
■ Transporter z kolesami fuk
Słona Boršć. Na awtodróhowym wot-
počnišću Hornja Łužica pola Słoneje Bor-
šće su njeznaći zawčerawšim popołdnju
běły Renault Master pokradnyli. Na dwě
lěće starym jězdźidle z pólskim čisłom
bě 52 nowych kolesow nakładowane.
38lětny šofer bě po puću do Mnichowa,
hdźež měješe kolesa přepodać. Rubiznu
trochuja na něhdźe 82 000 eurow.

■ Paducha awta lepili
Němcy. Při wobchadnej kontroli w Něm-
cach je policija zawčerawšim rano po-
zdatneho paducha awta lepiła. Po tym zo
běchu wodźerja Golfa zadźerželi, so wu-
kopa, zo bu jězdźidło w nocy na minjeny
pjatk z garaže we Wulkich Ždźarach po-
kradnjene. Golf njebě scyła přizjewjeny
a jeho čisle njeběštej płaćiwej.
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Čorny Chołmc (AK/SN). We Wojerowskej
serbskej dźěłanskej drasće poskićowaštej
Heidi a Edith Grögerec na Krabatowych
swjedźenskich hrach bowlu a lód, rumo-
waštej sudobjo a wotpadki. „Tajke čestno-
hamtske dźěło skruća zhromadnosć“,
rjeknyštej wonej sobotu na dźaknym
zarjadowanju. Wonej słušeštej k tym,
kotřiž su so lětsa za Krabatowe swje-
dźenske dny angažowali.

9 000 ludźi je 15 předstajenjow widźa-
ło. A woni njeběchu jeno z Němskeje, ale
tež ze Šwicarskeje, Awstriskeje a samo
z Norwegskeje. „Naše hesło wot wšeho
spočatka bě, zo wjes dźiwadło hraje“,
rjekny intendant Peter Siebecke minjenu
sobotu. „Tole chcemy tež dale wobkedź-
bować.“ Wosom powołanskim dźiwa-
dźelnikam poboku bě 85 lajkow. Pjatna-
ćo z nich mějachu wjetše abo mjeńše
pasaže rěčeć. Zasadźenych bě dalšich 40
pomocnikow, kotřiž poskićachu napoje
a jědźe, starachu so wo porjad na parko-
wanišću abo mazachu pomazki.

„Předewšěm po swjedźenskich hrach
mnozy přińdu a swoju pomoc za při-
chodny raz poskićeja, dokelž chcedźa
dźěl našeje zhromadnosće być“, wjeseli
so předsyda towarstwa Krabatowy młyn
Tobias Čižik. Wot spočatka w lěće 2012

mjeztym 66lětny Joachim Rauhut sobu
skutkuje. Lětsa bě wón jako jednory
wjesnjan widźeć. „Tu cyła wjes sobu čini.
Zhromadnosć statistow a powołanskich
hrajerjow je z kóždym lětom lěpša.“ To
čuje tež Waltraud Hartmannowa z Woje-
rec, kotraž wot lěta 2013 sobu čini. „Za
mnje su Krabatowe swjedźenske hry kaž
nawrót ke korjenjam. Sym w Čornym
Chołmcu wotrostła“, praji 70lětna. Runja
druhim je wona za proby a za předsta-
jenja wjele wólneho časa nałožowała.
Nětko změje zaso wjace chwile za swoje
knihi a za dźěło w zahrodce.

Zahoriće a kreatiwnje dźiwadźelili
9 000 ludźi je cyłkownje 15 předstaje-
njow lětušich Krabatowych swjedźen-
skich hrow widźało. Sobotu su so laj-
skim hrajerjam, ale tež wšitkim dalšim
pomocnikam dźakowali.

Intendant Peter Siebecke (naprawo) je so
dźiwadźelnikam a dalšim pomocnikam
dźakował. Foto: Andreas Kirschke

Při hrózbnym wobchadnym njezbožu na zwjazkowej dróze B 97 mjez Grodkom a Wojerecami su wčera připołdnju tři wosoby
žiwjenje přisadźili. Jako 50lětny wodźer Mercedesa nakładne awto přesćahny, njewobkedźbowaše wón napřećiwny wob-
chad a zrazy frontalnje do Nissana. Jeho 62lětna wodźerka a 80lětny sobujěducy njeměještaj žanu šansu přežiwić. Tež wodźer
Mercedesa hišće na městnje njezboža zemrě. Foto: Christian Essler

Najskerje je Hodźij jenička wjes dwurěč-
neho regiona, hdźež maja hnydom štyri
šulske twarjenja. Dźensniša zakładna šu-
la je w nowotwarje z lěta 1980. Tamne
domy su sej po saněrowanju swój po-
prawny napohlad zachowali, ale so dźen-
sa rozdźělnje wužiwaja.

