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Załožba za serbski lud
Stiftung für das sorbische Volk

Serbski dom Budyšin - Haus der Sorben Bautzen
Domowy porjad - Hausordnung
§ 1 Płaćiwy wobłuk
Serbski dom, Póstowe naměsto 2 w 02625 Budyšinje je zjawne zarjadnišćo.
Slědowace serbske institucije a zarjadnišća maja w Serbskim domje swoje sydło:
-

Domowina - Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.
a Domowinje přisłušne serbske towarstwa
Załožba za serbski lud
Serbska kulturna informacija

Domowy porjad płaći za sobudźěłaćerjow serbskich institucijow, wopytowarjow, wužiwarjow
doma a sobudźěłaćerjow cuzych firmow.
§ 2 Domowe a wukazowe prawo
Swójstwownik Serbskeho doma je Domowina - Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., zastu-pjena
přez jednaćela.
Załožba za serbski lud je wužiwar. Serbski dom wobhospodarja so wot ležownostneho a
objektneho zarjadnistwa Załožby za serbski lud. Tute je za dodźerženje porjada a wěstoty kaž
tež za hladanje doma zamołwite.
Załožba za serbski lud wukonja domowe prawo.
§ 3 Prawo přistupa
Słužbny resp. priwatny přistup do domu maja wšitcy sobudźěłaćerjo serbskich insti-tucijow a
podružnicy w domje.
Přijeće wopytowarjow w domje rjaduja institucije a podružnicy w swójskej zamołwitosći.
§ 4 Zadźerženje a porjad w domje
Běrowowy čas w domje je wot póndźele do pjatka, 6.30 hodź. - 17.30 hodź. W tutym času
ma so w domje wosebje na měr dźiwać. Zarjadowanja maja so tak přihotować, přewjesć a
wuhódnoćić, zo so dźěło druhich w domje njemyli.
Wotydźenja dyrbi so na to dźiwać, zo su chěžine durje wot 17.00 hodź. zawrjene, pjatk hižo
wot 14.30 hodź. Kónc tydźenja wostanje dom zawrjeny.
Po swjatoku resp. zarjadowanjach maja so wšě wokna a durje zawrěć, elektriske nastroje
wupinyć, wodowe honače zawjertnyć a swěca so hasnyć. Nadrobnosće rjaduje klučowy
porjad.
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Nastate škody resp. znjewužiwanje připrawy w lifće za wołanje w nuzy ma so zarunać.
Wužiwanje žurle w domje so separatnje rjaduje.
Wuchowanske puće maja swobodne wostać. Hrozy-li strach, dyrbja so woznamjenjene
ćěkanske puće wužiwać.
W Serbskim domje je zakazane, bjez dowolnosće twory abo posłužby poskićić.
Wuwzate su institucije.
Wuprajenja, wuchwalowace rasistiske ludy a narody kaž tež nacionalsocializm, su zakazane.
Přeńdźenja so wozjewja.
Njeje dowolene, twarske a druhe připrawy abo puće popisać, pomolować abo woblěpić.
Wosoby, kotrež měr kaža a porjad w domje myla, so z doma wupokazaja.
Kurjenje je w cyłym domje zakazane. Nadrobnosće rjaduje wohnjoškitny porjad.
§ 5 Přeńdźenja přećiwo domowemu porjadej
Přeńdźenja přećiwo domowemu porjadej móža so jako přestupjenje porjada
(Ordnungswidrigkeit), hrube přeńdźenja jako njeskutk (Straftat) wozjewić a chłostać.
§ 6 Sudne městno
Městno spjelnjenja a sudne městno je Budyšin.
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