
Miłočanska žaba z.t. 

 

Rozprawa na lětnej zhromadźiznje dnja 26.11.04 

 

Waženi čłonojo, lubi hosćo, 

Spočatnje chcu so w mjenje předsydstwa ale tež wosobinsce pola wšěch 
podźakować, kotřiž su so zaso aktiwnje w našej wsy w rozprawjenskim lěće 

wobdźělili na zarjadowanjach, je organizowali a zamołwitosć za poradźenje přewzali. 

Přehladajo čłonsku lisću móžu zwěsćić, zo je so wulka wjetšina aktiwnje a po swojich 
móžnosćach za naše předewzaća zasadźiła.  

A tak smy sej tež w dźewjatym  lěće wobstaća towarstwa zhromadnje tójšto 
organizowali a dožiwili, šož chcył naslědnje naspomnić: 

 

- zhromadny wopyt ptačokwasneho zarjadowanja w Chrósćicach dnja 24.01.04 
(zam. B. Kowarjowa) 

- nalětnje čisćenje Miłočan žaby je so tónkróć hižo 31.01.04 a to krótkodobnje z 

wurězanjom štomow a kerkow přewjedło, při čimž je so wukopało, zo ležownosć 
přeco hišće we wobsydstwje zwjazka je. Po mojich informacijach je gmejna nětko 
skončnje próstwu wo přewzaće resp. nakup ležownosće stajiła. Njeby-li so to stało 

sym hižo wo tym rozmyslował, hač njemóhli jako towarstwo tajku próstwu stajić. 
- Wopyt dźiwadłoweje hry Dubičanski kowar 18.04.04 w Chrósćicach 
- Při chodojtypalenju je hosći a wjesnjanow  k druhemu razej młodźina zastarała 

- Ranku wić a meju stajeć (tónkróć njebě pře wjele młodźiny wsy pódla), 
wobstražowanje meje 

- Mejske nyšpory ( M. Hrjehorjowa) 

- Mejemjetanje z rejemi dnja 19.05.2004 (T. Wjenka, H. Šwejdźina) 
- Składnostnje swjedźenjowanja k 700 róčnicy Njebjelčic je so namjetowało, zo 

zwisku z planowanjom turistiskich šćežkow w gmejnje pućik wot Serbskich Pazlic k 

Miłočan žabje reaktiwizuje a při tež přiležnosći móhli pućowarjow při Žabje witać. 
Jako termin smy sej hnydom wupytali dźeń muži z rezultatom, zo su přišli 
kolesowarjo  a nic pěši. Prašenje je so stajiło, hač chcemy tajki nalětni swjedźeń při 

žabje dale přewjezć a ke kajkemu terminej 
- Sobudźěło na mjezynarodnym gmejnskim swjedźenju, swjedźenski ćah a 

předawanje napojow wot 09.-11. julija 2004,  zam. A. Kowar je přizjewił, zo to hižo 

sam wjace koordinować njemóže 
- Wjesny sportowy swjedźeń w Miłoćicach, z druhim Beach-volejbulowym turněrom 

pola Bokec na dworje a w jěchanskej hali dnja 28.08. 2004 ( zam.B. Čornakowa/ 

Pólec, B. Kowarjowa /P. Müller/P. Bobka) bě znowa wulki wuspěch, wobdźělili su 
so 10 mustwa w kategoriji swójbne mustwa – tam su nam Worklečenjo rjany wot 
Bjedrichec keramikarnje sponzorowany pokal wotwjedł – a w kategoriji młodźinske 

mustwa je team Radio Satkule k druhemu razej pokal dobył. Zaběru za dźěći na 
Juršec zahrodźe běše za nich tohorunja rjane dožiwjenje. Wšitkim pomocnikam 
(čłonam a nječłonam) a darićelam (k mjenowanym možu hišće dodać Bliski nakup 

Miłoćicy a OBI Kamjenc) chcył so wosebje podźakować a nadźijam so, zo móžemy 
klětu runje tak wuspěšnje třeći přihotować a přewjesć. 

- wot 18.-20.06.2004 je so 9 swójbow z Miłoćic, Wěteńcy a Worklec na wulěće do 

Čěskich Krkonošow wobdźěliło (zam. M. Bulankowa), zajim na wobdźělenju je 
přeco hišće wulki 



- Serbska kermušna Boža mša a naslědna bjesada dnja 30.10.04 ( zam. A. Šwejda) 
Planowany běše termin 18. oktobra ale dokelž farar Brězan njemóžeše a so tež 
žadyn zastupnik namakał njeje, je so wjesna  kermuša potom kónc měsaca 

nachwatała 
 
Planowany zajězd na mjezynarodny folklorny festiwal do čěskich Stražnic njeje so 

přewjedł, dokelž so dosć zajimcow za tutón termin njenamaka. Štóž je chcył na tajki 
folklorny festiwal, je móhł zhromadnje z Wudworskim ansamblu spočatk julija do 
Vychodnej we Słowakskej sobujěć. 

Dźělowa skupina Wjesne wuwiće Miłoćicy njeje so dotal pro forma zwołała. A tola je 

so na tutym polu něštožkuli hibało. Hłownje chcu tu mjenować we februarje 
zakitowane diplomowe dźěło “Wuwićowy koncept za Miłoćicy” w kotrymž su 
wobkedźbowane tež rezultaty naprašowanja mjez wjesnjanami. Mamy z tym 

znajmjeńša diskusijny zakład a předwidźane je, klětu w januarje k tomu wjesnjanow 
přeprosyć na zhromadźiznu k tutej temje. 