Prěnja šula w Hodźiju bu 1572 natwa-
rjena, hižo wosom lět pozdźišo pak so
wotpali. Po tym zo běchu je znowa na-
twarili, su kubłanišćo hač do lěta 1733
wužiwali. Dalši šulski twar, wo kotrymž

je znate, zo bě 311 tolerjow płaćił, je hač
do dźensnišeho zdźeržany. Wužiwaja jón
jako skład za nastroje za hladanje kěr-
chowa.

Z nowym sakskim šulskim zakonjom
z lěta 1835 so tež w Hodźiju tójšto změni.
Wšitke dźěći mějachu nětko wosom lět
do šule chodźić, a to nic jenož w zym-
skich měsacach. Tak přiběraše potrjeba
za dalšimi wučbnymi rumnosćemi. 1842
bu tuž nětčiša „stara šula“ na Hodźijskej
nawsy natwarjena. Serbski napis „Bože
słowo wostanje do wěčnosće!“ je so tam
přez wšitke časy zdźeržał. Dom, kiž je

dźensa w cyrkwinskim wobsydstwje,
trjebachu za wučbu hač do lěta 1970. Po
tym bě tam wjesna předawarnja a po
přewróće steješe dom prózdny. Horjeka
je mjeztym wobnowjene bydlenje a de-
leka wosadnica, hdźež w zymje druhdy
po potrjebje tež kemše swjeća.

Hižo w času po Prěnjej swětowej wój-
nje ličba šulerjow pospochi rozrostowa-
še. Starši zasadźachu so tuž za twar wjet-
šeje šule. Po wjacorych lětach so to tež
poradźi, a 3. julija 1925 bu nowe kubłani-
šćo za něhdźe 80 000 hriwnow na dźens-
nišej Šulskej hasy poswjećene. Pjeć wuče-
rjow podawaše tam wučbu něhdźe 250
šulerjam. W lěće 1937 mějachu šulerjo
hišće tydźensce fakultatiwnje tři hodźiny
serbšćiny, štož pak so potom zakaza. Nje-
posrědnje po Druhej swětowej wójnje
běchu w šulskim twarjenju přechodnje
ćěkancy zaměstnjeni. A pod ćežkimi wu-
měnjenjemi w oktobrje 1945 ze šulskej
wučbu pokročowachu. Kapacita šulerjow
w jednotliwych rjadownjach bě přewšo
wulka: W šulskim lěće 1945/1946 na při-
kład bě dohromady 52 šulerjow w jednej
rjadowni 5. lětnika. Dźensa ma w tymle
twarjenju Hodźijske gmejnske zarjadni-
stwo swoje běrowy.

1980 su bóle na kromje wsy nowu mo-
dernje wuhotowanu šulu w tehdyšim
platowym stilu kubłanskemu zaměrej
přepodali. 32 wučerjow wuwučowaše
wjace hač 500 šulerjow w 20 rjadow-
njach. Po tym zo bu srjedźna šula 2006
zawrjena, maja w Hodźiju nětko jenož hi-
šće zakładnu šulu. ■ Alfons Handrik

W bywšej šuli dźensa gmejnske
zarjadnistwo zaměstnjene

Hdźež ma dźensa Hodźijske gmejnske zarjadnistwo swoje běrowy, bě něhdy šula,
kotruž běchu hač do lěta 1980 wužiwali. Foto: Alfons Handrik

Wojerecy (SN/MWj). List Wojerowskeho
wyšeho měšćanosty Stefana Skory (CDU)
a předsydow frakcijow měšćanskeje rady
– Lěwicy, CDU, SPD a Aktiwne Wojerecy –
Budyskemu wokrjesej, w kotrymž dźe
wo ležownostnu koncepciju wokrjesa
(SN rozprawjachu), bě njetrjebawši, do-
kelž najnowše wuwiće w tymle nastupa-
nju njewobkedźbuje. „Tohodla njejsmy
jako Swobodni wolerjo list podpisali“,
rjekny na naprašowanje čłon jich frakcije
Dirk Nasdala, kiž je zdobom předsyda
frakcije Swobodnych wolerjow Budyske-
ho wokrjesneho sejmika.

