Miłočanska žaba z.t. / Steinerner Frosch Miltitz e. V.
Rozprawa na sobustawsku zhromadźiznu dnja 27.11.2015
Waženi čłonojo, lubi hosćo,
lětsa nětko swjećimy mały jubilej – 20. narodniny, 20. róčnicu załoženja našeho
towarstwa. Bjez was njemóhli tutu starobu dócpěć, kóždy jednotliwy čłon je na swoje
wašnje k tomu přinošował. Na to sym hordy – z toho mam swoje wjeselo a sym
přeswědčeny, wy tež. 20. róčnica – za to smy dźakowni a dźakuju so wam w mjenje
předsydstwa.
Hladajo na plan našich předewzaćow za lěto 2015 smy sej zaso tójšto zwoprawdźili.
To abo tamne je wupadło abo so po terminje přepołožiło, dalše so přidružiło.
Najprjedy chcu do pomjatka wołać, što je so zwoprawdźiło:
-

drje hišće w zašłym lěće ale po našej poslednej lětnej zhromadźizny smy
wot swójbow Kralec a Klarec/Kubicec dóstali za 13.12.14 přeprošenje k
adwentnemu spěwanju – a dźěći su pjekli hodowne poprjancy

-

dnja 20.03. 2015 słyšachmy zajimawy přednošk Trudle Malinkoweje na
temu “Wupućowarjo z Łužicy před 150 lětami“ před 16 wobdźělnikami
zamł. Marja Hrjehorjowa

-

dnja 19.04.2015 smy sej někak dwacećo zhromadnje z Pančan
Domowinskej skupinu w Budyšinje wobhladali dźiwadłowu hru “Mój
wuměrjeny kraj” zamł. Marja Hrjehorjowa.

-

Wokoło Miłočanskeje žaby je w zamołwitosći H. Budarja 15 pomocnikow
dnja 21.03.15 a 26.09.15 – tež dźěći a młodostni mjez nimi – rjedźiło.
Wuporjedźili su so ławki a informaciska tafla při “Žabje”. Dale su so
wudźeržowanske dźěła wokoło wjesneho hrajkanišća wukonjeli.
Darius a Dorian staj składnostnje rjadowniskeho zetkanja informowałoj k
Miłočan žabje něhdyšich Pančan šulerjow

-

Tradicionalne rankuwiće a stajenje meje na Wałpornu nóc kaž tež
wobstražowanje meje njedowolichu dočasne podrězanje.
zam. Krisztian Kovacs

-

Wo přewjedźenje mejskich nyšporow před Kowarjec dwórowym swjatym
křižom je so Angelika Cyžowa starała.

-

Mejemjetanje z rejku smy měli zaso na našim tradicionalnym terminje, na
předwječorje dnja mužow, to běše lětsa 13.05.2015
zam. K.Kovacs, H. Šwejdźina

-

Wulět na kolesach, kotryž staj Borbora a Pětr (Čornakec-Polec)
přihotowałoj za 14.6.2015 je so krótkodobnje wotprajić dyrbjał, dokelž
mějachmy dźeń do toho we wsy njewšědne sylne njewjedro z 100 ml
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dešća a ze slowku wulkimi krupami, štož da Wěteńčansku wody přez
brjohi, haj samo přez drohu stupać do chěžow a pincow, wjesnjenjo su sej
mjezsobu při čeranju, klumpanju a rumowanju pomhali.
-

Hačrunjež mějachmy přewšo ćopłe lěćo smy jeničce raz dočinili, zo smy
sej w Hubertowej bróžni zhromadnje film wobhladali

-

13. Beachowy volleyballowy turněr wotmě so zaso pola Bobkec na dworje
a w jěcharni dnja 15.08.2015 ( zamołw. Pětr Bobka a Marko Kowar)
přizjewili stej so jeničce dwě mustwje pola młodźiny (tak mało kaž hišće
ženje), tutej hraještej potom hromadźe ze 4 swójbnymi mustwami kóždy
napřećo kóždemu – pokal doby Bartec swójba ze Smječkec, najlěpše
młodźinske mustwo rěkaše Njeplechi

-

“Žabki pućowachu” wot 11. do 13. 09. 2015 do Maleje Upy – lětsa zaso při
optimalnym pućowanskim wjedrje po naročnej turje na Sněžku. Swěru
starała wo nas je so Mónika Bulankowa.

-

Hodowny štom wosrjedź wsy steji, dźakowano darićelej Měrćinej Šimanej,
mašinistej P. Młynkej, mištromaj stajenja K. Kovacsej a B. Młynkej,
pomocnikej T. Rynčej, Miłočan agrarnemu drustwu dźak za techniku a
Njebjelčan gmejnje za swěcu.