K třećemu razej chcemy spočatk adwenta při wjesnym haće wobswětleny hodowny 
štom nastajić. Wutrobny dźak hižo nětko zaso Čornakec/ Polec swójbje za darjenu 

jědlu, mužam, kotřiž su ju nastajić pomhali, a gmejnje za wobswětlenje a milinu.  

Znate tradicije  w běhu lěta kaž camprowanje, spěwanje na Swjateho Měrćina abo 
Marijine domapytanje wjesna ludnosć dale haji. Za slěborne kwasy Wehnerec Uwe z 
Annegret, Hrjehorjec Hubert z Marju a Šwejdźic Achim z Hanku smy wili ranki. 

Lětsa je zarjadniski zwjazk “Při kłóšterskej wodźe” prěni króć wudał protyčku 

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. 

Dźěła na sportnišću njejsu po přeću pokročowali. Ze stron gmejny so nichtó tak 
prawje zamołwity nječuje. A hakle hdyž sami ćišć wukonjamy, so něsto stawa. Tak je 

před třomi tydźenjemi nětko skónčnje planowarka nadawk dóstała, zhotowić 
planowansku skicu za wužiwanje přestrěnjow po našich předstawach, zo móhli so 
dźěła po tutym dale wjesć a njebychu so kaž dotal bjez wothłosowanja a připadnje 

nastroje nastajili. Na tutym městnje chcył so Pětrej Młynkej dźakować, za jeho 
zwólniwosć z mašinu zrunać namjetane hromady ze zašłeho lěta. Najebač toho 
trjebamy dalše fóry zemje a a dalše rjadowanja budu chcyjo nochcyjo za klětu wažny 

nadawk za nas. Młodźina wšak chce tež pomhać a dawno hižo na prěnje hry we 
wolejbulu čaka. Rjenje by było, je-li so namaka za to zamołwity ze wsy. 

Nadźijam so, zo při wotličenju plana resp. naličenju aktiwitow ničo a nikoho zabył 
njejsym. Wabić chcył dale za  zhromadne wopyty serbskich kulturnych 

zarjadowanjow. Zwjetša namakaja so mjeńše skupiny, kotrež zarjadowanja wopytaja 
a so z rjanymi dožiwjenjemi domoj wróća.  

Ke komunalnym wólbam mam slědowace přispomnjenja. Sprěnja smy dyrbjeli zěsćić, 
zo je so wobdźělenje na komunalnych wólbach we Miłočan wólbnym lokalu 

pohubjeńšiło, štož nimam wosobinsce za pozitiwne. Zdruha je so pak znowa 
poradźiło, zo mamy dwaj čłonaj towarstwa w gmejnskim parlamenće. Škoda, zo njeje 
za dalšich dosahało, přetož čim wjac jich w parlamenće mamy ćim lěpje móžemy tež 

naše wjesne naležnosće rjadować resp. přesadźić. 

Wólbne rezultaty za krajny sejm wotpowěduja někak tym předchadnych wólbow, to 
rěka na př. zo běše wobdźělenje tu lěpše hač na komunalnych wólbach. 

 



Tež w tutym rozprawniskim lěće smy přez župu Domowiny “Michał Hórnik” pawšalne 
spěchowanje za serbsko-kulturne dźěło we wysokosći 10 € na wosobu/lěto pod 
samsnymi wuměnjenjemi kaž loni dóstali. Achim Kowar a Andrej Bulang běštaj 

aktiwnej čłonaj župneho předsydstwja a Andrej bu w septembrje znowa wutwoleny 
do župneho předsydstwa. Na zakładźe wustawkow za spěchowanje towarstwow w 
gmejnje smy tež za lěto 2004 próstwu wo financielne spěchowanje stajili. 

Spěchowanje za lěto 2003 je so lětsa přepokazało. 

K dźěłu předsydstwa/ towarstwowe naležnosće 

Pisomne naprašowanja a nadawki njeje předsydstwo wot čłonow dóstało, tež w 
protokolu zašłeje zhromadźizny njeje ničo zapisane. 

Předsydstwo je so štyri króć zešło. 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 ( Moniki Bulankoweje, 
Sylvije Glawšoweje, Andreja Bulanka a Pětra Bobki) jara wutrobnje podźakował za 

sobudźěło. 

W rozprawniskej dobje su 3 wosoby z našeho towarstwa wustupili a dwajo stej 
přistupiłoj tak zo ličimi z dźensnišim dnjom 38 čłonow. 

 

K financam budźe naša pokładnica Monika Bulankowa rozprawjeć.  

 

Wutrobny za za kedźbnosć a nadźijam so, zo změjemy žiwu diskusiju. 

 

Marko Kowar 

předsyda 



Kassenbericht für 2003-12-12 
 
Insgesamt haben wir ein Guthaben von 1221,50 €, davon sind  519,15 € auf dem 

verzinsten Konto der DIBA,  
Zu sagen ist, dass wir noch offene Rechnungen in Höhe von 267,50 € haben. Einige 
Mitglieder haben noch nicht  Ihren Jahresbeitrag bezahlt und die Förderung durch die 

Gemeinde steht auch noch aus.  
Einige Kosten wurden als Sachzuwendungen – vor allem durch die 
Vorstandsmitglieder  - z.B. für  Fahrtkosten, Telefonate oder Büromaterial getragen. 

Mit knapp 200 € war die größte Ausgabe für ein Beachvolleballnetz mit Zubehör, der 
Jugendklub will sich mit 50 € an der Finanzierung beteiligen. 
 

Wenn Fragen sind, die Bücher liegen zur Einsicht für jedermann aus. 
 








	serbsce
	němsce / deutsch