Po słowach Dirka Nasdale dźe w ležow-
nostnej koncepciji, kotruž je wokrjesny
sejmik na swojim zašłym posedźenju
schwalił, jeničce wo wotnajenje Budy-

skeho dwórnišća za zarjadniske zaměry.
List pak poćahuje so na dźěle předłohi,
kotrež njejsu hižo aktualne. Kaž Nasdala
– wón předsyduje tež serbskej přiradźe
města Wojerec – rozłoži, drje bě wokrjes
spočatnje faworizował, swoje zarjadni-
stwo w Budyšinje a Kamjencu koncen-
trować a we Wojerecach jenož hišće roz-
šěrjeny wobydlerski běrow wjesć. Tele
plany pak su mjeztym zaćisnjene, nic na
kóncu jako wuslědk prócowanjow prě-
njeho přirjadnika wokrjesa Uda Wićaza,
předsydy frakcije Lěwicy wokrjesneho
sejmika Ralpha Büchnera a Nasdale sa-
moho. „Wšitcy třo smy intensiwne roz-
mołwy wjedli, kak móhli sewjerny dźěl
wokrjesa skrućić. Wo to nětko dźe“, před-
syda frakcije Swobodnych wolerjow po-

twjerdźi. Zo su podpisarjo scyła list wot-
pósłali, ma Dirk Nasdala za jara spodźiw-
ne, přetož Udo Wićaz je na zašłym pose-
dźenju Wojerowskeje měšćanskeje rady
sam plany wokrjesa rozłožił, kelko zarjad-
nistwa měło we Wojerecach wostać.

Nasdala: Plany zaćisnjene
Frakcija Swobodnych wolerjow list Budyskemu wokrjesej njepodpisała

Budyšin. Rěčny centrum WITAJ zarjaduje
lětsa zaso intensiwny kurs čěšćiny za Ser-
bow w Chrósćicach – a to wot 1. do 6. aw-
gusta. Čech Pavel Šlechta budźe wšědnje
šěsć hodźin wuwučować. Po popoł-
dnjach budu čěscy hóstni referenća
w jich maćeršćinje k čěskej kulturje a sta-
wiznam přednošować. Nimo wulěta do
Čěskeje su zabawne wječorki planowane.
Zajimcy njech so přizjewja w Rěčnym
centrumje WITAJ pod telefonowym či-
słom 03591 550400 abo z mejlku pod wi-
taj-bautzen@sorben.com. Na swojej in-
ternetnej stronje www.recny-centrum-
witaj.de podawa RCW dokładniše infor-
macije a program.

Floristika za cyrkwje

Smochćicy. Floristiski kurs přewjedźe
Smochčanski Dom biskopa Bena sobotu,
20. awgusta. Wobdźělnicy w kursu na-
wuknu, kak móža ze słónčnych róžow,
trawow a dalšich přirodnych materiali-
jow pychu za wołtarje a dalše městnosće
w cyrkwi zhotowić. Kurs nawjeduje flo-
ristka Silvia Jonas. Přizjewjenja přijimuja
hač do 20. julija pod telefonowym čisłom
035935/ 220 abo e-mailnje pod adresu
info@benno-haus.de.

Intensiwny kurs čěšćiny

Z  M Ě S T O W  A  W S O W

                     W dźakownosći
     dźowka Monika Hoffmanowa
     z mandźelskim Siegfriedom a swójbnymi
     syn Bjarnat Deleńk z mandźelskej Bettinu
     a swójbnymi
     syn Jan Deleńk z mandźelskej Hańžku
     a swójbnymi
     syn Bosćij Deleńk z mandźelskej Moniku
     a swójbnymi
     dźowka Marka Jurencowa
     z mandźelskim Měrćinom a swójbnymi
     dźowka Weronika Statnikowa
     z mandźelskim Stanijom a swójbnymi
     dźowka Hanka Šnajderowa
     z dźěćimi Michałom, Piju a Kerstin
     syn Jurij Deleńk z mandźelskej Marhatu
     a swójbnymi
     syn Měrćin Deleńk
     syn Alojs Deleńk z mandźelskej Petru
     a swójbnymi
     dźowka Jadwiga Deleńk
     z mandźelskim Rainerom Schützenom
     sotra Marja Kubašec

Hanu Deleńkowu

„Ow, lubujće so swěru, to kaza sam Bóh Wótc,
a hajće swjatu wěru, Bóh daj wam k tomu móc!“

(Wosadnik, kěrluš 584)

Paćer pusteho wječora modlimy so štwórtk a pjatk wot 17 do 19
hodź. w Njebjelčanskej ćěłowni.
Chowanje budźe sobotu, 16. julija, w 10 hodź. w Njebjelčicach.
Přizamknje so rekwiem w farskej cyrkwi.

Derje přihotowanu wotwoła Bóh, luby Knjez, našu mać a moju sotru

rodź. Kubašec, z Njebjelčic
nar. 15.7.1924      zemr. 12.7.2016


