenje ZP 

Zwjazkowe předsydstwo dnja 24.09.2021 wobzamknyło. 
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1. (rjadne) posedźenje ZP:  pjatk, dnja 24.09.2021, w 17.30 hodź.  
      w Choćebuzu      
                                                                - předstajenje Župy Dolna Łužyca z.t. 
      - schwalenje jednanskeju porjadow ZP a jeho            
                                                                  prezidija 
      - wutworjenje wuběrkow ZP za wólbnu dobu  
                                                                  2021-2025 
                                                                - powołanje dweju čłonow ZP do prezidija 
                                                                - powołanje zastupjerki/zastupjerja Serbow           
                                                                  do rozhłosoweje rady MDR 
                                                                - wuhódnoćenje FUEN-kongresa 
                                                                - personalne rozsudy  

         - plan dźěławosće ZP a jeho prezidija hač do 
           kónca lěta 2021 a za lěto 2022 
         - předewzaća Lěta župow 2021/2022 

 
2. (rjadne) posedźenje prezidija: srjedu, dnja 06.10.2021, w 17.00 hodź. w 
      Domowinskim domje we Wojerecach 
                - spěchowanje serbskich projektow we  

   wobłuku strukturneje změny 
- prócowanja na kubłanskim polu hromadźe 
   ze SŠT z.t. a z nowymaj městnomaj  
   jednaćela SŠT z.t. a referentki za  
   naležnosće kubłanja a spěchowanje  
   dorosta 
- wobsadźenje wuběrkow ZP a zahajenje 

                                                                  jich dźěławosće 
      - wuhódnoćenje wuslědkow wólbow do 
        Zwjazkoweho sejma dnja 26.09.2021 a 
        wočakowanja na koaliciske zrěčenje 
 
wuznamjenjenske zarjadowanje pjatk, dnja 08.10.2021, w 17.00 hodź. w 
      Serbskim domje w Budyšinje 
 
3. (rjadne) posedźenje prezidija: srjedu, dnja 10.11.2021, w 17.00 hodź. w 
      Budyšinje 
                                                                - rezimej dźěławosće zarjada a RCW w lěće  
                                                                  2021 a dźěłowe ćežišća resp. plan za 2022 
      - předewzaća Lěta Zejlerja a Kocora 2022 
      - staw přihotow EUROPEADy 2022 
      - wuslědki projektoweho dźěła z pomocu  
        regionalnych projektowych managerow a  
        konkluzije do přichoda 
      - dalše přihoty na 2. (rjadne) posedźenje ZP 
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2. (rjadne) posedźenje ZP:   pjatk, dnja 19.11.2021, w 17.30 hodź. w 
                                                                Budyšinje 
      - předstajenje Župy “Michał Hórnik” 
      - rozprawje zarjada a RCW wo dźěławosći w 

   lěće 2021 z hódnoćenjom zasadźenja  
           noweho personala 
         - ćežišća dźěławosće zarjada Domowiny a  
           plan RCW za 2022 
         - schwalenje zestawy a nawodnistwa    
            wuběrkow ZP 
         - hospodarski plan za lěto 2022 
         - pomjenowanje serbskeho zastupjerja za   
           Sakski krajny wustaw za priwatny rozhłós a  
           nowe medije (SLM) na dobu 2022-2028 + 
    rozprawa dotalneho zastupjerja 

 
4. (rjadne) posedźenje prezidija: srjedu, dnja 08.12.2021, we 18.00 hodź. w 
      Delnjej Łužicy 
      do toho w 16.00 hodź. zetkanje ze  

zastupjerjemi Župy Dolna Łužyca z.t. na 
zakładźe kooperaciskeho dojednanja  
- wuhódnoćenje zetkanja a konkluzije 

      - wobkedźbowanje naležnosćow Delnjeje 
        Łužicy w dźěławosći třěšneho zwjazka 
      - hódnoćenje zazběha wólbneje doby 2021- 
                                                                  2025 a konkluzije za 2022  
      - wólna rozmołwa ke kóncej lěta 
 
5. (rjadne) posedźenje prezidija: srjedu, dnja 12.01.2022, we 18.00 hodź. w 
      Budyšinje  
      do toho w 16.00 hodź. zetkanje ze  

zastupjerjemi Župy “Jan Arnošt Smoler” 
      - wuhódnoćenje zetkanja a konkluzije 
      - aktualne aspekty sobudźěła w Mjeńšinowej  
                                                                  radźe Němskeje 
      - sobudźěło w dźěłowych skupinach FUEN a 
        prašenje nominowanja serbskeho kandidata  

  za wólby FUEN-prezidija na dobu 2022- 
  2025 

      - koaliciske dojednanje na zwjazkowej  
                                                                  runinje a Serbja 
       - přihoty na 3. (rjadne ) posedźenje ZP 
 
