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W Slepom ma nowy šulski centrum nastać

INTERVIEW

Wažny za zachowanje rěče

„Čuju so tu derje“

Slepo (SN/MiR). Tež wotbagrowanja
wsow w srjedźnej Łužicy dla su we wotpowědnym zakładnym zrěčenju wo spěchowanju tuteje kónčiny mjez Slepjanskej gmejnu a předewzaćom Vattenfall
mjez druhim zapisali, zo ma w Slepom
nowy šulski centrum nastać. W nim
zaměstnja potom pěstowarnju, zakładnu
a srjedźnu šulu kaž tež hort. Nowy sportowy kompleks ma tohorunja nastać.
Jenož něšto metrow wot tuchwilneho
stejnišća Slepjanskeje srjedźneje šule
zdaleny, ma so nowy centrum twarić“,
zwuraznja nawoda srjedźnošulskeho
kubłanišća Wolfgang Goldstein.
Slepjanski wjesnjanosta Reinhard
Bork (bjezstronski) so nadźija, zo móža
bórze konkretnje dźěłać započeć. Rumnostny plan za předewzaće po šulskich
měritkach leži tuchwilu k rozsudej w Bu-

Sakski krajny sejm je kónc junija posledni króć w tutej dobje wuradźował. Wjacori politikarjo jón nětko wopušća, tež
prof. dr. Georg Milbradt (CDU). Wón
bě wot lěta 1994 zapósłanc – hižo wot
1990 bě w sakskim knježerstwje financny minister a wot lěta 2002 do 2008
ministerski prezident. We wólbnym wokrjesu Milbradta ležachu wsy a gmejny
zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej
wodźe. Beneditk Dyrlich měješe k rozžohnowanju tři prašenja na politikarja:
Znajemy Was jako čłowjeka z wutrobu
za Serbow. Čehodla sće so w běhu lět
politisce přiběrajcy za nas angažował?
G. Milbradt: Serbja maja wulku lěpšinu –
su dwurěčni. Tak maja šansu, so stać
z posołom Sakskeje a Němskeje w naležnosćach připóznaća mjeńšin w druhich krajach. Myslu sej, zo budźe dwu-,
haj wjacerěčnosć jónu normalita w Europje. Serbja su kmani, tole zwoprawdźić
pomhać, wosebje swojeho słowjanskeho
pochada a swojich zwiskow k našim
wuchodnym a južnym susodam dla.
To sym spóznał a to so mi prosće lubi.
W času, hdyž sće był financny minister Sakskeje, pak bu Serbska srjedźna
šula w Chrósćicach zawrjena. Njekusa
so tole z Wašej „lubosću“?
G. Milbradt: Bě to prěnje bolostne znamjo připowědźaceje so demografiskeje
změny. Tehdy so wujewi: Dotalne struktury serbskeho šulstwa njehodźa so
pobrachowacych dźěći dla zachować.
By lěpje było, bychu–li so tehdy wšitcy
zamołwići za blido sydnyli a serbski šulski
system pomhali tak wuwić, zo by přichod
měł. Tehdy hižo sym rjekł: Serbske
kubłanišća dyrbja atraktiwniše hač němske być, zo bychu so tež starši a jich dźěći
z kromow serbskeho sydlenskeho ruma
za nje rozsudźili. Tónle nadawk traje.
Wostanjeće z nami Serbami tež jako
„politiski wuměnkar“ zwjazany?
G. Milbradt: Wězo. Njebydlu wšak daloko preč wot Serbow. Čujach a čuju so
derje tu w serbskim kraju. Sym přeco rady
w swojim wólbnym wokrjesu přebywał,
so z ludźimi rozmołwjał. Mam tu wjele
přećelow a znatych. Tuž njewidźu žanu
přičinu, zo bych so w přichodźe hinak
zadźeržeć dyrbjał hač w swojim aktiwnym politiskim skutkowanju.
Wutrobny dźak!

TELEGRAM
Zadołženje wuwabja pesimizm
Hamburg. Rekordneho nowozadołženja
zwjazkoweje republiki ze 86,1 miliardu
eurow dla zhladuja Němcy znowa pesimistisce do přichoda. Po naprašowanju
magacina Stern je jeno 33 procentow
woprašanych měnjenja, zo so hospodarske połoženje polěpši. 43 proc. měni,
zo so wone pohubjeńši. Hišće před tydźenjomaj bě so 39 procentow wšěch
naprašowanych optimistisce wuprajiło.

