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Rozprawa na hłownej zhromadźiznje dnja 30.11.2012
Česćeni čłonojo, lubi hosćo,
Naslědnje podam rozprawu k dźěławosći lěta 2012.
Wobhladujo sej plan našich předewzaćow za lěto 2012, móžu zwěsćić, zo smy hač
na jedne wšitke zwoprawdźili a tež njeplanowanych, špontanych aktiwitow móžemy
registrować. Leži znowa dožiwjenjapołne lěto za nami.
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16.03.12 smy w gmejnskej rumnosći při žabje słyšeli jara zajimawy přednošk
fararja Andersa wo podawiznach klóšterskeho sudnistwa 17. a 18. lětstotka (18
připosłucharjow)
wokoło Miłočan žaby su 31.03.2012 w zamołwitosći H. Buderja jědnaćo – z
toho nimale połojca dźěći - rjedźili, nazymski termin je wupadnył, wjacore króć
pak smy hladali za porjadom wokoło wjesneje srjedźizny – naposledk zašłu
sobotu z wuporjedźenjom pěskoweho kašćika, hladanje płota a rjedźenja
dokoławokoło
z terminowych přičin njeje so poradźił zhromadny wopyt dźiwadłoweje hry w
Budysinje a tak smy w dwěmaj skupinomaj sej hru NSLdź k stoćinam
Domowiny “Za sydom durjemi” wobhladali (zamołw. M. Hrjehorjowa)
tradicionelne ranku wiće a stajenje meje na Wałporu kaž tež wobstražowanje
meje, na wiću ranki so mnoho wjesnjanow wobdźěli, je-li mam to prawje w
pomjatku dohromadu wjace hač třicećo, problem wšak je, zo wotpočuje
wobstaranje hałužkow pře husto na samsnych ramjenjach – za organizaciju
postaraštej so Kovacsec mandźelskaj
wo zarjadowanju mejskich nyšporow zaso na štwórtkach před Kowarjec křižom
je so lětsa zaso swěru starała Angelika Cyžowa
Njedźelu 06.5.12 smy sej wjace hač třicećo w zamołwitosći Borbory a Pětra
(Pólec) tónkróć z awtom wulećeli do Kinsporkskeje hole, hdźež dožiwichmy
zajimawe wjedźenje po něhdyšim wojerskim zwučowanišću a zakónčichmy z
piknikom na městnje
Mejemjetanje z rejemi smy přewjedli zaso srjedu do Božeho stpěća dnja
16.05.2012 (zam.: K. Kovacs, H. Šwejdźina).
Na 10. bič-wolejbulowym turněrje pola Bobkec w jěchanskej hali a na dworje
dnja 18.08.( zam.P. Bobka, M. Kowar) wobdźělichu so 3 swójbnych mustwow a
10 młodźinskich. Pokal swójbnych zdoby sej k prěnjemu razej Bartec swójba ze
Smječkec. Pućowanski pokal Miłočan žaby w kategoriji młodźinske mustwa je
dobyło znowa mustwo ze Swinarnje, kotrež mustwo Radio Satkula we finalu
snadnje přewiny. Wšitkim pomocnikam (čłonam a nječłonam, mjez nimi někotři
z młodźinskeho kluba Miłoćicy) a darićelam wutrobny dźak.
Na wulěće swójbow pod hesłom “Žabki pućuja” wot 28. do 30.09.12 do
Špindleruv mlyna smy sej Krkonošske hory z pólskeje strony wotkryli. Wo
organizaciju je so swěru postarał “pućowanski běrow” Móniki Bulankoweje. Pola
Cyžec smy dali wulět wuklinčeć. Wšitkim za to wutrobny dźak.
Domchowanku smy někak 60 wjesnjanow prěni króć z fararjom Šołtu 20.10.12
swjećili. Po kofeju smy sej wobhladali film wo jutrach w Serbach, zhotowjeny
přez čěsku telewiziju.Přihot ležeše w rukach Angeliki Cyžowej a Hanki
Budarjowej. Naše dźěći božu mšu znowa ze spěwom wobrubichu.
hodowny štom srjedź wsy je nastajeny a so k prěnjemu adwentej rjenje swěći,
dźakowano darićelej swójby Klausej Bruskej, K. Kovacsej, P. Wjence, T.
Rynčej, P. a B. Müllerej a gmejny Njebjelčicy (za swěcu)
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Štóž je sobu ličił, to běchu z plana na 11 zarjadowanjow resp. aktiwitow w běhu
lěta.
K dalšim aktiwitam
-

-

-

Na gmejnskim swjedźenju w Njebjelčicach je naše towarstwo na
přihotowanskich wuradźowanjach zastupował Benedkt Müller, na swjedźenju
samym su pomhali .....
mjenje abo bóle krótkodobnje su so někotři rozsudźili, zo so na wuprawje
01.07.12 do Prahi wobdźěla, hdźež dožiwichu přemóžacy pochod składnostnje
Wšosokołskeho zlěta a naslědnje předstajenje oratorija “Nalěćo” na
Valdštejnskej zahradźe čěskeho parlamenta
akciju “Wir für Sachsen” – smy w lěće 2012 pokročowali, tónkróć bjez
přidatneho spěchowanja a to w
1. akciji: “Žaba” a wjesne srjedźišćo a w
3. akciji: zběranje materiala za wjesnu chroniku – tam sym w rjadowaku wjac
hač połsta nowych foljiow z nowinskimi wurězkami, notickami a fotami naličił. A
štóž tam a sem do našeje weboweje prezentacije www.žaba.de www.froschev.de pokuknje, zwěsći tež wobstajnje wobnowjene informacije, za to Bernadeći
a Andrejej wutrobny dźak.
Za lěto 2013 smy znowa próstwu wo spěchowanje akcijow “Wir für Sachsen”
stajili.

