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Přeprošenje na posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny  

a na lětuši dźeń wotbagrowanych serbskich wsow  

 

Česćene knjenje, česćeni knježa, 

přeprońamy Was wutrobnje na přichodne posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 

dnja 14. junija w 9 hodź. w gmejnskim domje we Wochozach a na lětuńi dźeń 

wotbagrowanych serbskich wsow. 

Na dnjowym porjedźe zwjazkoweho předsydstwa steja mjez druhim prańenja na kandidatow 

wólbow do Sakskeho krajneho sejma, namołwa k zapodaću namjetow za wuzwolenje 

serbskich zastupjerjow ze Sakskeje do Załožboweje rady a wólbny porjad za jich wuzwolenje 

kaž tež kooperaciske zrěčenje mjez třěńnym zwjazkom a župu Dolna Łužyca z. t.  

 Cyłkowny dnjowy porjad namakaće w přiłoze. 

Wuradźowanju přizamknje so lětuńi wopomnjenski dźeń za wotbagrowane serbske wsy. Na 

namjet župy “Jakub Lorenc-Zalěski” z. t. spomina so lětsa na dźělne wotbagrowanje Wochoz 

před 30 lětami. Z wottorhanjom 37 statokow a přesydlenjom jich wobydlerjow přisadźi wjes 

nimale połojcu swojeho wobydlerstwa a swój ratarski raz. Serbska substanca dale 

woteběrańe.   

Wopomnjenski dźeń zahaji so w 14 hodź. we Wochožanskej cyrkwi z dwurěčnymi kemńemi 

fararja Daniela Jordanova a superintendenta Jana Malinka a pokročuje so w 15 hodź. při 

wopomnińću za dźělne wotbagrowanje wsy. Mjez druhim tam porěča wjesny předstejićer 

Mario Weber, předsydka Domowinskeje skupiny Wochozy/Sprjowje Inga Nowakowa, 

předsyda Domowiny Dawid Statnik a Hannelore Balkowa. Na farskim dworje budu Ńwjelowu 

lipu sadźić, kotraž ma na fararja Bogumiła Ńwjelu, iniciatora załoženja Domowiny a 

serbskeho prócowarja, dopominać. Zarjadowanje bu přihotowane wot koordinaciskeje 

skupiny, wobstejaceje ze zastupjerjow něhdyńich wobydlerjow zhubjeneho dźěla wsy, 

Domowinskeje skupiny Wochozy/Sprjowje, Hamorskeho Towarstwa žonow na wsy, 

Wochožanskeje wjesneje rady, gmejny Hamor, wosady, Domowiny a Vattenfalla. 

Zajimcy su na wobě zarjadowani wutrobnje přeprońeni. 
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