EU pjenježne chłostanja přisudźiła
Brüssel. Europska unija je energijowymaj
koncernomaj E.ON a Gaz de France
(GDF) pjenježne chłostanje wjace hač
połdra miliardy eurow přisudźiła. Tak
dyrbja E.ON, jej přisłušace předewzaće
E.ON Ruhrgas a francoski zastaraćel
GDF 553 milionow eurow karteloweho
chłostanja płaćić. Předewzaća běchu
sej přećiwo zakonjej mjez sobu wiki
rozdźělili a tak kartel wutworili.

Bórze zaso wizum trěbny
Praha/Ottawa. Čěscy turisća, měrjacy
so do Kanady, budu po wšěm zdaću
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dyskim regionalnym zarjedźe Sakskeje
kubłanskeje agentury. Tola tež tam dyrbja hišće čakać, doniž nimaja pjenjezy ze spěchowanskeho paketa Zwjazka
přizwolene. „Hakle potom móžemy nadawki wupisać a architektow do wubědźowanja zwołać“, tak Reinhard Bork.
Potom móža tež na Sakskej natwarnej
bance próstwu wo financne srědki zapodać. Hakle w septembru liča w tutej
naležnosći z postupowanjom.
„Vattenfall chce sumu tych pjenjez
wurunać, kotrež so njehodźa ze zjawnymi srědkami zaručić“, praji wjesnjanosta. „Mam nastaće tutoho kubłanskeho
centruma za jara wažne, runje nětko,
hdyž mamy prěnje wuspěchi při nałožowanju koncepta Witaj w Rownjanskej pěstowarni ‚Milenka‘ a bilingualneje wučby na našimaj šulomaj.“

Skora čłon předsydstwa krajneho turistiskeho zwjazka

Serbska kultura jedne z ćežišćow
Gerd Knobloch z Hornjeje Boršće je towaršnik Haslowskeho ratarskeho zawoda
„Rólnistwo při Čornicy“. Na zahonu na kromje Haslowa młóćeše wón wčera
popołdnju nazymski ječmjeń. Prěnje prognozy na to pokazuja, zo drje změja ratarjo
w Hornjej Łužicy lětsa přerězne žně nazymskeho ječmjenja.
Foto: SN/M. Bulank

Ratarjo nazymski ječmjeń młóćić započeli

Přeniske płaćizny tež za zorno
Budyšin (SN/mwe). Ratarjo maja so dale
bědźić, dokelž dóstawaja za swoje produkty
prosće přemało pjenjez. Nimo mloka nastupa to tež zorno ječmjenja, kotrež wikowarjo a druzy jako picu nakupuja. W najsnadnišim padźe płaća ratarjam za decitonu ječmjenja 8,50 eurow, štož je na absolutnej hranicy. To rěka, zo ma plahowar
skoro wjace wudawkow hač dochodow.
Haslowčan Anton Rjebiš je jednaćel
ratarskeho zawoda „Rólnistwo při Čornicy“, w kotrymž wobdźeła 690 hektarow role. Na 240 hektarach su nazymski
ječmjeń wusyli, kotryž wot spočatka tutoho tydźenja młóća. Žně su přirunujo
ze zašłymi lětami přerězne. Problem pak
je, zo su płaćizny za ječmjeń porno lońšemu chětro spadnyli a ratar ma na decitonu
nětko něhdźe mjenje třećinu pjenjez.
By-li so sprawnje ličiło, měli jemu město
bórze zaso wizum trjebać. Kanada je
Čěskej wospjet ze znowazawjedźenjom
tutoho dokumenta hrozyła. Přičina hroženjow je přiběraca ličba čěskich požadarjow wo azyl w Kanadźe, kotřiž su
zwjetša Romojo. Čěscy diplomaća spytaja hrožacu změnu předpisow zapućowanja wotwobarać.