Što je so hewak hišće takle stało w Miłoćicach a Wěteńcy w běhu lěta?
Znate tradicije w běhu lěta kaž camprowanje, zhromadne róžowcy w póstnym času a
w oktobrje, spěwanje na Swjateho Měrćina abo Marijine hospodupytanje wjesna
ludnosć dale haji.
Młodźinski klub Miłoćicy je přeprosył 06.-08. julija na wjesny swjedźeń w Miłoćicach.
Palace naležnosće, wjesnjanow bjezposrědnje potrjechacych abo zaběracych,
njejsym w tutym lěće zwěsćił. A pola tych ze zańdźenych lět – wětrniki, biopłunowa
připrawa, powalene resp. wobškodźene swjate křiže, pućowanska šćežka Miłoćicy na
holu abo Miłoćicy do Njebjelčic – njeje nowšich informacijow.
K dźěłu předsydstwa/ towarstwowe naležnosće
Pisomne naprašowanja, pohórški a nadawki njeje předsydstwo w běhu lěta wot
čłonow dóstało. W protokolu lońšeje zhromadźizny je zapisane, zo měli z gmejnu dla
čumpjele za Miłočansku wjesne srjedźišćo jednać. Gmejna njeje za to žane srědki
planowała ale za wuporjedźenje Krótkeje hasy. Tuž z ideje ničo njebu. Njemóžu
dźělić měnjenje wjesnanosty, zo słuša wuprjedźenje Krótkeje hasy k zwoprawdźenju
twarskeho koncepta za wjesne srjedźišćo. Dalši nadawk, zo dóstanu nowi čłonojo
towarstwowy t-shirt je so spjelnił.
Předsydstwo je so jónu zešło. Smy so k aktualnym projektam dorozumili a hłownu
zhrodźiznu přihotowali. Wjetšinu smy po krótkim puću dorěčeli abo w Bliskim nakupje
wotbyli. To wšak klětu cyle tak jednorje njebudźe, wšako Mónika Bulankowa swój
wobchod nažel ke kóncej lěta zawrěje a so na wězo zasłuženy wumjenk poda.
Bjezposrědny wuskutk za towarstwo: mamy so wo nowy skład za towarstwowe
untenzilije postarać, kiž je hač dotal Mónika w swojim wobchodźe nam poskićiła.
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Přemyslili smy wo tym, hač njebychmy jako towarstwo přewzali rumnosće? Hač so
tam, kaž z medijow zhonichmy, zasydli salon frizerki wšak njeje hišće wěste.
Terminy našich zarjadowanjow so jewja we wšelakich protyčkach (gmejna, zarj.
zwjazk, Pawk). W diskusiju wo planje měli wo tym rozsudźić, kotre terminy chcemy
zaso wozjewić.
Na tutym městnje chcu składnosć wužić , zo bych so, wěsće w mjenje wšěch, pola
čłonow předsydstwa ( Hanki Šwejdźineje, Kornelije Kurjatoweje, Andreja Bulanka,
Pětra Bobki) a wšitkim zamołwitym a wobdźělenym za naše předewzaća, jara
wutrobnje podźakował za słowo a wosebje za skutk.
W rozprawniskej dobje njemějachmy wustupa z resp. přistupa do towarstwa, ličimy
49 čłonow. Smědźachmy kulowate narodniny Borbory Čornakeje swjećić a
gratulujemy Bobkecom we Worklecach k porodej synka Józefa. Jana Čornakec je so
wudała na swoje Sebastiana a rěka nětko Paulikowa. Tež wot nas tu hišće raz wjele
zboža.
Marija Hrjehorjowa zastupuje nas w župnym předsydstwje “Michał Hórnik”. Župa
přeprošuje nas prawidłownje na swoje zarjadowanja. Někotři z nas to wužija a myslu
sej, zo je za kóždeho z nas jónu wob lěta něšto pódla, štož wabi. 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).
Na zakładźe wustawkow za spěchowanje towarstwow w gmejnje smy tež za lěto
2011 próstwu wo financielne spěchowanje stajili a dóstali. Podpěra za 2012 so nětko
staji.
Nadrobnišu rozprawu k financam je naš pokładnik Andrej Bulank přihotował.
Wutrobny dźak za kedźbnosć. A swojemu nanej dźak za wospjetne přełožowanje
rozprawy, tak zo móžachu ju wšitcy sćěhować.
-

Je-li sym něšto zabył naličić, njekomdźće to w diskusiji wozjewić.

Marko Kowar, předsyda
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