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ROZMOŁWA

KRÓTKOPOWĚSĆE
CDU bjez absolutneje wjetšiny

Konja z wotežku
a hłosom wodźić

Drježdźany. Sakska CDU dyrbi sej po
najnowšim woprašowanju po wólbach
krajneho sejma 31. awgusta noweho koaliciskeho partnera pytać. Po slědźenju
sćelaka MDR by wona z 42 procentami
drje najsylniša móc wostała, njemóhła
pak sama knježić. Lěwica by 21 procentow docpěła, SPD 13, Zeleni a eurokritiska AfD sydom procentow, FDP štyri procenty a NPD tři.

Sobotu a njedźelu přewjedu na Hórčanskim sportnišću wubědźowanje
konjacych zapřahow. Měrćin Weclich
je so z hłownym zamołwitym Lukasom
Wenderothom rozmołwjał.
Kelko wobdźělnikow je so přizjewiło?
 L. Wenderoth: Konjace sportowe towarstwo Při Klóšterskej wodźe wočakuje
jako organizator něhdźe połsta starterow
ze Sakskeje, Saksko-Anhaltskeje, Durinskeje a Braniborskeje.

Rěčny test njezakonski
Luxemburg. Rěčny test za mandźelskich partnerow w Němskej žiwych Turkow je njezakonski, kaž Europske sudnistwo dźensa w Luxemburgu rozsudźi.
Wot lěta 2007 dyrbja žony a mužojo,
kotřiž swojim partneram do Němskeje
slěduja, tajki test přewjesć. Po přeswědčenju sudnikow pak tole europske prawo
rani, dokelž wona zasydlenje haći.

Kak stari woni su?
 L. Wenderoth: Najmłódši budźe 26,
přerězna staroba wobdźělnikow je 40 lět.
Přičina poměrnje wysokeho starobneho
přerězka su wudawki.

250 000 bydlenjow wob lěto
Berlin. Zwjazkowa ministerka za twarstwo Barbara Hendricks (SPD) ma za trěbne, zo so w Němskej hladajo na masiwny
přićah do městow kóždolětnje 250 000
bydlenjow twari. Runje we wulkoměstach je dźeń a mjenje zapłaćomnych
bydlenjow, wona dźensa w Berlinje rjekny. Loni natwarichu 225 000 bydlenjow.

Byki jasnje poražene
Budyšin. Z jasnym dobyćom 5:1 je regionalny ligist Budissa Budyšin wčera
rjad přihotowanskich hrow dale wjedł.
W Humboldtowym haju nastupi Budissa
přećiwo druhemu zastupnistwu RB
Lipsk. Tónle chětro młody cyłk měješe
mało móžnosćow wrota docpěć. 1:0 třěli
Schwitzky, 2:0 Böttger, 3:1 Blankenburg,
4:1 Böttger a 5:1 Novotný.

Třělcy Bayerow dale prědku
Rio de Janeiro. FC Bayern Mnichow
nawjeduje dale lisćinu najlěpšich třělcow
koparskich klubow na swětowych mišterstwach w Brazilskej. Cyłkownje 17
wrotow steji tuchwilu na lisćinje Bayerntřělcow, a to Thomasa Müllera (5), Xherdana Shaqirija (Šwicarska/3), Arjena Robbena (Nižozemska/3), Tonija Kroosa (2),
Marija Mandźukića (Chorwatska/2), Marija Götze (1) a Juliana Greena (USA/1).
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Swój wulki dźeń měješe něhdźe štyrceći małych wuměłcow, šulerjo Chróšćanskeje serbskeje zakładneje šule „Jurij Chěžka“,
wčera wječor w tamnišej wjacezaměrowej hali „Jednota“. Spěwajo, rejujo a hrajo běchu woni hłowni akterojo wuspěšneje premjery musicala za dźěći z pjera wučerki Wórše Wićazoweje „Je słónco wusnyło?“ (hlej 4. stronu).
Foto: SN/M. Bulank

Pjeć mjeńšin chwile Serbam
Debata wo serbskich naležnosćach w sakskim sejmje časa dla wupadnyła
Drježdźany (SN/MkWj). Štóž chcyše přeco hižo wědźeć, kak wažne su Sakskemu krajnemu sejmej serbske naležnosće,
tón měł jenož jeho wčerawše posedźenje
wopytać. Tam stejachu serbske naležnosće na dnjowym porjedźe: rozprawa
wo dźěławosći Rady za serbske naležnosće Sakskeje a rozprawa krajneho knježerstwa wo połoženju serbskeho ludu,
kotraž ma so po zakonju jónu w legislaturnej dobje podać.
Tola hižo pohlad na dnjowy porjad
pokaza, zo drje budźe to za zapósłancow
sejma dołha nóc. Do serbskich naležnosćow debatowachu mjenujcy hodźiny
dołho wo pozdatnje hišće bóle palacych
temach, mjez druhim wo šulskich hortach w Sakskej, wo hladanju tych, kotřiž
su na demencu schorjeli abo wo přesadźenju směrnicow UNO wo prawach
zbrašenych. Jako pak stejachu w 22.30
hodź. Serbja na dnjowym porjedźe, zapó-

