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Ludowe nakładnistwo Domowina 

Nowinska/casnikarska informacija 

Presseinformation 

 

 

Z dźensnišeho posedźenja zwjazkoweho předsydstwa 

 

Delnjoserb Marcus Kóncaŕ budźe wot 1. februara 2015 nowy zastupowacy jednaćel 

Domowiny. Zwjazkowe předsydstwo Domowiny powoła jeho na swojim dźensnińim 

posedźenju w Budyńinje do tutoho zastojnstwa. Wón slěduje na Haralda Koncaka, kiņ poda 

so na wuměnk. 

Ćeņińćo wuradźowanja, kotreņ nawjedowańe předsyda Domowiny Dawid Statnik, běchu 

přihoty 17. hłowneje zhromadźizny Domowiny dnja 28. měrca w Haslowje. D. Statnik 

informowańe, zo je programowa komisija w awgusće wńě pokiwy z diskusije naćiska 

programa “Domowina 2025” zjimała. Předźěłany naćisk so dale precizuje a zwjazkowemu 

předsydstwu w nowembrje předpołoņi. Zwjazkowe předsydstwo wobzamkny dźensa kluč 

cyłkownje 76 delegatow ze 18 ņupow a čłonskich towarstwow, časowy plan a koncept 

rozprawnistwa za “hłownu”. Jednohłósnje doporuči wone 17. hłownej zhromadźiznje změnu 

wobzamknjenja 16. hłowneje zhromadźizny: Dokelņ su nadawki na polu kubłanja mjeztym 

hinak rjadowane, nima so městno referenta za kubłanje wutworić, ale matej so “hač do 18. 

hłowneje zhromadźizny krutej městnje młodźinskeju koordinatorow w Delnjej a Hornjej 

Łuņicy” zarjadować.  

Dale wobzamknychu dźensa změnu jednanskeho porjada zwjazkoweho předsydstwa 

nastupajo medijowe dźěło wuběrkow zwjazkoweho předsydstwa. Nětko je rjadowane, zo 

smědźa „předsydźa wuběrkow ... na zakładźe naprańowanjow medijow abo po swójskim 

rozsudźe wuběrkownikow zjawnosć k tematiskim ćeņińćam njezjawnych posedźenjow 

wuběrkow informować”. Wobkedźbować maja, zo jedna so wo powńitkowne informacije 

dźěławosće wuběrkow, nic pak wo naćiski, kiņ ma zwjazkowe předsydstwo dodiskutować a 

wobzamknyć. 
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Dalńa tema bě nominowanje kandidatow za nowowólby čłonow Serbskeje rady 

Sakskeje. Zwjazkowe předsydstwo schwali dźensa namołwu k zapodaću kandidatnych 

namjetow za nominowanje ńtyrjoch čłonow Rady za serbske naleņnosće Swobodneho stata 

Sakska za wólbnu dobu 2014−2019 a wólbny porjad za jich wuzwolenje na posedźenju 

zwjazkoweho předsydstwa dnja 22.11.2014 w Budyńinje. Wone namołwi sobustawske ņupy, 

kiņ w Sakskej skutkuja, sobustawske towarstwa kaņ teņ dalńe serbske zwjazki a towarstwa w 

Sakskej k zapodaću kandidatnych namjetow za předstejace wólby noweje Rady za serbske 

naleņnosće Swobodneho stata Sakska hač do 30. oktobra 2014.  

Namjety maja so pisomnje Domowinje sposrědkować (Póstowe naměsto 2, 02625 Budyńin). 

Namjet měł wobsahować wopodstatnjenje wotpowědneho towarstwa kaņ teņ ņiwjenjoběh 

kandidata ze slědowacymi podaćemi: podaća k wosobje, wukubłanje, powołanske wuwiće, 

politiske a čestnohamtske wuwiće resp. funkcije a při tym wosebje angaņement w narodnym 

dźěle a nic naposledk zwólniwosć kandidata. Předwidźane je, zo so kandidaća na 

posedźenju zwjazkoweho předsydstwa dnja 22. nowembra předstaja a w tajnym 

wothłosowanju ńtyrjo kandidaća za wólby w Sakskim krajnym sejmje wuzwola a z tym 

nominuja. Zdobom powoła so wólbna komisija: předsyda je Křesćan Korjeńk, dalńej čłonaj 

staj dr. Beata Brězanowa a Werner Sroka. 

Dale tworjeńe zwjazkowe předsydstwo wjacore wobzamknjenja k zastupnistwu Serbow we 

wšelakich gremijach:  

− Referent Domowiny za hospodarske a infrastrukturelne naleņnosće Marko Kowar 

budźe rjadny zastupjer w zwjazkowej zhromadźiznje a w brunicowym wuběrku 

Regionalneho zwjazka planowanja Hornja Łuņica - Delnja Ńleska we wólbnej dobje 

2014−2019. Jeho zastupjer je tam Manfred Hermań, čłon zwjazkoweho předsydstwa 

a ņupan Ņupy Jakub Lorenc-Zalěski z. t. 

