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TELEGRAM POLICIJA
Bluń wubědźowanje dobył
Budyšin. Bluń w gmejnje Halštrowska
hola je 8. sakske krajne wubědźowanje
„Naša wjes ma přichod“ na wokrjesnej
runinje dobył. Krajny rada Michael
Harig je wopismo dźensa wjesnjanosće
Dietmarej Koarkej (wobaj CDU) přepodał,
hódnoćejo „wobydlerski angažement“
k polěpšenju perspektiwow wsy do při-
choda. (Wjace wo tym w jutřišim wudaću)

Atomowe smjeće do Philippsburga

Stuttgart. Přichodny transport atomo-
wych smjećow njeměł so po měnjenju
Greenpeace hižo do Gorlebena nastajić.
Milinarnja w Philippsburgu, wokrjes
Karlsruhe, skići wěsćiše wuměnjenja
za mjezyskładowanje atomowych wot-
padkow hač ta w Delnjej Sakskej.  Zdo-
bom bychu puće za transport přichod-
nych castorow kónc nowembra z Fran-
coskeje do Němskeje krótše byli. 

Bjezdźěłnym wjac šansow skićić

Berlin. Zwjazkowa agentura za dźěło
chce z nowej kampanju hospodarske pře-
dewzaća wabić, zo bychu wjace dołho-

dobnje bjezdźěłnych přistajili. Tak ho-
dźał so njedostatk fachowcow wurunać.
Mjez nimale dwěmaj milionomaj ludźi,
kotřiž su přijimarjo Hartza IV, přiwšěm
pak dźěłokmani, je 690 000 z wotzam-
knjenym powołanskim wukubłanjom.
Jim ma so wjace šansow skićić, zwurazni
dźensa předsyda agentury Heinrich Alt.

Remis za rekordneho mištra
Neapel. FC Bayern Mnichow wostanje
w koparskej champions league dale na-
čolnik w skupinje A. Mnichowčenjo hra-
jachu wčera pola SSC Neapela njeroz-
sudnje 1:1 (1:1). Kroos bě hižo w 2. min.
docpěł nawjedowanje za Bayerow. Ital-
čenjo móžachu hišće w 1. połčasu (39.)
wurunać přez samowrota, kotrež bě Bad-
stauber krótko do přestawki zawinował.
Nimo toho je Gomez z jědnatku zwrěšćił. 

Formula 1 w Indiskej
New Delhi. Blisko New Delhija su dwa-
naće dnjow do oficialneje premjery for-
mule 1 oficialnje prezentowali nowu 300
milionow eurow drohu čaru za „kra-
lowske“ měrjenje mocow. 1 000 hekta-
row wulki Buddh International Circuit
w Greater Noida bě kaž do toho hižo
wjele mjezynarodnych wubědźowani-
šćow naćisnył zaso němski architekt Her-
mann Tilke z Aachena. 

Šěsć zranjenych po njezbožu
Při wobchadnym njezbožu na terenje
brunicoweje jamy pola Rychwałda
w Zhorjelskim wokrjesu je so wčera
wječor šěsć wosobow zraniło. Kaž po-
licajska direkcija Hornja Łužica-Delnja
Šleska dźensa zdźěli, bě 60lětny wodźer
wosoboweho awta na zawodnym puću
do před nim jěduceho awta zrazył. Zraž-
ka bě tak sylna, zo so jězdźidło zawi-
nowarja palić započa a tamne awto so
zwróći. Při njezbožu so 60lětny kaž tež
pjeć sobujěducych w tamnym jězdźidle
w starobje 23 do 35 lět zranichu. Po prě-
nich dopóznaćach policije bě zawinowar
njezboža wopity za wodźidłom sedźał.

Při rozbuchnjenju w lakěrowanskim
wotrjedźe Lubijskeje blidarnje je dźensa
rano 60 000 eurow škody nastało. Zranił
so na zbožo nichtó njeje. 
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Madźarka Lidia Jakus, Retoromanka Alina Müller a Serbowka Kristin Heelema-
nec (wotlěwa) wobdźěleja so na nazymskim seminaru Młodźiny europskich na-
rodnych mjeńšin w Budyšinje, kotryž so jutře zakónči. Na dźěłarničkach zaběrachu
so wobdźělnicy z perspektiwu dobrowólneho dźěła. (Čitajće tež na 3. stronje.)

