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Ze zwjazkarstwom
přećiwo brunicy

Wótšowaš (SN/at). Wobaranje přećiwo
nowym brunicowym jamam a wotpo-
hladanemu składowanju wuhlikoweho
dioksida w zemi w Braniborskej ma so
přichodnje pod nowej třěchu koordino-
wać. Za to załožichu na wčerawšim re-
formaciskim dnju we Wótšowašskej
cyrkwi zwjazkarstwo „Domizna a při-
chod w Braniborskej“. Wjes leži w ham-
će Derbno pola Gubina a ma so runja
susodnym Kerkojcam a Grabkej wot Vat-
tenfalla planowaneje noweje jamy Jan-
šojce-sewjer dla zhubić. „Zwjazkarstwo
wupraja so přećiwo dalšemu wudoby-
wanju brunicy a z nim zwjazanemu po-
torhanju wsow. Zaměr je docpěć ener-
gijowy přewrót w kraju“, zdźěli Sabine
Niels, zapósłanča Zwjazka 90/Zelenych
w Braniborskim krajnym sejmje. 

Wjace hač 70 politikarjow wšitkich
w krajnym sejmje zastupjenych stron,
zastupjerjow hospodarskich organizaci-
jow a wobswětowych zwjazkow kaž tež
wobydlerskich iniciatiwow a ewangel-
skeje cyrkwje je załoženske wozjewjenje
podpisało. Tam žadaja sej mjez druhim
nowowusměrjenje energijopolitiskich
zaměrow pod zapřijimanjom poprawneje
potrjeby, k dispoziciji stejacych poten-
cialow k lutowanju energije a k stopnjo-
wanju energijoweje eficiency kaž tež
najnowšich wědomostnych a techniskich
dopóznaćow. Dale je zawjazowace za-
kónčenje wudobywanja brunicy trěbne,
nowym jamam nima so hižo přizwolić,
wzdać maja so technologije wotšćěpjo-
wanja CO2.

Po předstawach zwjazkarstwa ma re-
formaciski dźeń přichodnje centralny
protestny dźeń přećiwo zmilinjenju bru-
nicy być.

Nětko sydom miliardow ludźi
Manila. Sydom miliardow wobydlerjow
zemja wot wčerawšeho ma. W přitom-
nosći zastupjerja UNO su wo połnocy
w jednej z chorownjow philippinskeje
stolicy Manila mału Danicu symbo-
lisce jako sydommiliardskeho čłowjeka
na swět witali. Staršim přepodachu ty-
kanc a holčce stipendij, z kotrymž móže
pozdźišo wukubłanje financować. 

„Via regia“ pozitiwnje hódnoćena

Zhorjelc. Wčera zakónčenu 3. saksku
krajnu wustajeńcu „Via regia – 800 lět
hibanje a zetkawanje“ su přewažnje po-
zitiwnje hódnoćili, byrnjež ličba wo-
pytowarjow ze 170 000 wočakowanja
njespjelniła. Sakska ministerka za wu-
měłstwo Sabine von Schorlemer (nje-
stronska) w zdźělence wuzběhny, zo je
přehladka pomjezny region do fokusa
zjawnosće přinjesła. 

Domjacnosće kontrolować?

Praha. Čěske wobswětowe ministerstwo
pyta za prawniskim pućom, po kotrymž
móhli gmejny kontrolować, z čim ludźo

doma tepja. Hłowna přičina je přiběrace
zanjerodźenje powětra přez spalenje pla-
sty, motorowych wolijow abo wobručow.
Wočakowanym znapřećiwjenjam, zo so
w padźe kontrolow wosobinska swoboda
a priwatne prawo ranitej, chcedźa z po-
kazku na zakoń wo škiće žiwjenja
a strowoty wotwobarać.

