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1) Wustawki k spěchowanju serbskeje rěče a kultury 
Na kotre wašnje chcede zaručid, zo so w zašłosdi schwalene wustawki k spěchowanju serbskeje rěče a 
kultury přesadźa a zdobom dale pisaja? 
 
CDU hlada při nominowanju kandidatow za měsdansku radu, zo so za serbsku kulturu zajimuja a ju 
česduja. Wabimy wosebje mjez Budyskimi Serbami wo aktiwny politiski angažement. Po wustawkach 
města Budyšina k spěchowanju serbskeje rěče a kultury (25.02.1998) ma so w kóždej legislaturnej 
dobje dźěłowa skupina za serbske naležnosde znowa  wobsadźed. Zestajenje skupiny wotpowěduje 
mnóstwam mandatow w měsdanskej radźe. Jako jedna z najsylnišich frakcijow ma CDU-frakcija wulki 
wliw na aktiwity dźěłoweje skupiny a žada sej, zo swoji čłonojo běžnje wo předewzadach a wukonjach 
rozprawja. Protokole a dźěłowe rozprawy skupiny wudźěłaja so němsce a serbsce.      
     
 

2) Dwurěčnosd w serbskim sydlenskim rumje  
Kotre powšitkowne móžnosde widźide za podpěru spěchowanja a hajenja serbskeje rěče na teritoriju 
swojeho skutkowanja jako zapósłanča/zapósłanc?  
 
Čłonojo CDU-frakcije wobhladuja dwurěčne napisma na wobchadnych taflach jako samozrozumliwe a 
dźiwaja na konsekwentnu realizaciju bjez zmylkow. Witamy změnjenje koncepta za pudniki w 
Budyšinje, štož je měsdanska rada na namjede dźěłoweje skupiny za serbske naležnosde w 
posedźenju dnja 14.05.14 jednohłósnje wobzamknyła. To wotpowěduje žadanjam, zo maja so pudniki 
za zjawne twarjenja dwurěčne wuhotowad.  
CDU-frakcija namołwja, za sobudźěłačerki a sobudźěłačerjow měsdanskeho zarjada dalekubłanja 
nastupajo mjeošinowe prawa a serbske kulturne stawizny resp. serbskorěčne kursy přewjesd. 
 
 

3) Hajenje serbskeje kultury  
Kak chcede sobu zaručid, zo so kulturne dělesa, kotrež maja tohorunja hajenje serbskeje kultury w 
swojim programje, přez komuny spěchuja? Made spěchowanje kultury za realizujomne, tež hdyž 
njesłuša to w kóždym padźe do winowatostnych nadawkow komunow?  
 
CDU-frakcija podpěruje dźěłowu skupinu za serbske naležnosde, kotraž žada, zo by so město 
aktiwnišo hač dotal při zahajenju mjezynarodneho folklorneho festiwala wobdźěliło. Koncept 
prěnjeho zarjadowanja w Budyšinje ma so předźěład, štož sej wužada dołhodobne a wuske 
zhromadne dźěło organizatorow při Domowinje z wotpowědnym teamom měsdanskeho zarjada a 
Turistiskeje informacije. Wuprajimy so za finančnu podpěru města na přikład při dwurěčnym 
wabjenju pod wuměnjenjom, zo so přihoty professionalizuja. 
Zo budźe Budyšin w oktobrje 2014 hosdidel swětoweho kongressa CIOFF nas česdi. 
CDU-frakcija so zasadźuje za finančne wobdźělenje města při restawrowanju rownišda Budyskeho 
nakładnika a wuznamneho serbskeho prócowarja Jana Arnošta Smolerja. Wona podpěruje próstwu 
dźěłoweje skupiny za serbske naležnosde, za móžnosdemi počesdenju serbskeho komponista a 
hudźbneho wědomostnika Jana Rawpa hladad.          
 
 

4) Serbšdina w pěstowarnjach a šulach  
Kajke konkretne móžnosde widźide, zo so žiwa serbska rěč w pěstowarnjach, šulach a hortach 
wuwučuje a nałožuje kaž tež zwonka kubłanskich zarjadnišdow wužiwa a so wot serbšdinu 
njewobknježacych sobuwobydlerjow akceptuje?  
 