Přezahe a přepozdźe
Kónc oktobra wotměje so w Slepom
konferenca Serbskeho instituta na temu
„Přewinjenje dualizmow: Regiony, lu-
dźo, institucije z hybridneho wida“. Cor-
dula Ratajczakowa je so z organizatorku
dr. Elku Černokožewej rozmołwjała.

Što je wotpohlad konferency?

E. Černokožewa: W 1990tych lětach
smy prěni raz Slepjansku kónčinu pře-
pytowali a so prašeli, kak ludźo z wuhlom
a ze swojim kulturnym herbstwom wob-
chadźeja. Wot toho časa je so tam wjele
stało: Załožili su towarstwa za hajenje
tutoho herbstwa, dwurěčnosć w pěsto-
warni a šuli zaso rólu hraje. W nadawku
Domowiny přewodźamy aktualne wuwi-
će hižo tři lěta z nowym kulturno-wě-
domostnym projektom. Tón nětko wu-
běži, a tohodla chcemy wuslědki předsta-
jić a wo prawych a wopačnych pućach
serbsko-němskeho přichoda w Slepjan-
skej wosadźe diskutować.

Što čaka konkretnje na zajimcow?

E. Černokožewa: Započnjemy 27. okto-
bra z filmom „Před wuhlom bydli čło-
wjek“, kotryž stej Cornelia a Edmund
Ballhaus mjez druhim w Miłorazu na-
točiłoj. Zakładna ideja konferency je
wšelake dualizmy přepruwować. Ćeži-
šćo su hybridne swěty na bikulturnych
šulach w Choćebuzu a Slepom, kotrež
přepytujetaj Ines Neumannojc a Fabian
Jacobs. Tež wo internych serbskich po-
měrach chcemy rěčeć. Tak praša so Pětš
Šurman, hač su Delnjoserbja mjeńšina
w serbskej mjeńšinje.

Němska ludowěda je mjeztym hybrido-
logiju jako wunošnu teoriju za sebje wot-
kryła. Hdy budu Serbja tak daloko?

E. Černokožewa: Serbja su přezahe
a přepozdźe. Woni běchu prěni, kotřiž
su tutu perspektiwu myslenja přewzali.
Dokelž su přeco dwójne žiwjenje wjedli,
maja woni kompetency w serbskej
a němskej kulturje. Tuta kombinacija
zwuraznja so we wuměłstwje, w ludo-
wym žiwjenju kaž tež w slědźenju. Běch-
my w Serbskim instituće pioněrojo, smy
jako jeničcy w Němskej hižo w 90tych
lětach z hybridologiskej perspektiwu
dźěłali. Hišće dźensa pak argumentuje
so z ryzosću a separatizmom a hybridita
so ignoruje. Wona pak ludźom žiwjenje
wolóža, dokelž njetrjebaja so rozsudźić
mjez serbskim a němskim. 

Wutrobny dźak!

INTERVIEW Zaměrowy zwjazk za wopłóčki wčera wobzamknył:

Přizamknu dalšej wsy
Chrósćicy (AK/SN). Zaměrowy zwjazk
za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe
(AZV) chce Wulki Wosyk w Porchow-
skej gmejnje wopłóčkowej syći přizam-
knyć. „Na tym nětko intensiwnje dźě-
łamy. Hišće tutón tydźeń maja podłožki
za wupisanje twarskich dźěłow hotowe
być“, podšmórny jednaćel Hans-Jochen
Schöne wčera na posedźenju zwjazko-
weje zhromadźizny. We Wulkim Wosy-
ku ma swójska wodočisćernja na kromje
wsy do směra na Łutyjecy nastać. Ro-
zestajenja mjez AZV a wobydlerjemi
wo městnosći wodočisćernje, kotraž mě-
ješe po prěnich planach wosrjedź wsy
być, su ze swěta. Z jednym napřećiwnym
hłosom zastupjerjow gmejny Ralbicy-
Róžant su wčera wupisanje twarskich
dźěłow wobzamknyli.

