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Wuprawa k hrodam wjedła
Po tym zo běchu Serbske Nowiny lońšu
lětnju seriju wěnowali hrodam našeje
kónčiny, je nawodnistwo Serbskeho kubłanskeho srjedźišća LIPA wčera kubłansku jězbu k někotrym z nich organizowało. 45 zajimcow so wobdźěli.

Mjez holcami Ralbičanskeje wyšeje šule, kotrež běchu wčera w Budyskim Serbskim domje, běštej Bernadet Domaškec a Marija
Domaškec (wotlěwa), kotrymajž je wučomnik Fabian Pöpel dźěło zarjadniskeho fachowca rozłožił.
Foto: Jurij Helgest

Po puću w Serbskim domje

Smjerdźaca (aha/SN). Jednory dwuposchodowy Dobroščanski hród z mansardowej třěchu z 18. lětstotka bě prěnja
stacija kubłanskeje jězby. Wot 1948 hač
do 1962 bě tam šula a wjacore lěta tež
wjesna předawarnja Konsuma. Po přewróće přeńdźe hród znowa do priwatneho wobsydstwa. Voßec swójba je jón minjene lěta dospołnje wobnowiła.
We Wysokej pobychu wulětnicy w prostym baroknym knjejskim domje, kotryž
hrožeše po přewróće rozpadnyć. 1996
běštaj Siegfried Liepert a mandźelska
Christina njenahladny marodny twar
přewzałoj a dospołnje saněrowałoj. Mjeztym su w hosćencu z hóstnymi bydlenjemi z 30 łožemi 300 kwasow swjećili.
Dalši puć wjedźeše wuprawnikow wčera do Minakała, hdźež sej jónkrótnu parličku mjez zemjanskimi sydłami wobhladachu. Wjacori so na přebytk w hrodźe
za NDRski čas dopominachu. Marja
Krawcowa ze Smjerdźaceje powědaše

wo běžnje tam přewjedźenych dalekubłanjach za wjesnjanostow, na kotrychž
bě so sama wobdźěliła. Monika Kochowa
z Pančic-Kukowa dopominaše so jako bywša čłonka Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny na trenigowe lěhwa a Beno
Pjetaš z Budyšina zhladowaše na wot Domowiny organizowane młodźinske zarjadowanja. Štyri lětdźesatki bě w hrodźe
Centralna serbska rěčna šula zaměstnjena. Po jeje zawrjenju bě hród mjenje abo
bóle rozpadej přewostajeny. Mjeztym je
z Frankskeje pochadźacy nowy mějićel,
předewzaćel Hermann Fuchs, wšitke 80
rumnosćow na třoch poschodach z bydlenskej płoninu 2 700 kwadratnych
metrow saněrował kaž tež třěchu a wonkownu fasadu dospołnje wobnowił.
Eduard Luhmann předstaji wuprawnikam na to 830 hektarow wulki Wjercha
Pücklerowy park, při čimž wšak je jenož
240 hektarow na němskej stronje, kaž tež
tamniši impozantny hród. We Łazu witaše wobdźělnikow jězby předsyda towarstwa Zetkanišćo Dom Zejlerja a Smolerja
Reinhardt Schneider. Při pomniku Zejlerja zaspěwachu zhromadnje „Ha widźu-li
ptačata ćahnyć“. Schneider pokaza jim
tež wobnowjeny row Zejlerja, hdźež wo
skutkowanju basnika zhonichu.

Holcy Ralbičanskeje wyšeje šule wosebity projektowy dźeń přewjedli
Budyšin (BW/SN). Z powołanskimi móžnosćemi w serbskich institucijach w Budyskim Serbskim domje zeznajomichu
so wčera holcy Serbskeje wyšeje šule Ralbicy. K tomu mějachu cyłe dopołdnjo
chwile. Jednaćel Domowiny Bjarnat Cyž
a zamołwita za serbske naležnosće Budyskeho wokrjesa Regina Krawcowa móžeštaj dohromady dźewjeć holcow witać.
Po krótkim wodźenju po Serbskim domje rozdźělichu so holcy do mjeńšich
skupinkow. W Domowinskim zarjedźe
nadźěłachu wone mjez druhim nowinsku zdźělenku, wobdźěłachu swójske fota a zestajichu plakat z krótkim tekstom
wo tymle holčim dnju.
W Rěčnym centrumje WITAJ spřistupnichu sej powołanje lektorki a widźachu,

kak serbske wučbnicy nastawaja. Nimo
toho naćisnychu plakat za sportowu
wučbu, zeznachu dźěło na wosebitej app
wo powołanjach, spisachu krótki tekst za
Płomjo a přełožichu za rěč spěchowace
dźěło w pěstowarni zabawnu hru z němčiny do serbšćiny.
W zarjedźe Załožby za serbski lud rozłožichu holcam wukubłanje na zarjadniskeho fachoweho přistajeneho. Dale zhonichu wone wo projektach a projektowym spěchowanju a wopytachu dom
Serbskeho ludoweho ansambla, hdźež
móžachu k přetwarej žurle a bašty swoje
prašenja stajeć. W studiju MDR-serbskeho rozhłosa natočištej dwě z nich naprašowanje wo tutym holčim dnju
za rańši program. K zakónčenju jim Cle-