3. (rjadne) posedźenje ZP:                   pjatk, dnja 28.01.2022, w 17.00 hodź. w 
  Choćebuzu 
      - předstajenje Župy “Handrij Zejler” 
                                                                - informacije k serbskorěčnemu kubłanju po  
                                                                  koncepće 2plus na Zakładnej šuli “Handrij  
                                                                  Zejler” a wo nowym šulskim stejnišću                          
 - informacija k kubłanskopolitiskim prašenjam  
                                                                  wot referentki za naležnosće kubłanja a  
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                                                                  spěchowanje dorosta 
                                                                - nazhonjenja zasadźenja rěčneho docenta a  
                                                                  rěčnych motiwatorow 
                                                                - rozprawa Serwisoweho běrowa za serbsku 
                                                                  rěč k dotalnej dźěławosći 
                 
6. (rjadne) posedźenje prezidija: srjedu, dnja 09.02.2022, we 18.00 hodź. w  
 Slepom 
 do toho w 16.00 hodź. zetkanje ze 

zastupjerjemi Župy “Jakub Lorenc-
Zalěski” z.t. 

 - wuhódnoćenje zetkanja a konkluzije 
 - wobkedźbowanje zajimow srjedźneje  
                                                                  Łužicy w dźěławosći třěšneho zwjazka 
 - župne projekty lěta 2022 
 - předewzaća Lěta župow 2022 
 - přihoty FUEN-kongresa z nowowólbami 
 - operatiwny plan za přesadźenje nadawkow 
                                                                  dźěłowych směrnicow 2021-23  
                                                                  (přirjadowanje zamołwitosćow) 
 
7. (rjadne) posedźenje prezidija: srjedu, dnja 09.03.2022, we 18.00 hodź. 
 w Chrósćicach 
 do toho w 16.00 hodź. zetkanje ze 

zastupjerjemi Župy “Michał Hórnik” 
                                                                - wuhódnoćenje zetkanja a konkluzije 
              - delegowanje a kulturna wuměna 2022 
      - informacija referenta za komunalne,  
        gremijowe a ministerialne naležnosće k 
        zhromadnemu dźěłu z komunalnymi  

  zamołwitymi a gremijemi za serbske  
  naležnosće 
- přihoty 4. (rjadneho) posedźenja ZP 

 
zetkanje předsydy ze županami  štwórtk, dnja 16.03.2022, w 17.00 hodź. 
a předsydami sobustawskich   w Budyšinje 
towarstwow a zwjazkow    - zhromadne zwoprawdźenje dźěłowych  

  směrnicow 2021-2023 pod nawodom  
  zwjazkoweho předsydstwa 
- EUROPEADA  2022 
- Lěto župow 2021/22 
- Lěto Zejlerja a Kocora 2022 
- folklorny festiwal “Łužica/Łužyca 2023” 

 
4. (rjadne) posedźenje ZP pjatk, dnja 25.03.2022, w 17.30 hodź. w 

Serbskim kulturnym centrumje w Slepom 
      - předstajenje Župy “Jan Arnošt Smoler” 
                                                                - informacija předsydy Serbskeje rady  
                                                                  Sakskeje wo dotalnej dźěławosći we  
                                                                  wólbnej dobje 2019-2024 
                                                                - informacija Załožby za serbski lud ke  
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                                                                  kondicijam a prioritam spěchowanja 
                                                                  serbskich předewzaćow na zakładźe 
                                                                  noweho financneho dojednanja 
                                                                - staw přihotow natwara Lawskeho areala  
                                                                  w Budyšinje - informacija direktora Załožby 
                                                                  za serbski lud  
                                                                - wotličenje hospodarskeho plana 2021    
   