Prěnje rozsudy na blidźe měli
Jako prěnja z pjeć gmejnskich radow
we wobłuku zarjadniskeho zwjazka
Při Klóšterskej wodźe wotmě 25. meje
wuzwolena Njebjelčanska wčera swoje
konstituowace posedźenje. Parlamentej přisłuša jědnaće wosobow, mjez
nimi jenička žona.
Njebjelčicy (SN/MWj). Prěni hamtski akt
Njebjelčanskeje
nowowuzwoleneje
gmejnskeje rady bě přisaha, kotruž wšitcy zhromadnje w serbskej rěči złožichu.
Při tym radźićeljo přilubichu, swoje mocy na dobro gmejny zasadźeć a so při
tym po płaćiwych zakonjach měć. Do toho bě so wjesnjanosta Tomaš Čornak
(CDU) tym radźićelam, kotřiž w gmejnskej radźe hižo sobu njeskutkuja, za dźěło minjenych pjeć lět dźakował.
Za zastupowaceho wjesnjanostu wuzwolichu jednohłósnje Křesćana Žura,
kiž z mandatom CDU w gmejnskej radźe
skutkuje. Dokelž hižo wot lěta 1994 zastojnstwo zastupowaceho wjesnjanosty
wukonja, by wón funkciju rady do młódšich rukow dał. Dokelž pak žanoho druheho zwólniweho njenamakachu, Žur
znowa přizwoli, wjesnjanostu dalšich

Što je na turněrje to wosebite?
L. Wenderoth: Při jězdźenju z konjacym zapřahom je pohonč z konjom jeno
z wotežku, křudom a hłosom zwjazany.
Při tym dyrbi so na to spušćeć, zo kóń
sobu čini. Wukony pak su tu runje tak
wažne kaž pola jěcharjow.


pjeć lět zastupować. Po słowach Tomaša
Čornaka pak chcedźa čas nětko wužić,
młódšeho radźićela na tele zastojnstwo
přihotować.
Z gmejnskich radźićelow wutworichu
wčera dale čłonow hłowneho a techniskeho wuběrka. To bě skerje formalna
naležnosć, dokelž wuběrkaj stajnje zhromadnje wuradźujetej, štož je zdobom
přihot přichodneho zeńdźenja gmejnskeje rady. Njebjelčansku gmejnu w zarjadniskim zwjazku Při Klóšterskej wodźe zastupować budźetaj Lukaš Deleńk
a Enrico Wätzig.
Přepruwowanja radźićelow na móžne
sobudźěło ze statnej bjezstrašnosću NDR
so gmejnska rada wzda. Tomaš Čornak
měnješe, zo su staršich radźićelow hižo
dwójce w tymle nastupanju přepruwowali. Młódši njebychu porno tomu hižo
po starobje za stasi sobu dźěłać móhli.
Z twarskimaj nadawkomaj za nowu
pěstowarnju mějachu Njebjelčanscy radźićeljo wčera hižo prěnje rozsudy na blidźe. Tak ma Lipšćanska firma za něhdźe
17 000 eurow estrich zatwarić, předewzaće z Großenhaina pak za 25 000 eurow
špundowanja wukładźe.

słancy nadobo zwěsćichu, zo wšak je čas
hižo daloko pokročił a zo je lěpje so wobšěrneje debaty wo tym wzdać. Zapósłanc
CDU Marko Šiman jako prěni z rěčnikow
namjetowaše, přihotowane diskusijne
přinoški jako dokument protokolej posedźenja připołožić. Přiwšěm wón w krótkim stejišću rozłoži, zo ma zachowanje
serbskeje rěče za žiwjenski zakład małeho słowjanskeho ludu w Němskej. Za to
pak su wotpowědne naprawy trěbne,
w pěstowarnjach kaž tež w šulach.
Mjeńšinopolitiski rěčnik frakcije Lěwicy Hajko Kozel šwikaše, zo so serbska tematika w nócnej hodźinje wobjednawa,
jako nimale posledni dypk dnjoweho porjada na poslednim posedźenju krajneho
sejma do wólbow. Hladajo na wuslědki
mjeńšinoweje politiki sakskeho knježerstwa zwurazni wón swoje přesłapjenje,
wšako maja Serbja z někotrymi serbskimi zapósłancami a samo serbskim mini-