Cyłe swójby so wot Krabatoweho
dźiwadła natyknyć dali
Čorny Chołmc (UH/SN). Dźiwadłowu
hru na terenje Krabatoweho młyna bě
sej lěta 2006 tehdyša předsydka tamnišeho spěchowanskeho towarstwa Gertrud
Wincarjowa wot šefa Drježdźanskeje
eventagentury 0351 Petera Siebecki přała. Tele přeće je so mjeztym wjace hač
spjelniło. „Jako tehdy Krabatowy młyn
wuhladach, běch hnydom do njeho zalubowany“, so Siebecke dopomina. Jeho
zahorja předewšěm tež euforija ludźi,
kotřiž běchu zwólniwi na wulkim projekće dźiwadłoweje hry wo Krabaće sobu
skutkować. A tónle flair prěnich Krabatowych swjedźenskich hrow w lěće 2012

Nimo profijowych dźiwadźelnikow je
tež wjele lajkow z Čorneho Chołmca
a wokoliny, kotřiž na lětušich Krabatowych swjedźenskich hrach sobu
skutkuja.
Foto: Ulrike Herzger

njeje sej sto wobdźělenych na jewišću
a runje telko pomocnikow za kulisami
jenož wobchowało, wón je so hišće
zesylnił. Tole wobkrućeja profijowi dźiwadźelnicy runje tak kaž ći, kotřiž bjez
teksta hraja.
Ze 14 předstajenjemi na kóncach tydźenja hač do 19. julija drje je lětsa wěsta
hranica docpěta, kotruž organizatorojo
překročić nochcedźa. Wšitcy pak maja
swoje wjeselo. „By-li nam to přewjele
było, njebychmy so přizjewili“, praji
Claudia Jurisch z Čorneho Chołmca. Wona je lětsa znowa rólu z tekstom dóstała
a ze swojej přećelku Carlu Hesse z Brětnje wot prěnjeho raza sobu čini. To płaći
tež za dwójnikow Antona a Richarda
Fuchsa z Łutow, kotrajž mataj w hrě zaso
napjatu dwójnu rólu. Sunhild Schreiber
a jeje mandźelski Jörg-Peter přisłušataj
runje tak kaž Monika a Hilmar Stoyan
Čornochołmčanskej Krabatowej rejwanskej skupinje a su nětko štwórty raz
pódla. Waltraud a Heinz Hartmann,
čłonaj Ćišćanskeje rejwanskeje skupiny,
porno tomu běštaj před lětomaj za schorjeny Čornochołmčanski porik zaskočiłoj
a staj wot toho časa stajnje mjez akterami Krabatoweho dźiwadła.
Mjez mnohimi sobuskutkowacymi
seniorami je Hans-Jürgen Hercher. 67lětny Wojerowčan bě so loni w měrcu na
castingu wobdźělił a hnydom rólu z tekstom dóstał. Lětsa přewza wón rólu wjesnjanosty. Tež cyłe swójby su so wot Krabatoweho dźiwadła natyknyć dali, kaž su
to pjećo Stephanecy z Čorneho Chołmca
abo Ralf Thielicke z Wojerec z dźowkomaj Vivian a Bonnie. Tući třo stejachu
hakle njedawno z musicalom „Krabat
a kuzłarska kniha“ na jewišću Wojerowskeje Łužiskeje hale, hdźež hraješe nan
Čorneho młynka a Vivian kantorku.

mens Škoda wobšěrnu webstronu Domowiny bliže předstaji a pokaza na protyčku zarjadowanjow. Wón informowaše, zo změja sobustawske towarstwa
Domowiny w přichodźe móžnosć, swoje
terminy zarjadowanjow samostatnje do
njeje zapodać.
Wučerka Ralbičanskeje wyšeje šule
Christina Hajnowa hódnoćeše wčerawši
projektny dźeń jako jara poradźeny. Tež
šulerki so wo poskitkach, směć w jednotliwych institucijach tež jónu praktisce
sobu dźěłać, chwalobnje wuprajichu.
Předsydka Zwjazka serbskich předewzaćelow a rjemjeslnikow Monika Cyžowa, kotraž bě ideju za tónle projekt
zrodźiła, wotpohladuje tež klětu tajki
dźeń planować a přewjesć.