Zarjadowanje ke kermuši wšak njejsmy zwoprědka zaplanowali. Ale jako
poswjećichmy swjaty křiž pola Bulankec smy sej prajili, zo chcemy składnostnje
přesadźenja serbskich katolskich duchownych so znowa za duchownym
rozhladować, kiž by z nami domchowanku swjećił.
Wuměna rostlinow a symjenjow so přestorči do nalěća 2016. Hanka Budarjowa a
Mónika Bejmakowa was potom sčasom informuja.
K dalšim aktiwitam našich čłonow
Pozdźiso hač planowane ale tola hišće dypkownje před bičwolejbulowym turněrom
pola Bobkec su so dalše fóry pěska na hrajnišću - sportnišću w Miłoćicach wot
Kovacsec, Kowarjec a Bulankec swójbow z Darianowej pomocu přesali a rozdźělili.
Na 11. wjesny swjedźeń w Miłoćicach je lětsa kónc junija přeprosył młodźinski klub.
Přewjedł je so kaž loni derje wopytany dźěćacy swjedźeń na njedźeli.
Akciju ”My za Saksku”- smy w lěće 2015 pokročowali a smy dóstali znowa
spěchowanje za tři wosoby a tute akcije:
1. Sobudźěło na koncepće wjesneho wuwića za Miłoćicy za 1 wosobu
Přewjedli su so prěnje zhromadźizny a wotwažowanja (na kotrym boku chódnik?) k
zakładnemu ponowjenju Halštrowskeje dróhi přez wjesku – realizacija wšak je hakle
za 2017 ff. planowana.
2. dźěła wokoło Žaby a hrajkanišću we wsy za 1 wosobu
2

Miłočanska žaba z.t. / Steinerner Frosch Miltitz e. V.
3. Zběranje materiala za wjesnu chroniku za 1 wosobu
Hladanje sportnišća a hrajkanišća wukonjamy bjez spěchowanje dale. Za lěto 2016
smy znowa próstwu na spěchowanje we wobłuku akcije “My za Saksku” zapodali.
Pod https://www.ehrenamt.sachsen.de/engagementboerse/ su naše aktiwity
dokumentowane a wozjewjene.
Kača chěžka na wjesnym haće je dnja 19.5.15 prěnje młodźata wuhladała (a mužojo
při konsumje wězo tež ☺) Bjez zapodateje próstwy su zamołwići Němskeje załožby
za dźěći a młodostnych (Deutsche Kinder- und Jugendstiftung) nam pjenjezy za
iniciatiwu “ Skoč z kompeja” přewostajili. Dźěći mějachu tójšto idejow: realizował je
so twar třěchi nad pěskowym kašćikom, čumpjel a štomowa chěžka při Jaworje pola
hrajkanišću srjedź wsy. Kmótřistwo je přewzał Tomaš Klar, naše towarstwo je z
nošerjom projekta, kiž je so z 1000 € spěchował, z našeje kasy smy někak 100 €
přidali.
Wobdźěleni dźěći běchu z angažementom při wěcy a bychu sej w přichodźe za tajke
twarske naprawy nawodu-fachowca přeli. (hlej tež http://www.hoch-vomsofa.de/author/dorfteich/