Armstrong po puću k „žołtemu“
Montpellier. Na Tour de France je wčera
zastupnistwo Astana jězdźenje na čas
suwerenje dobyło. Bě to wosebje wulki
dźeń za Lancea Armstronga, kotryž
je w cyłkownym hódnoćenju jenož hišće 22 stoćinow sekundy za načolnikom Cancellaru. Poprawom ma samsny
čas, ale za mólički rozdźěl bě rozsudne, zo su hišće tysaćiny sekundy z jězdźenja jednotliwcow na čas zapřijeli.

Budissa startuje pola Saksow Lipsk
Drježdźany. Koparski wyši ligist Budissa Budyšin startuje do noweho hrajneho lěta 8./9. awgusta z wonkownej
hru a nastupi pola zestupnika z regionalneje ligi Saksow w Lipsku. Z wosebitym zajimom hlada so na nowowutworjene mustwo RB (Red Bull) Lipsk,
kotrež chce ze swojim bohatym napojowym sponsorom a z nazhonitymi
koparjemi spěšnje na wyše runiny.
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8,50 eurow znajmjeńša dwanaće eurow
na decitonu płaćić. Na kóncu pak wiki
a wikowanje rozsudźeja a tuž dyrbja so
kóšty hdźežkuli móžno při plahowanju
rostlin na zahonach zalutować.
Mjez kupcami ječmjenja je Njebjelčanska plahowarnja rancow, hdźež ječmjeń skotej picuja. Na prašenje, kak so
to z płaćiznu ma, nam ze stron nawodnistwa zawoda rjeknychu: „Poskitk rjaduje naprašowanje. Mamy so po předpisanych lisćinowych normach płaćizny,
chcemy pak z ratarjemi derje wuńć.“
Do Njebjelčic dodawaja ječmjeń z Miłočanskeho agrarneho zawoda. Zo su niske płaćizny na hranicy móžneho, wobkruća jednaćel zawoda Stefan Wawrich.
Wulki dźěl nažnjateho ječmjenja wužiwa agrarny zawod za picowanje swojich
400 dejkow w Zejičanskich hródźach.

Wojerecy/Annaberg-Buchholz (SN/JaW).
Sakski krajny turistiski zwjazk je wčera Wojerowskeho měšćanostu Stefana
Skoru (CDU) do předsydstwa wuzwolił.
Skora bu jednohłósnje jako zastupjer
turistiskeho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska do gremija přiwzaty. Nimo
toho wobkrućichu čłonojo zwjazka Budyskeho krajneho radu Michaela Hariga
(CDU) jako wiceprezidenta třěšneho
zwjazka wšitkich regionalnych turistiskich zwjazkow a towarstwow Sakskeje. Łužica je nětko z dwěmaj wosobomaj w krajnym turistiskim zwjazku
přewšo derje zastupjena.
Po wuzwolenju dźakowaše so Wojerowski wyši měšćanosta čłonam za wopokazanu dowěru. „Wjeselu so hižo
na tutón nowy nadawk. Móžu nazhonjenja, dopóznaća a namjety přichodnje

na krajnej runinje zaplesć a nastorčić.
Myslu předewšěm na wuwiwanje nowonastawaceje łužiskeje jězoriny kaž tež
na tematiku Krabata a na serbsku kulturu“, rjekny komunalny politikar CDU.
Konkretne plany Stefan Skora hišće
nima. „Rozdźělenje nadawkow w předsydstwje je tema přichodneho posedźenja“, zdźěli nowinarski rěčnik Wojerowskeho měšćanskeho zarjadnistwa
Bernd Wiemer. „Stefan Skora ma swojich dalšich funkcijow dla kaž na přikład
jako čłon załožboweje rady dosć kompetencow, sakskemu turistiskemu zwjazkej we wšelakich směrach přidźěłać.
Naspomnjene směry su jenož někotre
ćežišća. Łužiska jězorina, Krabatowa
tematika a Serbja wšak su wažny wobstatk za cyły region, nic jeno za Wojerecy. A to njehodźi so dźělić.“

Bologna-reformu porjedźeć
Berlin (SN). Zwjazkowa mninisterka
za kubłanje a slědźenje Annette Schavan
(CDU) je wysoke šule a kraje k raznym
porjedźenjam nowych bachelorskich a
masterskich studijnych směrow namołwjała. „Z wobšěrnymi reformami wučbnych planow ma so mnóstwo maćizny
w bachelorskim studiju, kotrež studenća
hižo dawno kritizuja, wotstronić a fleksibelniše studijne časy zdźěłać“, rjekny