Tohorunja z napřećiwnym hłosom
Ralbic-Róžanta schwalichu zastupjerjo

sobustawskich gmejnow, přepodać pla-
nowanja za Prawoćicy Hornjołužiskej
planowanskej a inženjerskej towaršnosći
Joachim Strecke w Njebjelčicach.„Smy
zasadne diskusije we wsy wjedli. Nětko
wusměrjamy so na planowanje“, rozłoži
předsyda zaměroweho zwjazka Maćij
Brycka. „Na přichodnej zjawnej woby-
dlerskej zhromadźiznje chcemy plany
předpołožić.“ Hinak hač we Wulkim Wo-
syku chcedźa Prawoćicy centralnej syći
přizamknyć a wopłóčki do Kozarčan-
skeje wodočisćernje wotwodźować.

Njejasne su porno tomu dalše kroki
nastupajo wopłóčki w Žuricach, Kaše-
cach, Wotrowje a Nuknicy. Tu dyrbi
zaměrowy zwjazk rozrisanje namakać,
kotremuž tež wobydlerjo přihłosuja.
Dotal wobsteja w mjenowanych wsach
zdźěla wšelakore měnjenja, kak tam
wopłóčki wotwodźować.

Wjace miliny ze słónčneje energije wudobywać

Solarny park nimale dotwarjeny

Sobudźěłaćerjej Choćebuskeje BKO nature power
GmbH připrawjataj krosna za solarne module.

Sprjejcy (JoS/SN). W Sprjejcach, na měst-
nje, hdźež běštej něhdy smołowej hataj
jědnaće a dwanaće něhdyšeje bruni-
cownje Čorna Pumpa, nastawa tuchwilu
solarny park. Hač do nowembra chcedźa
park hotowy měć a zjawnosći za wuži-
wanje přepodać. „Smy z wuwićom wjace
hač spokojom“, praji jednaćel energijo-
techniskeje firmy BKO nature power
GmbH Michael Oehme, „solarny park
stanje so w běhu jenož dweju lět wopraw-
dźitosć. To je tež za nas wu-
běrny wukon, za kotryž mamy
so předewšěm dobremu zhro-
madnemu dźěłu mjez druhim
z gmejnu Sprjewiny doł, z wo-
krjesom Budyšin, z Vattenfal-
lom a ze Sakskim wyšim hór-
niskim zarjadom w Freibergu
dźakować.“ Tajku eficientnu
zhromadnosć BKO, dołhož je
zawod w Choćebuzu zasydle-
ny, hišće dožiwiła njebě. 

Hižo wot lěta 2008 skutku-
je BKO na teritoriju gmejny
Sprjewiny doł. Tuchwilu kon-
centruje so na to, dokónčić
twar solarneho parka. Wot lěća
přewjedźechu na arealu zhu-
sćenske dźěła a starachu so wo
wurunanje ekologije. To wo-
přijimaše tež připrawjenje
nowych žiwjenskich rumow

mnohim družinam zwěrjatow a wupo-
kazanje narunanskich płonin za lěsy.
W přichodnych dnjach zakónča dźěła-
ćerjo natwar wotpowědnych krosnow,
připrawja solarne module a natwarja
hišće płót kołowokoło płoniny. 

Po pruwowanskej fazy chcedźa solar-
ny park kónc nowembra z wukonitosću
3 200 kilowattow milinowej syći přizam-
knyć a dźěłać započeć. W Sprjejcach ma
hišće dalši solarny park nastać. 