Při wotpowědnej ličbje na serbšdinu zajimowanych staršich je město winowate, w swojich zakładnych 
šulach serbsku wučbu poskided. Wěmy, zo mnozy starši preferuja za swojich dźědi wopyt Serbskeje 
zakładneje šule, dokelž so dźědi tam ze žiwej serbšdinu skontaktuja. Bohužel su kapacity Serbskeje 
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zakładneje šule wobmjezowane. Tučasnje poskida Zakładna šula Frédéric-Joliot-Curie serbsku wučbu. 
Wysoko wažimy sej angažement wučerjow a wučerkow, kotřiž so zasadźuja za Serbšdinu w swojich 
šulach.  
Podpěrujemy projekt „Zhromadnje – Gemeinsam“, kiž su čłonojo dźěłoweje skupiny za serbske 
naležnosde nadisnyli a z šulskeho lěta 2011/12 organizuja.  
 
 

5) Zapřijede młodźiny  
Kotre móžnosde widźide, serbske młodźinske socialne dźěło zapřijed?  
 
Fachowcy serbskeho młodźinskeho socialneho dźěła su krude zakótweni we wjetšich, w socialnych 
rumach skutkowacych dźěłowych skupinach prewentiwneje młodźinskeje pomocy, hdźež spjelnja 
swoje nadawki jara derje. Zamołwitosd za organizaciju tutoho dźěła njese wokrjes. CDU-frakcija 
Budyskeje měsdanskeje rady namjetuje předewšěm čłonam wuběrka za socialne dźěło a dźěłoweje 
skupiny za serbske naležnosde, so w přichodźe hišde intenziwnišo ze specifiskimi temami serbskeho 
dźědaceho a młodźinskeho dźěła rozestajed. Zasadźujemy so za wobnowenje a dalewuwiwanje 
młodźinskeje přirady w měsde. Chcemy młodostnym wobdźělenje při wažnych rozsudnych 
processach zmóžnjed a jich pohonjed, zo bychu přewzade zamołwitosde zahe w politiskich gremjach 
zwučowad móhli. Chcemy potenciale młodych ludźi spěchowad; tohodla zasadźujemy so za 
wutmnohotosd poskitkow a móžnosdow za młodźinski angažement.     
 

6) Serbske napisma a zjawnostne dźěło  
Wobhladujede to sobu za swój nadawk, zo so zmylki na wobchadnych taflach wotstronja? Kajke 
stejišdo made k tomu, zo so přesadźi, zo maja tafle při a w zjawnych twarjenjach w serbskim 
sydlenskim teritoriju zasadnje byd dwurěčne a zo so tež serbskim rjemjelsnikam a wobchodnikam 
poruči, na dwurěčnosd dźiwad? Tež w přeprošenjach, hamtskich łopjenach a druhich pisomnych 
dokumentach ma so tak daloko kaž jenož móžno serbšdina wužiwad. Kajke naprawy made planowane 
za zakótwjenje serbskeje rěče na Wašich internetnych stronach?  
 
*Hlej wotmołwy k prašenju 1+2!+ 
Poskidamy naš wólbny program tež w serbskej rěči  http://www.cdu-stadt-
bautzen.de/inhalte/1029048/fuer-bautzen-das-beste-cdu-wahlprogramm-2014-2019/index.html [Za 
Budyšin to najlěpše+ 
Serbskarěčna prezentacija Budyšina w internede nas hišde njespokoji. Žadamy sej  zmysłapołnu a w 
sebi konsekwentnu němsko-serbsku dwurěčnosd za „www.Bautzen.de“.  
Dwurěčnosd w pomjenowanju Budyskich wobchodow bě hižo a budźe tež dale tema diskussijow w 
dźěłowej skupinje za serbske naležnosde. Hromadźe z čłonami skupiny pytami za powabkami, kotrež 
bychu wobchodnikow a rjemjelsnikow za wuhotowanje jich wobchodow z dwurěčnymi napismami 
wabili.  
 
 

7) Styki k Domowinje  
Pěstujede hižo styki k Domowinje a/abo made předwidźane, tute nawjazad resp. wutwarid? 
 
Wobhladamy regularne zetkanja z Domowinu předewšěm za dźěłowu skupinu za serbske naležnosde 
jako wužitne. Intenziwniše styki k Domowinje namjetujemy tež zastupjerjam gremijow měsdanskeje 
rady kaž na přikład hłowneho wuběrka a  wuběrka za socialne dźěło wosebje hladajo na prašenja 
bikulturnosde, šulstwa a młodźinskeho socialneho dźěła. 
Bychmy rady serbske měsdanske temy ze zastupjerjemi Domowiny při našim „stajnym blidźe“ („CDU-
Stammtisch“ – kóžda druha srjeda w měsacu) diskutowali. Planujemy wotpowědne přeprošenja w 
blišim přichodźe.  
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