Při běhanskim wubědźowanju njedźelu w Radworju widźimy tule wjacorych serb-
skich atletow, kaž prědku z čisłom 432 sportoweho wučerja Jana Hrjehorja z Róžanta.
Wjace hač sto sportowcow je startowało, mjez nimi tež wosebje wjele lokalnych
běharjow dorosta. (Čitajće tež na 3. stronje.) Fota: W. Müller, MiR, M. Helbig

Budissa w Durinskej přěhrała 
Erfurt. W dypkowej hrě koparskeje
wyšeje ligi je Budissa Budyšin kónc
tydźenja pola rezerwy třećeho ligista Čer-
wjeno-běli Erfurt II před 288 přihlado-
warjemi 0:2 přěhrała. Najebać poražku
su chowancy trenarja Rettiga wjele
chwalby za sylny wukon žnjeli a wosebje
w prěnim połčasu přez Bachmanna,
Wendschucha a Marracka najlěpše šansy
za nawjedowanje měli. 

Trenar Wollitz ma pokutu płaćić
Choćebuz. W koparskim zwjazku so
tučasnje zaso mnohe pokuty za njespor-
towske zadźerženje fanow abo zamołwi-
tych wuprajeja. Nimo Dynama Drježdźa-
ny je wot toho tež potrjecheny trenar
Energije Choćebuz Claus-Dieter Wollitz.
Wón je so pječa w hrě pola Fortuny
Düsseldorf njesportowsce přećiwo kolek-
tiwej sudnikow zadźeržał. Za to napołoži
jemu DFB chłostanje 2 000 eurow. 

W kuchni so paliło
K prěnjemu zasadźenju w nowym měsa-
cu wołachu Budyskich wohnjowych wo-
bornikow dźensa rano na Fichtowu. Tam
bě woheń w kuchni bydlenja wudyrił.
Wobydlerku kaž tež pomocnika, kotryž
bě jako prěni na městnje, dyrbjachu do
chorownje dowjezć. Woheń bě po wšěm
zdaću z kuchinskich kachlow wucha-
dźał. Wobornicy pak móžachu płomje-
nja spěšnje podusyć. Přiwšěm nasta
něhdźe 2 000 eurow wěcneje škody. 

W Radebergu běchu so njeznaći zašłe
dny najskerje časćišo do pincy wjace-
swójbneho bydlenskeho domu zadoby-
wali. 48lětna wobydlerka bě tam wčera
zwěsćiła, zo pobrachuja jej někotre bleše
mineralneje wody a sekta. Za to běchu
cuzy piwowe bleše, kotrež běchu dźeń
do toho fuk, wróćili – ale prózdne.

Ralbičanscy šulerjo za domiznowědne dźěło počesćeni

Přinošk k zachowanju rěče

Joachim Glücklich, Měrćin Kunca, Marija Knopec a Hanka Ledźborjec (wotlěwa)
přijachu w Drježdźanach lětuše Sakske krajne myto za domizniske slědźenje. 

Drježdźany (SN/MiR). Zaběra z domiznu
je wuknjacym na Ralbičanskej srjedźnej
šuli samozrozumliwa wěc. Wjacore lěta
su woni pod nawodom wučerja Achima
Miča regionalne wosebitosće Ralbičan-
skeje gmejny přeslědźili a swoje do-
póznaća dokumentowali. Za to přijachu
Hanka Ledźborjec, Marija Knopec
a Měrćin Kunca, wšitcy třo su šulerjo
10. lětnika, a nawoda kubłanišća
Joachim Glücklich pjatk w Drježdźan-
skim měšćanskim muzeju Sakske krajne
myto za domizniske slědźenje. 