Pod www.frosch-ev.de abo www.žaba.de su aktualne resultaty a informacije
wozjewjene.
Što je so hewak tak stało w Miłoćicach a we Wěteńcy?
Znate tradicije w běhu lěta kaž camprowanje, zhromadny róžowcowy paćer w
póstnym času a w oktobrje, spěwanje na swjateho Měrćina abo Marija hospodu pyta
wjesna ludnosć swěru dale haji.
Chodojtypalenje je lětsa mjenje abo bóle wupadnyło, znajmjeńša tajke za cyłu
wjesnu zhromadnosć. Škoda, zo njeje móžno městnosć pola Wjenkec firmy dale
wužiwać. Tak je dźěl Miłočanow lětsa we Wěteńcy chodojtu palił (a wobornicy ze wsy
su stražowali) Nadawk wostanje, zo namakamy nowe městno za to.
W juniju běchu wólby wjesnjanosty – amtěrowacy měješe z 56 % wjace hłosow hač
jeho Pěskečanski wužadowar.
Zwjeselace je, kak so zetkawanišćo srjedź Miłoćic wot wjesneje ludnosće ale tež wot
wopytowarjow přiwza. Wužiwanje wšak tež swoje slědy zawostaja a tuž su tež běžne
hladanske dźěła trěbne. Moja lónša nadźija je so spjelniła: młodźi starši resp. nanojo
su so wjacore króć pilnje gratu přimali.
Husto smy lětsa widźeli bagery a twarske mašiny we wsy – nětko maja nimale wšitcy
nowe biologiske wotpłočkowe systemy. Bobkec wšak su nimoducy swojeje jamy
“studnju” ryli, znajmjeńša by to sylna žiła zmóžniła.
Spočatk septembra smy dwaj swjatej křižej poswjećili – gmejnski pola konsuma a
nowy pola Bulankec postajeny. Bulankecy přeprosychu na zhromadny kofej do
Andrejoweje garaže (dešćikej klubu).
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Tohorunja nazymy je so wotewriła pućowanska šćežka na směr Serbskich Pazlic, po
tym zo je so přez gmejnu resp. nowowrjadowanje ležownosćow na kraju stary puć
pod Šustrec hórku ponowił a so zwisk přez pola k sekli twarił.
Terminy našich zarjadowanjow móžemy čitać we wšelakich protykach ( gmejna,
Pawk). W diskusiji dyrbjeli so zaso rozsudźić, kotre terminy tam zapodamy.
K dźěłu předsydstwa/ towarstwowe naležnosće
Předsydstwo njeje pisomne naprašowanja, pohórški a nadawki wot čłonow w běhu
lěta dóstało.
W předsydstwje smy aktiwity dorěčeli a wothłosowali. Kaž smy so loni dojednali
nakupichmy 4 piwowych garniturow. Tute su składowane w Hubertowej bróžni (za to
jemu dźak). Dokładnišo rjadować mamy hišće wašnje wupožčowanja:
za wupožčenje zběramy jako dar 2,50 € na jednu garnituru.
Tež w tutym lěće smy wot Domowinskeje župy “Michał Hórnk” dóstali pawšalne
spěchowanje kaž loni ( 10 € na wosobu a lěto při swójskim přinošku 18,50 € na
wosobu a lěto). Wot župy dóstawamy běžnje informacije a přeprošenja na
zarjadowanja. Na hłownej zhromadźiznje su so lětsa wobdźělili Marja Hrjehorjowa,
Bernadet Kowarjowa a Achim Šwejda.
Hanka Šwejdźina je so lětsa z Čestnym znamješkom Domowiny za swoje dołholětne
čestnohamtske dźěło na dobro Serbow a wjesneje zhromadnosće wuznamjeniła. Z
tutoho městna hišće raz wutrobnu gratulaciju a dale tak.
Na zakładźe statutow za spěchowanje towarstwow w gmejnje Njebjelčicy smy tež za
lěto 2014 stajili próstwu wo finančne spěchowanje. Te smy lětsa dóstali.
Naprašowanje spočatk lěta ze stron wjesnanosty dla sobudźěła na gmejnskej
nowinje njejsym mohł přpirajić, dokelž nimamy za tajke přidatne dźěła kapacity. Je-li
pak so něchtó z nas za to namaka, toho rady posrědkuju.
Za lěta 2012 do 2014 smy znowa wot financneho zarjada dóstali připóznatu
powšitkownu wužitnosć a móžemy tak mjez druhim pjenježne dary k wotsadźenju
dawkow kwitować.
Pola hamtskeho sudnistwa mamy nětko naše mjeno tež w porjadnej serbšćinje
zapisane. Roszestajenja dla prawopisanja su někotre lěta trali
Mnoho smy sej po krótkim, direktnym puću dorěčeli. Chcu składnosć wužić, zo bych
so wěsće tež w mjenje wšitkich čłonow sobustawam předsydstwa Hance Šwejdźinej,
Korneliji Kurjatowej, Andrejej Bulankej, Pětrej Bobce a Henryjej Budarjej dźakował.
Wutrobny dźak za sobudźěło.
Wjeselu so tež, zo je so Ricarda Cyžec zwólniła wuprajiła, našu internetnu
prezentaciju sobu aktualizować.
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Po našej hłownej zhromadźiznje loni smy registrowali 3 nowozastupy, jedyn čłon je
zemrěł. Ličimy tak nětko 64 čłonow.
Lětsa móžachmy 5 kulowatych narodnin našich čłonow woswjećić (1x60, 1x50, 3x30).
Tež wottud wšitkim strowotu a bože žohnowanje.
Skerje na kromje hišće zwěsćenje: po tym zo běštej z Kurjatecami a Kovacsecami
hakle wóndano Wěteńčan/Miłočan žabce pryncowski por Serbskopazličan karnewala
su za aktualnu sezonu znowa žabku - Hertka z mandźelskim Matijasom – dobyli.
Dźakuju so za skedźbnosć. A nanej dźakuju so za přełožk rozprawy, tak zo móžeše ju
kóždy sćěhować. Hdyž sym něšto zabyć dyrbjał, da so přizjewće prošu w diskusiji.
Marko Kowar
předsyda
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