− Zwjazkowe předsydstwo powoła Manfreda Hermańa jako rjadneho čłona přirady k 

wuwićowemu konceptej za gmejny Trjebin, Slepo a Dźěwin Regionalneho zwjazka 

planowanja Hornja Łuņica - Delnja Ńleska a městoņupanku Ņupy Jakub Lorenc-

Zalěski z. t. Dianu Maticowu jako zastupowacu čłonku přirady. 

− Thomas Burchardt bu na namjet Ņupy Delnja Łuņica z. t. wot zwjazkoweho 

předsydstwa za 7. hamtsku dobu do brunicoweho wuběrka Braniborskeje wuzwoleny. 

Wón předstaji so dźensa čłonam gremija a wotmołwi na rjad prańenjow. Dale dojedna 

so, zo so wón prawidłownje z referentom Domowiny za hospodarstwo a infrastrukturu 

wothłosuje a jónu lětnje zwjazkowemu předsydstwu rozprawu poda. 
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− Wobkrućenej buńtej Franciska Zopic jako rjadna čłonka a Katharina Jurkowa jako 

zastupowaca čłonka Domowiny we wuběrku młodźinskeje pomocy wokrjesa Budyńin 

we wólbnej dobje 2014−2019. 

− Na namjet Ņupy Jakub Lorenc-Zalěski z. t. wotpósła zwjazkowe předsydstwo za 

poradźowace sobudźěło we wuběrku młodźinskeje pomocy wokrjesa Zhorjelc we 

wólbnej dobje 2014−2019 jako rjadnu čłonku Dianu Maticowu a jako jeje zastupjerja 

Manfreda Hermańa. 

Kandidaća za wólby serbskich zastupjerjow Sakskeje do rady Załožby za serbski lud 

mějachu dźensa składnosć, so zwjazkowemu předsydstwu předstajić. Wosobinsce 

předstajichu so a wotmołwichu na prańenja prof. dr. Dietrich Ńołta, Bjarnat Cyņ, Jan Budar, 

Hajko Kozel, Marian Bulank a Dawid Statnik kaņ teņ - z widejom - Bogna Korjeńkowa a Beno 

Brězan. Dale kandiduja Marlis Młynkowa, Gabriel Krawc, Susann Ńenkec, Bosćij Benada, 

Julian Nyča a Marko Kowar; woni běchu dźensa zadźěwani. Wólby serbskich čłonow 

załoņboweje rady ze Sakskeje za dobu 2015−2019 su w nowembrje předwidźane. Porno 

tomu přewjedu so wólby delnjoserbskich čłonow do Załoņboweje rady z Braniborskeje 

prawdźepodobnje kónc lěta přez tamnińu serbsku radu. 

Akciske zjednoćenstwo “Strukturna změna nětko – žane Wochozy II” bě so spočatk 

awgusta z próstwu wo podpěru jich lista knjeņerstwu Ńwedskeje na Domowinu wobroćiło. 

Zwjazkowe předsydstwo wupraji so solidarne z nimi a wobkrući swoje wobzamknjenje z dnja 

14.09.2013 we Wochozach. W nim rěka:  

“Zwjazkowe předsydstwo Domowiny  

1. potwjerdźa swoje wobzamknjenje z dnja 28. januara 2012 a w programje 

Domowiny, zo nimaja so ņane dalńe wsy serbskeho sydlenskeho ruma 

wotbagrować. 

2. wotpokazuje dalewjedźenje jamy Wjelcej-juh a jamy Wochozy a ņada sej 

rjadowane a planowane srjedźodobne skónčenje wudobywanja brunicy w 

serbskim sydlenskim rumje.” 

Hladajo na aktualne podawki schwali zwjazkowe předsydstwo dźensa na namjet Jana Nuka 

slědowace stejišćo:  

“Z wulkim přesłapjenjom je Domowina na wědomje wzała, zo je wokrjes Budyńin při wólbach 

za Sakski krajny sejm docpěł najwjetńi přirost hłosow w cyłej Sakskej za stronu NPD. 
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W swojich stawiznow su Serbja sami nazhonili, kajke zahubne wuskutki ma nacionalistiska 

diskriminowaca politika napřećo druhim narodam. 

Namołwjamy wńitkich Serbow, ale teņ nańich demokratisce zmyslenych němskich 

sobuwobydlerjow, so aktiwnje přećiwo prawicarskemu zmyslenju zasadźować a z tym 

dalńemu zesylnjenju strony NPD zadźěwać. 

Dale zwěsći Domowina starosćiwje negatiwne wuwića w zwisku ze zaměstnjenjom azyl 

pytacych, wosebje w Budyńinje. Apelujemy doraznje, zo měli čłowjesku runohódnosć a 

dostojnosć kóņdeho ņiwjenja jako to najbytostnińe wobhladować a ńkitać. Domowina budźe 

eksistowace čestnohamtske gremije a zjednoćenstwa při integraciji wukrajnikow zesylnić a 

na kóņdeņkuli wańnje podpěrować.  

W tutym zmysle witamy namjet wutworjenja kulowateho blida, zo by so problematika ńěroko 

a transparentnje rozrisała. Domowina je zwólniwa, so na tajkich rozmołwach wobdźělić.” 