Chce z młodostnymi dźěłać

Florian Kaulfürst
Fota: SN/M. Bulank (2), JoS

Hišće lěto traje jeho wu-
kubłanje na Zhorjelskej
euro-šuli, potom budźe
Florian Kaulfürst z Budy-
šina kubłar. Z powołanjom
spjelni sej wjelelětne pře-
će. „Po zakónčenju šul-
skeho časa na Budyskej
Serbskej srjedźnej šuli na-
wuknych powołanje pře-
dawarja tworow za sport“,
wón praji. Dźěło we wul-
kim předawanišću w Bay-
erskej jeho hižo bórze nje-
spokoji. Tuž je so lěto
w Lörrachskim měšćan-
skim zarjadnistwje we wobłuku social-
neho dźěłoweho kruha wo dźěći starał.
„Sym z nimi šulske nadawki spjelnjał,
po šuli sportował, jim na kulturnym polu
tójšto posrědkował a tak sam prěnje na-
zhonjenja w kulturno-socialnym dźěle
zběrał.“ Tež z konfliktami so rozesta-
ješe, wšako ležeše srjedźišćo jeho dźěła-
wosće w fokusu socialneho wohnišća.
Počasu bě sej dźensa 30lětny wěsty, zo je
socialne dźěło to, štož jeho wupjelnja.
Z tutej wěstosću pak rosćeše tež žadosć
za domiznu. „Mi pobrachowaše wuski
zwisk k serbskim a němskim přećelam.

Mi poča so styskać. Na
swójskim ćěle začuwach
w cuzbje poćah k identi-
će.“ Po pjeć lětach so Flo-
rian Kaulfürst do Łužicy
nawróći a zahaji wukubła-
nje na socialneho asistenta
w Zhorjelcu. Wo wuku-
błanju bě z  anonsy zhonił.
Mjeztym je hižo ze zbra-
šenymi dźěłał a w Budy-
skej pěstowarni „Jan Rady-
serb-Wjela“ z najmjeńši-
mi. „Najradšo pak bych
w zjawnym socialnym
dźěle z młodostnymi zhro-

madnje ideje wuwiwał, a to najradšo
w dwurěčnej Łužicy.“ Bjezdwěla móže
jich ze swojimi sportowymi konikami
kaž skateboardingom na jednym boku
a z hudźbnymi ambicijemi kaž beat-
boxingom na tamnym boku zahorić. A we
volleyballowym mustwje Sokoła wosta-
nje na kóždy pad dale aktiwny. MiR

měnjate

Iniciatiwna skupina wjesnjanostam rozprawjała

Nowy konstrukt wožiwja
Kamjenc (AW/SN). Wo zaměru, zo móhli
Serbja w přichodźe swoje demokratisce
legitimowane ludowe zastupnistwo, Serb-
ski sejmik, wolić, informowaše dźensa
rěčnik iniciatiwneje skupiny dr. Měrćin
Wałda na konferency wjesnjanostow Bu-
dyskeho wokrjesa w Kamjencu. W při-
tomnosći krajneho rady Michaela Hariga
(CDU), kotryž bě to dr. Wałdźe zmóž-
nił, skedźbni rěčnik na situaciju Serbow,
a zo žadyn legitimowany gremij nimaja.

„Tuchwilu zastupujetej nas Domowina
a Załožba za serbski lud. Domowina pak
njeje rěčnica wšitkich Serbow a załožba
je statna institucija, pjenjezydawarka.“
Wałda rjekny, zo je Domowina na zašłej
hłownej zhromadźiznje wobzamknyła
wo tajkim konstrukće ludoweho zastup-
nistwa diskutować. Tež kónčne rozpraw-
nistwo dźěłoweje skupiny załožby před-

staji móžny model korporacije zjawneho
prawa, takrjec sejmik, abo zesylnjenje
Domowiny. Přednošowar wujasni, zo pak
towarstwo same, kaž je to Domowina,
nima prawo skorženja w serbskich na-
ležnosćach. To je zawrjenje serbskich
kubłanišćow pokazało. Wón wjesnjano-
stam wujasni, zo ma Serbski sejmik być
we wobłuku komuny gremij, kotryž ma
jenož prawo weta nastupajo serbske pra-
šenja. Serbja jako lud maja po Zakład-
nym zakonju prawo na samorjadowanje
swojich rěčnych a kulturnych naležno-
sćow. Tohodla njejsu žadanja iniciatiw-
neje skupiny iluzija, ale politiski nadawk
tež na zakładźe mjeńšinoweje charty
Europskeje rady. „Njetrjebamy kosmeti-
ske korektury starych strukturow, ale de-
mokratiski legitimowany Serbski sejmik,

(Dale na stronje 2)
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