sterskim prezidentom Tilichom poprawom dosć dobre wuchadźišćo. „Tójšto
kćenjow – mało sadu“, bě krótki rezimej
Kozela. Po tym tež wón chcyjo nochcyjo
swoju přihotowanu wjacestronsku narěč
protokolantam přepoda. Druhe strony,
kaž FDP a Zeleni, w sejmje to runje tak
sčinichu. SPD nochcyše so scyła wuprajić. Wšo to traješe runje pjeć mjeńšin.
Na kóncu so ministerka za wědomosć
a wuměłstwo Sabine von Schorlemer
(njestronjanka) radźe za serbske naležnosće za „wažnu“ rozprawu dźakowaše.
Bórze na to bě posedźenje zakónčene.
Wšitcy dźěchu domoj. Přichodna serbska
rozprawa pak budźe hakle za pjeć lět.
Parlamentariski jednaćel frakcije SPD
Stefan Brangs po posedźenju rjekny:
„Knježerstwowa rozprawa wo połoženju
serbskeho ludu njeměła so dlěje wobjednać kaž normalne poručenje k wobzam Dale na stronje 2

Što na přihladowarjow čaka?
 L. Wenderoth: Planowane su dresurowe jězdne pruwowanje, jězdźenje po płoninje a po zadźěwkach, kombinowane
pruwowanje z jednym a dwěmaj zapřehnjenymaj konjomaj kaž tež z ponyjemi. Wšitcy wojuja wo najlěpše městno,
štož sudnicy z dypkami hódnoća.
Kak často tónle turněr přewjedujeće?
 L. Wenderoth: W Hórkach organizujemy wubědźowanje ze zapřahami kóžde
druhe lěto. Po cyłej Sakskej wotměwa
so lětnje něhdźe 15 tajkich jězdnych turněrow. Bychmy-li to chcyli, móhli so
kóždy tydźeń w druhim zwjazkowym
kraju na tajkim zarjadowanju wobdźěleć. Kak daloko pak hodźi so to wobsahowje, časowje a financielnje zwoprawdźić, je druhe prašenje.
Štó was kónc tydźenja podpěruje?
L. Wenderoth: Wosebje dźakowni smy
Chróšćanskej młodźinje, kotraž je zastaranje přewzała, Hórčanskej wohnjowej
woborje a mnohim dalšim čestnohamtskim pomocnikam. Bjez nich njeby konjace sportowe towarstwo tajke zarjadowanje scyła organizować móhło.
Wutrobny dźak!



Premjera 3. Krabatoweho festiwala Wotmołwy w syći

Tež lětsa twori nałožk Wojerowskich ewangelskich Serbow – po lońšim kwasu je to
tónraz křćeńca – finale Krabatoweho festiwala. Před něhdźe 580 přihladowarjemi
je hra „Krabat – hra wo zbožo wo Čorny młyn“ jako třeći w rjedźe dźiwadła pod
hołym njebjom w Čornym Chołmcu wčera wuspěšnu premjeru dožiwiła. Měšeńca
starych tradicijow, modernych spěwow, jaknych žortow w lokalnym šaće Krabatoweje powěsće njeboji so tež mjeńšinoweje politiki (hlej 4. stronu). Foto: U. Herzger

Budyšin (SN/at). 31. awgusta wola w Sakskej nowy krajny sejm. Wuchodosakski
regionalny zwjazk Němskeho dźěłarniskeho zwjazka DGB je tohodla wšitkim
direktnym kandidatam wosom łužiskich
wólbnych wokrjesow wobsahowe pruwowanišća přepodał. Z wotmołwy chce
dźěłarnistwo zhonić, kak so kandidaća
zadźerža k jeho žadanju, zo ma so rozdaće nadawkow na wěste wuměnjenja
kaž tarifowe zapłaćenje abo socialne
a ekologiske standardy wjazać. Dale so
praša, kak měł swobodny stat na tudyšu
potrjebu fachowcow reagować. W kubłanskim wobłuku dźe wo stejišćo kandidatow k polěpšenju dohladowanskeho
kluča w dźěćacych dnjowych přebywanišćach kaž tež wo wjace runosće šansow přez dlěše zhromadne wuknjenje.
Štwórte pruwowanišćo praša so za trěbnymi prócowanjemi, zo by so demokratija na městnje skrućiła. Kak móhła mjezu
překročaca kooperacija z Pólskej a Čěskej
we wobłukach dźěłowe wiki, hospodarstwo, kubłanje, kultura a socialne postupować, je poslednje pruwowanišćo.
Wotmołwy čitajće w interneće: http://
ostsachsen.dgb.de/landtagswahl-2014.