Lawdator dr. Johannes Just ze sakske-
ho zwjazka škit domizny rjekny: „Waše
wukony temu dźěła přesahuja. Dźěło,
kotrež sće zdokonjeli, dopokazuje hłubo-
ku zwjazanosć z domiznu, wone je žiwe
a z praksu zwjazane. Wosebje wažu sej
mnohostronskosć wašeho slědźenja, ko-
trež normalny wobłuk tajkeho projekta

přesahuje.“ Ralbičanscy šulerjo běchu
mjez druhim připrawili tafle při kole-
sowanskej šćežce, tak zo zhonja pućowa-
cy nětko wjace wo Łazkowskim lěsu
a dalšich zajimawostkach. Trěbne rje-
mjeslniske dźěła wukonjachu we wobłu-
ku wučby techniki. Wuswětlenje sta-
wizniskich wosebitosćow wokoło Dobro-
šic a Hózka, techniske restawrowanje
Cyganskeje studnje kaž tež ličenje amfi-
bijow běše lawdatorej tohorunja hódne
naspomnić. „Ze swojim dźěłom sće
k skrućenju a zachowanju serbskeje rěče
přinošowali. Swoje informacije sće wulce
skutkownje připrawili. A sće tak na dołhu
dobu dźěłali. Jury je přeswědčena, zo ma
waše dźěło trajny fachowy wuznam.“ 

Dohromady bu 133 dźěłow zwjazkej
zapodatych, z nich 23 šulerskich dźěłow.
Cyłkownje přepodachu lětsa sydom
mytow a štyri čestne wopisma. 

Konferenca w Slepom čiłe diskusije zbudźiła

Dialog na jednej runinje trěbny
Slepo (AK/SN). Serbja z Delnjeje a Hor-
njeje Łužicy trjebaja intensiwny dialog
a wuměnu na jednej runinje. „Tule měło
so směrdawajcy dźěłać“, potwjerdźi
dr. Pětš Šurman, skutkowacy wot lěta
1992 jako historikar za kulturne a social-
ne stawizny w Serbskim instituće, minje-
nu sobotu w Slepom. Jeho přednošk „Del-
ni Serbja – mjeńšina w serbskej mjeńši-
nje?“ słušeše do poskitka temow štyri-
dnjowskeje konferency „Přewinjenje
dualizmow. Regiony – ludźo – institucije
z hybridneho wida“. Na nju přeprosył
bě Serbski institut wědomostnikow
z Němskeje, Awstriskeje a Bołharskeje.
Etnologojo, politologojo, filozofojo,
hudźbni wědomostnicy, historikarjo,
sociologojo a psychologojo referowachu
w Slepjanskim kulturnym centrumje.
Hač do soboty popołdnja bě něhdźe 120

hosći, mjez nimi mnozy ze Slepjanskeje
wosady, na zarjadowanja přichwatało.

Pětš Šurman złožowaše so na před-
sudki mjez Hornimi a Delnimi Serbami.
Wón wupraji so za wjace direktnych
zetkanjow. „Wone měli so mjez serb-
skimaj gymnazijomaj zahajić, na přikład
na sportowej runinje abo we wobłuku
kulturnych programow. Gymnaziasća
móhli zakładne słowa w tamnej rěči
nawuknyć.“ Wjace wuměny přał by sej
tež mjez Domowinskimi skupinami
z Hornjeje a Delnjeje Łužicy. W čiłej
diskusiji dźěše wo přičiny a sćěhi před-
sudkow. „Měli tutej temje swójsku kon-
ferencu wěnować“, rjekny dr. Elka Čer-
nokožewa, nawodnica wobłuka empiri-
ske kulturne slědźenje/ludowěda w Serb-
skim instituće a organizatorka konferency

(Dale na stronje 2)

Mytowani wuměłcy a wědomostnicy

W Choćebuskim statnym dźiwadle přija-
chu njedźelu wědomostnicy Braniborske-
je techniskeje uniwersity dr. rer. nat.
Walerija Lykina, dr.-ing. Henriette swo-
bodna knjeni von Preuschen von und zu
Liebenstein a Susann Harder kaž tež wu-
měłcy Statneho dźiwadła Choćebuz Chri-
stian Schreier, Marc Niemann a Marlene