Wotemrěću rěče zadźěwać

Schavan wčera w Berlinje po štyrihodźinskej diskusiji z 20 zastupjerjemi wšelakich studentskich towarstwow. Na nju
bě wona studentow po tak mjenowanym
„kubłanskim stawku“ přeprosyła.
Tež předsydka kubłanskeho wuběrka
zwjazkoweho sejma Ulla Burchardt
(SPD) ma korektury Bologna-reformy
za njeparujomne. Zdobom žada sej wona
„wosebity program kwality wukubłanja“.

POLICIJA

W Budyskim Serbskim inDźensa 45lětna je wustituće skutkuje tuchwilu
čerstwo studowała a wuJewgenija Wolkawa. Wědowučowała. Tehdy bě stat
mostnica, pochadźaca z bězmóžnił, zo dźěći w šuli
Čerwjenu amplu ignorował
łoruskeje stolicy Minska,
nimo rušćiny tež běłoruslědźi za leksikaliskimi
sce wuknu. To pak dźensa
Lochkomyslne ignorowanje čerwjezwiskami mjez běłoruskej
hižo samozrozumliwe njeneje ample dyrbi wodźer motorskeho
a serbskej rěču, wosebje
je. „Naša maćeršćina so
po wšěm zdaću droho zapłaćić. Wčera
za tajkimi, kotrež so w přize zjawneho žiwjenja, wopopołdnju bě 31lětny na wobjězdce mjez
runanju z druhimi słowjansebje w městach, dale a bóle
Klóšterskej Nowej Wsu a Kulowom
skimi rěčemi njenamakaja.
pozhubja. Na wsach ju lupo puću. Při čerwjenej ampli wón naj„Tež hdyž to runjewon wjedźo hišće nałožuja, předeprjedy zasta, na to pak prosće dale jěle njeje, štož sym na mawšěm pak starša generacidźeše. Jeho zahuba bě, zo je tole wobsadterialu wuslědźiła, móžu sej
ja.“ To bě Jewgeniju Wolka policajskeho awta wobkedźbowała.
předstajić, zo nastanje z tu- Jewgenija Wolkawa
kawu pohnuło hišće jónu
Zastojnicy motorskeho hišće do kónca
teje temy moja disertacija“, wona rjekny.
studować, a to slawistiku na filologiskej
wobjězdki dosćahnychu, zwěsćichu jeho
Zdobom prócuje so wo to, dóńć k nowym
fakulće w Minsku. Při dźěle ze słownipersonalije a zahajichu skónčnje pokutinformacijam wo kulturnych zwiskach
kami poča so tež za serbšćinu zajimować
ne jednanje. Młody muž njezměje jenož
mjez Łužicu a jeje domiznu.
a so z njej intensiwnje zaběrać. A wona
pjenježnu pokutu płaćić, ale dóstanje
W cyłku měješe Jewgenija Wolkawa
zwěsći, zo stej jeje maćeršćina a serbšćina
tež wjacore dypki w Flensburgu.
za swoje slědźenje w Budyšinje połdra
wot wotemrěća wohroženej. Hdyž pak
Stolětny dub su njeznaći zašłe dny pola
měsaca chwile.Wona potwjerdźa hódna Čornobohu steji, hdźež je sej tudy
Wjelećina podrězali a pokradnyli. Kaž
notu tuteje wuměny wědomostnikow
swój najlubši blečk namakała, nochce
wčera zwěsćichu, stachu so tohorunja
mjez institucijemi, kotrež so ze slawistitomu wěrić.
Tekst a foto: MiR
tři brězy z woporom paduchow.
ku zaběraja. Zdobom skedźbnja na wažnosć dalšeho dźěła na slawistiskej bibliografiji. „Hdyž budu zaso w Minsku,
chcu swojim přećelam a swójbnym
wo tym powědać, kotru prócu Serbja
pomróčene
14 do 12 °C
17 do 19 °C
nałožuja swoju maćeršćinu zachować.“
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