8. (rjadne) posedźenje prezidija:         srjedu, dnja 06.04.2022, we 18.00 hodź. 
 w Domowinskim domje we Wojerecach 
 do toho w 16.00 hodź. zetkanje ze 

zastupjerjemi Župy “Handrij Zejler” 
 - wuhódnoćenje zetkanja a konkluzije 
 - staw přihotow folklorneho festiwala 
   “Łužica/Łužyca 2022” 
 - staw přihotow na EUROPEADu 2022 
 - wobsahowa diskusija k docpětym  
                                                                  rezultatam prócowanjow na zakładźe  
   konkluzijow z ewaluacije WITAJ-wučby  
 - staw ewaluacije wučby hornjoserbšćiny 
 - staw nowelěrowanja šulskeju postajenjow w 
   Braniborskej a Sakskej 
 
9. (rjadne) posedźenje prezidija: srjedu, dnja 04.05.2022, w 17.00 hodź. 
 Budyšinje 
 - dźěławosć wuběrkow pod aspektom  

  přepodaća konkretnych nadawkow 
- wuhódnoćenje zazběha dźěławosće ZP a 
  potrjeba dalekubłanja jeho čłonkow a  
  čłonow 
- aktualne aspekty rěčneho planowanja 
- přihoty na 5. (rjadne) posedźenje ZP 

 
5. (rjadne) posedźenje ZP: pjatk, dnja 20.05.2022, w 17.30 hodź w 
 Serbskim domje w Budyšinje 
 - předstajenje Župy “Jakub Lorenc-Zalěski”  
                                                                  z.t. 
 - aktualne aspekty přesydlenja Miłoraza ze 
   serbskeho wida 
 - spominanje na wotbagrowane serbske  
                                                                  wjeski a aktualne wuwiće nastupo wustup 
                                                                  ze zmilinjenja brunicy 
                                                                - informacija LEAG k tomu a k dalšemu 
                                                                  spěchowanju serbskich projektow w    
                                                                  brunicowych kónčinach 
                                                                - informacija k aktualnemu brunicowemu  
                                                                  planowanju w Braniborskej a w Sakskej 
                                                                - mjezybilanca zwoprawdźenja nadawkow  
                                                                  dźěłowych směrnicow 2021-2023 
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10. (rjadne) posedźenje prezidija: wutoru, dnja 07.06.2022, w 17.00 hodź. 
 Choćebuzu 
 - staw digitalizacije w zarjedźe Domowiny  
                                                                  a konkluzije do přichoda 
 - staw přetrjeby srědkow hospodarskeho  
                                                                  plana 2022 a konkluzije za druhe połlěto 
 - koncipowanje lěćneho swjedźenja ZP 
 - staw přihotow na EUROPEADu 2022 
 
lěćny swjedźeń ZP a zarjada sobotu, dnja 02.07.2022, w 15.00 hodź. 
 w Delnjej Łužicy 
 
11. (rjadne) posedźenje prezidija: srjedu, dnja 06.07.2022, we 18.00 hodź. 
 w Domowinskim domje we Wojerecach 
 - lěćna klawsura k aktualnym wobsaham 

gremijoweho dźěła 
 - bilanca prěnjeho lěta wólbneje doby 
 
12. (rjadne) posedźenje prezidija: srjedu, dnja 07.09.2022, we 18.00 hodź. 
 w Chrósćicach 
 do toho zetkanje ze zastupjerjemi Pawka 

a ZSS - Župa “Jan Skala”  
 - wuhódnoćenje zetkanja 
 - staw přihotow folklorneho festiwala  
                                                                  “Łužica/Łužyca 2023” 
 - wuhódnoćenje młodźinskeho festiwala w  
   Čornym Chołmcu a postupowanje do  
                                                                  přichoda 
 - přihoty na 6. (rjadne) posedźenje ZP 
 
6. (rjadne) posedźenje ZP: pjatk, dnja 23.09.2022, w 17.30 hodź. 
 w Choćebuzu 
 - aktualne prašenja dźěławosće Župy 
   Dolna Łužyca z.t. 
 - kubłansko-politiske prašenja Delnjeje  
                                                                  Łužicy 
                                                                - informacija k serbskim projektam we 
                                                                  wobłuku strukturneje změny w Delnjej                     
                                                                  Łužicy 
                                                                - infomacija k dźěławosći Serbskeje rady  
                                                                  Braniborskeje  
                                                                - wuzwolenje serbskich zastupjerjow         
                                                                  Sakskeje za Załožbowu radu na dobu  
                                                                  2023-2027 - wólbny porjad a namołwa  
                                                                  k zapodaću namjetow 
   