Lichtenberg (wotlěwa) lětuše Myto a spě-
chowanske Myto Maxa Grünebauma.

www.serbske-nowiny.de

Čłonojo SET na wčerawšim reformaciskim dnju w Hodźiju so zetkali

Wunošne dźěło ewangelskich Serbow
Hodźij (TM/SN). „Minjene lěto bě dotal
najwunošniše w dźěławosći našeho to-
warstwa.“ Z tajkim pozitiwnym hódno-
ćenjom zakónči předsyda Měrćin Wirth
na wčerawšej sobustawskej zhromadźi-
znje w Hodźiju swoju lětnu rozprawu
wo dźěle Serbskeho ewangelskeho to-
warstwa (SET). Přewjedli běchu so zaso
tradicionelne kóždolětne zarjadowanja,
kaž Serbski ewangelski cyrkwinski dźeń,
kotryž so lětsa w Rownom a Slepom
wotmě, pućowanje swójbow a dworowy
swjedźeń we Wuježku pod Čornobohom

kaž tež wulět do susodneje Pólskeje.
Wjerškaj lětušeje dźěławosće běštej wob-
dźělenje na 33. němskim ewangelskim
cyrkwinskim dnju w Drježdźanach a so-
buwuhotowanje wopomnjeća 200. na-
rodnina fararja, kěrlušerja a wupućo-
warja Jana Kiliana. 

Na zetkanju ewangelskich křesćanow
z cyłeje Němskeje w juniju w Drježdźa-
nach bě Serbske ewangelske towarstwo
ze swójskim stejnišćom zastupjene a mó-
žeše na wjacorych dnjach mnohich
zajimcow z tu- a wukraja wo Serbach

we Łužicy informować. We wobłuku
jubilejnych swjatočnosćow za Jana Ki-
liana kónc septembra bě SET přewzało
wudaće CDje z jeho kěrlušemi – za nju
wuda towarstwo 8 000 eurow ze swojeje
pokładnje – a postajenje pomnika za Ki-
liana při cyrkwi w Kotecach, hdźež bě
wón něhdy jako farar skutkował. Wudaće
CDje „Kěrluše – Choräle – Hymns“ z 22
duchownymi spěwami Kiliana a z wob-
šěrnym bookletom, w kotrymž su wšitke
spěwy serbsce, němsce a jendźelsce wot-

(Dale na stronje 2)
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ŁUŽICA

Wo zakładnu mzdu
njerodźa

Berlin (dpa/SN). Plany CDU za powšit-
kownu zakładnu mzdu w Němskej
we wodźacych kruhach hospodarstwa
njewitaja. „Tarifowe dojednanja měli
tež přichodnje wažniše być hač statnje
postajena mzda“, měni prezident Cen-
tralneho zwjazka němskeho hospodar-
stwa Otto Kentzler w dźensnišich nowi-
nach. Rjemjesło je za specifiske rja-
dowanja we wšelakich branšach. „To so
hižo lěta jako dobre wopokazuje.“

Prezident zwjazka dźěłodawarjow
Dieter Hundt tohorunja powšitkownu
minimalnu mzdu wotpokazuje. „Njetrje-
bamy dalše zakonske rjadowanja. Mamy
dosć tarifowych srědkow k rjadowanju
mzdow.“ Zwjazkowa kanclerka Angela
Merkel (CDU) bě minjeny kónc tydźenja
připowědźiła, zo chcyła CDU na swojim
bórzomnym zjězdźe w Lipsku zakładnu
mzdu w kraju wobzamknyć. 

TO A TAMNE

Njewšědnu namakanku mějachu japan-
scy rybarjo před dnjemi w saku. Mjez
rybami namakachu aktowku, w kotrejž
bě 11 milionow yenow (102 000 eurow),
kaž japanske nowiny rozprawjeja.
Prawdźepodobnje bě tsunami 11. měrca
tobołu sobu do morja storhnył. