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Rozprawa na lětnej zhromadźiznje dnja 01.12.06
Waženi čłonojo, lubi hosćo,
na spočatku swojeje rozprawy k dźěławosći wot lońšeje wólbneje zhromadźizny chcu
so w mjenje předsydstwa ale tež wosobinsce pola wšěch podźakować, kotřiž su so
aktiwnje wobdźělili na zarjadowanjach, je organizowali a zamołwitosć za poradźenje
přewzali.
Wobhladujo sej plan předewzaćow za lěto 2006, móžu zwěsćić, zo su so nimale
wšitke přewjedli a radźili:
- zhromadny wopyt ptačokwasneho zarjadowanja w Chrósćicach dnja 21.01.06 je
wužiwało 12 čłonow, wo čož je so postarała B. Kowarjowa
- 13.03.06 je Beno Bělk rozprawjał wo swojim pućowanju po Aziji, štož wuwabi mjez
někak 20 přitomnymi ćiłu diskusiju (zam. H. Rehor)
- nalětnje čisćenje Miłočan žaby je so dołheje zymy dla přesunyło na spočatk apryla
(8.4.06), tu su so w zamołwitosći H. Buderja wobdźělili 15 wjesnjanow
- tradicionalne ranku wiće a stajenje meje na Wałporu kaž tež wobstražowanje meje,
z rezultatom, zo njeje so podrězała
- při chodojtypalenju je hosći a wjesnjanow z napojemi Kowarjec swójba zastarała,
a tak rjec w poslednim wokomiku je młodźinski klub přewzał zastaranje z jědźemi,
k rozjasnjenju: młodźinski klub měješe w tutym času rozestajenja - tu wosebje z
gmejnu - , štož wjedźeše k njedorozumjenjam z nami, mjez druhim w zwisku z
přewjedźenjom mejskich nałožkow, młodźinje so dale poskići tuto přewzać, je-li so
při ranku wiću, stajenju a mjetanju meje wobdźěleja – snadź měli so z wjednistwom
młodźinskeho kluba jónu k tomu dorozumić
- wo zarjadowanju mejskich nyšporow na štwórtkach je so swěru starała Marja
Hrjehorjowa
- Mejemjetanje z rejemi dnja 24.05.2006 (T. Wjenka, H. Šwejdźina)
- Dźeń muži 25.05.06 smy swjećili – mužojo, žony a dźěći – we Fredijowej “Dobrej
stwi”
- K druhemu razej po 2005 podachmy so při rjanym wjedrje 21.05.06 na pućowanje
z kolesom, dźěl čary po Krabatowej šćežce - W. Kowarjowa, C. Kurjatowa a Ch.
Młynkec běchu za to zamołwići a hačrunjež smy Hančikec Pětra zhubili – abo je so
wón zhubić dał? so wšitcy strowi nawróćichmy a pola Čornakec-Pólec dźeń
zakónčichmy
- Sobudźěło na mjezynarodnym gmejnskim swjedźenju, tónkróć předawanje
napojow pjatk a njedźelu, 7./9. julija 2006, zam. A. Kowar a na zhromadźiznach
sobu je sobu był P. Młynk – sobuskutkowanje we swjedźenskim ćahu je so z
organizatoriskich přičin krótkodobnje wotprajić dyrbjało
- 15.-17.07.06 su sej “Žabki “ zapućowali do Bedřichova p. Tanvalda (31 wosobow)
- po storkanju planowaneho termina (24.06.06) je so přewjedł sportowy swjedźeń z
nowopřiprawjenym wolejbulowym hrajnišću – moja namołwa na wšitkich
zamołwitych za jednotliwe přewzaća: je-li so termin přestorčić dyrbi, měli so wšitcy
čłonojo wo tym sčasom informować, přetož je njelubozne, hdyž někotři
njeinformowanosće dla njemóža so potom wobdźělić
- 4. bič-wolejbulowy turněr pola Bobkec na dworje a w jěchanskej hali dnja 27.08.
2006 ( zam.P. Bobka) bě zaso rjany wuspěch,najebač toho, zo je so njedźelu
přewjedł. Wobdźělili je so tutón króć 7 mustwow w kategoriji swójbne mustwa –
tam je swójbne mustwo Kowary z Miłoćic, zaso wot Bjedrichec keramikarnje
sponzorowany, pokal dobyło – a w kategoriji młodźinske mustwa je z 6
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-

wobdźělenych tutón króć dobyło mustwo Konjacy sport. Wšitkim pomocnikam
(čłonam a nječłonam) a darićelam (k mjenowanym móžu hišće dodać Bliski nakup
Miłoćicy) chcył so wosebje podźakować
Serbska kermušna Boža mša (farar Brězan) a naslědny přednošk fararja Andersa
wo putnikowanju po Jakubowym puću do Santiago de Compostela, dnja 14.10.06 (
zam. H. Šwejdźina) běštej wosebje wot “staršich lětnikow” wopytanej a derje
přiwzatej

Telko k rozprawje tych znowa chětro wjele předewzaćow tutoho lěta.
Znate tradicije w běhu lěta kaž camprowanje, zhromadne róžowcy w oktobru,
spěwanje na Swjateho Měrćina abo Marijine domapytanje wjesna ludnosć dale haji.
Naši čłonojo běchu tež zaso aktiwni při ranku wiću za A. Wjenkec zeleny kwas a za
slěbornaj kwasaj Cyžec a Kowarjec mandźelskeju.
K přidatnym/nowym aktiwitam
-

-

akcija “Wir für Sachsen” –na tutym spěchowanskim programje smy so w
předsydstwje spočatk tutoho lěta krótkodobnje rozsudźili, z akciju “My za Miłoćicy”
na wupisanju wobdźělić, dóstali smy spěchowanje za dźěła wokoło “Žaby” a na
Miłočan sportnišću – St. Znoyek, P. Müller a M. Bulank su so zwólniłi wuprajili,
wotpowědne dźěła wukonjeć, w běhu lěta su so dalši, na př. Kovacsec
mandźelskaj, přidružili,
za lěto 2007 smy znowa próstwu wo spěchowanje stajili, tři wosoby za “Žabu” a
sportnišćo a dwě wosobje za nawod/koordinaciju za wjesny wuwićowy koncept
Miłoćicy
wot spočatk nowembra přewjedźe so na žurli CSB kurs towaršliwych a
tradicionalnych rejow, za čož staj Beierec mandźelskaj přewzałoj nawod a dźak
CSB za darmotne wužiwanje žurle

Je-li sym něšto zabył naspomnić, njekomdźće to w diskusiji wozjewić.
Zarjadniski zwjazk “Při klóšterskej wodźe” je z lońšeho pokročował wudawanje
protyčki zarjadowanjow we wsach zwjazka w běhu lěta. To chce tež klětu zaso a měli
w diskusiju wo planje wo tym rozsudźić, kotre terminy chcemy tam zapodać.
Tež w tutym rozprawniskim lěće smy přez župu Domowiny “Michał Hórnik” pawšalne
spěchowanje za serbsko-kulturne dźěło pod samsnymi wuměnjenjemi kaž loni dóstali
(10 € na wosobu/lěto a 18,50 € swójskeho přinoška na wosobu a lěto). Andrejej
Bulankej dźak za zastupowanje našeho towarstwa hač do septembra tutoho lěta a
Mariji Rjehorjowej wjele wuspěcha, přetož wona nětko našu “Žabu” we župje
zastupuje. Ja sej myslu, zo wobaj něsto k dźěle w župnym předsydstwje potom w
diskusiji rozprawitaj.
Na zakładźe wustawkow za spěchowanje towarstwow w gmejnje smy tež za lěto
2006 próstwu wo financielne spěchowanje stajili. Spěchowanje za lěto 2005 we
wysokosći 146,50 € je so lětsa přepokazało.
Zasunyć chcył informaciju, kiž towarstwo posrědnje potrjechi. Jako naslědny kandidat
wolerskeho zjednoćenstwa w gmejnskim parlamenće sym w gremiju wot septembra
tutoho lěta za knjeni Wajdlichowu. Andrej Bulank je w oktobru t.l. swoje zastojnstwo
w samsnym gremiju złožił.
Gmejnski parlament je na doporučenje radźićelow z Miłoćic w oktobru t.l. dalše
aktiwity a přemyslowanja wo wužiwanju bróžnje pola Glawšec za zaměry wjesneho
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žiwjenja zastajiło. Na zakładźe toho a wuslědkoweho protokola dźěłoweje skupiny
Wjesne wuwiće Miłoćicy wot 28.9.2005 ma so nětko nastajić plan za wjesne
srjedźišćo wokoło Bliskeho nakupa rsp. Hata ze zaměrom, planowane naprawy w
přichodnych lětach postupnje realizować. Wjesnjenjo maja so dale do diskusije wo
naćiskach zapřijeć.
K dźěłu předsydstwa/ towarstwowe naležnosće
Pisomne naprašowanja a nadawki njeje předsydstwo wot čłonow dóstało. W
protokolu lońšeje wólbneje zhromadźizny je so zapisał nadawk ze zhotowjenjom
chróniki towarstwa započeć (K. Kurjatowa a CH. Młynkowa) a naprašowanje pola
wjesnanosty za móžnosću sadźeć we srjedźišću Miłoćic (hodowny) štom ničo
konkretneho njewunjese.
Předsydstwo je so trójce zešło. Na towarstwowym sudnistwje smy změny po
poslednich wólbach a wustawkow dali registrować. Jako woprawnjeni zastupowanja
towarstwa po wustawkach su zapisani předsyda, Pětr Bobka jako městopředsyda a
Andrej Bulank jako pokładnik. Wjele smy zaso po krótkim puću – zwjetša w BLISKEJ
NAKUPJE pola Moniki abo telefonisce – dorěčeli. Chcu składnosć wužić , zo bych
so, wěsće w mjenje wšěch, pola čłonow předsydstwa ( Hanki Šwejdźineje, Kornelije
Kurjatoweje, Andreja Bulanka, Pětra Bobki) jara wutrobnje podźakował za sobudźěło.
Powšitkownowužitne dźěło našeho towarstwa je nam financny zarjad za lěta 2003 do
2005 kwitowało, t.r. zo smy wot płaćenja dawkow wuswobodźeni.
W rozprawniskej dobje su třo z towarstwa wustupili a pjećo přistupili. Ličimi na
dźensnišim dnju 48 čłonow.
Nadrobnišo k financam budźe naš pokładnik Andrej Bulank rozprawjeć.
Wutrobny za kedźbnosć. A swojemu nanej dźak za wospjetne přełožowanje
rozprawy, tak zo móža ju wšitcy sćěhować.
Marko Kowar
předsyda
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