13. (rjadne) posedźenje prezidija: srjedu, dnja 05.10.2022, w 17.00 hodź. w  
 Slepom 
 - staw zapodaća kandidatow za  nowu  
                                                                  Załožbowu radu 2023-2027 
 - staw přetrjeby srědkow hospodarskeho  
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                                                                  plana 2022 a konkluzije za  
   wobhospodarjenje hač do kónca lěta 
- hódnoćenje skutkownosće nowych  
  dźěłowych městnow w zarjedźe a w RCW a 
  konkluzije z toho 
- hódnoćenje wukonjenja nošerstwa za  
  mjeńšinowy sekretariat w Berlinje a za 
  serwisowy běrow we Wojerecach 

 
wuznamjenjenske zarjadowanje pjatk, dnja 07.10.2022, w 17.00 hodź.  
               (městnosć dyrbi so hišće postajić) 
 
14. (rjadne) posedźenje prezidija: srjedu, dnja 09.11.2022, w 17.00 hodź. w 
      Choćebuzu 
      - staw přihotow za wuzwolenje serbskich  
                  zastupjerjow ze Sakskeje do Załožboweje  

  rady na dobu 2023-2027 
- staw wuzwolenja w Braniborskej ze stron 
  Serbskeje rady Braniborskeje 
- plan dźěławosće ZP a jeho prezidija 2023 
- rezimej dźěławosće zarjada a RCW w lěće  
  2022 a dźěłowe ćežišća resp. plan za 2023 
- přihoty na 7. (rjadne) posedźenje ZP 

 
7. (rjadne) posedźenje ZP:  pjatk, dnja 25.11.2022, w 17.30 hodź. 

Serbskim kulturnym centrumje w Slepom 
 - rezimej wólbneje doby 2019-2023  

         Załožboweje rady  
      - wuzwolenje serbskich zastupjerjow ze  
                                                                  Sakskeje do Załožboweje rady na dobu  
                                                                  2023-2027  
      - delegowanje serbskeho zastupjerja do 
        rozhłosoweje rady RBB na namjet Župy 
        Dolna Łužyca z.t. na dobu 2023-2027 
            a rozprawa dotalneho zastupjerja 
      - wuhódnoćenje dźěławosće nowych  
                                                                  wuběrkow ZP a konkluzije z toho 
                                                                - wuhódnoćenje Lěta župow a Lěta Zejlerja a  
                                                                  Kocora 
                                                                - plan dźěławosće ZP a jeho prezidija za lěto  
                                                                  2023  
      - rezimej dźěławosće zarjada a RCW w lěće      
                                                                  2022 a dźěłowe ćežišća resp. plan za lěto  
                                                                  2023 
 
15. (rjadne) posedźenje prezidija: srjedu, dnja 07.12.2022, w 17.00 hodź. 
      na wosebitym městnje  
      - rezimej dźěławosće ZP a jeho prezidija w 
        lěće 2022 z konkluzijemi za lěto 2023 
      - staw zwoprawdźenja nadawkow dźěłowych  
                                                                  směrnicow a konkluzije z toho 
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      - wólna rozmołwa ke kóncej lěta  
   
 
 
 
Na rjadnych posedźenjach zwjazkoweho předsydstwa maja so stajnje hišće 
slědowace dypki wobjednać:   

-  ertna rozprawa předsydy a čłonow ZP wo  skutkowanju mjez   
   rjadnymaj posedźenjomaj (inkl. pisomny přehlad rozsudow  
   prezidija) 
-  naprašowanja čłonow Domowiny a hosći k serbskim  
   naležnosćam 
-  informacija k aktualnym aspektam dźěławosće zarjada     
   Domowiny a RCW 
-  schwalenje protokola předchadźaceho posedźenja a kontrola  
   zwoprawdźenja tam zapisanych nadawkow 
-  aktualna debata čłonow zwjazkoweho předsydstwa k  
   namjetowanej tematice po  jednanskim porjedźe ZP § 2 dypk 3 
-  rozprawy wot Domowiny do poradźowacych a rozsudźacych  
   gremijow powołanych  serbskich zastupjerjow 
-  wšelčizny 
Po potrjebje přidruži so njezjawny dźěl posedźenja. 

 
 
Horjeka mjenowane tematiske ćežišća posedźenjow su ramikowe orientacije a maja 
so w procesu dźěławosće po potrjebje změnić a wudospołnić. 
 
Podate městnosće su namjety. Změny so dočasnje připowědźa. Změny su dla 
techniskich abo rumnostnych wobstejnosćow, kaž tež hladajo na płaćace hygieniske 
předpisy móžne.  
 
       
Staw: 24.09.2021     