Wobdźělnicy wčerawšeje kubłanskeje jězby wobhladachu sej mjez druhim Pücklerowy park w Mužakowje a tamniši impozantny hród.
Foto: Alfons Handrik

Po 40 lětach na čole so rozžohnowała
Budyšin (SN/CoR). Něhdyši a nětčiši
starši, přiwuzni, bywše koleginy, přećeljo
a wězo tež dźěći pjelnjachu wčera popołdnju zahrodu Budyskeje Serbskeje
pěstowarnje „Jan Radyserb-Wjela“, zo bychu so z wjelelětnej nawodnicu Marju
Döringowej swjatočnje rozžohnowali. Po
40 lětach na čole zarjadnišća poda so
62lětna kónc julija na wuměnk. Po wukubłanju a krótkim skutkowanju w Budyskej Reichsbahn-pěstowarni a na to
w serbskej přewza wona, 1971, po třoch
lětach tam nawodnistwo. Mjeztym stara
so wo dźěći swojich bywšich chowancow.
„Nawjedowacu funkciju sće přeco přikładnje zmištrowali, dźěćom z lubosću
prawidła žiwjenja zbližiła a sće so tež wo
to starała, zo ma Budyska Serbska zakładna šula přeco dosć maćernorěčnych
dźěći“, wuzběhny nawodnica předsydstwa Křesćansko-socialneho kubłanske-

ho skutka Sakskeje (CSB) Marja Michałkowa. Předsyda Domowiny Dawid
Statnik předstaji přitomnym nawodnicu
z bóle wosobinskeje strony jako swoju
ćetu Marku. Rodźena Ralbičanka wotrosće jako štwórta dźowka jědnaće dźěći
wučerskeje swójby. „Sotra wo njej praji,
zo je cyla optimistiska wjesoła duša“,
praji Statnik. Dźensa bydli mać syna
a wowka dweju wnučkow w Budyšinje
a z mužom rady po swěće jězdźi.
Po małym programje nětčišich a bywšich chowancow dźakowaše so Marja
Döringowa staršim, kolegam a CSB za
podpěru a dowěru: „Z wulkimi idealemi
sym před 44 lětami započała, a wone su
so spjelnili. Mi bě přeco wažne, zo dźěći z
hordosću serbsce rěča, a hdyž so dźensa
rozhladuju, zwěsćam, zo njejsym wšitko
wopak činiła.“ 1. awgusta přewozmje Grit
Henčlowa nawodnistwo pěstowarnje.

Twarnišća dla bórze
dalšej dróze zawru
Lemišow (SN). Prózdninski čas chcedźa
na mnohich městnach wužiwać a dróhi
wuporjedźeć. Přichodny čas dalšej twarnišći k tomu přińdźetej. Tak zawru wot
póndźele, 13. julija, hač do 22. awgusta
wokrjesnu dróhu K 7216 mjez Lemišowom a Połpicu. Tam dóstanje wona nowu bitumenowu worštu. Nimo toho
chcedźa kromy puća přiměrić. Wobchad
powjedu přez Stróžu, Zuborničku, Hućinu, Klukš a Lichań.
Wot 20. julija hač do 15. awgusta budźe wokrjesna dróha K 7211 wot Noweje
Wsy w Malešanskej gmejnje do směra
na Wotpočink (Ruhetal) hač k wotbóčce
na statnu dróhu S 121 dospołne zawrjena. Tež tamniši wotrězk z nowej bitumenowej worštu pokryja. Wokołopuć
budźe přez Komorow a zwjazkowu dróhu B 156 wupisany.

POLICIJA
■

Dźěći Budyskeje serbskeje pěstowarnje rozžohnowachu wčera Marju Döringowu,
kotraž so po 40 lětach na čole zarjadnišća na wuměnk poda.
Foto: SN/M. Bulank

Skućićela hišće w zahrodce lepili
Brěznja. Najprjedy njeznaty skućićel je
so zawčerawšim do zahrodnišća na Budyskej dróze w Brězni pola Kamjenca zadobył. Wobydlerjo to pytnychu a spěšnje
jednachu, informujo policiju. Zastojnicy
na to 30lětneho muža w jednej ze zahrodkow lepichu. Z njezamknjeneho zahrodoweho domčka bě wón sekeru, powjaz a smólnicu spakosćił. Při tym bědźeše so najskerje z wysokimi temperaturami, kotrež tón dźeń knježachu,
přetož namakanu blešu mineralneje
wody je wón hnydom na městnje wupił.
Dokelž běchu policisća prawu zahrodku
spěšnje wuslědźili, móžachu woni pokradnjene wěcy wobsedźerjej hnydom
zaso wróćić. Wěcna škoda žana njenasta. Přiwšěm změje so 30lětny padustwa
dla zamołwić.

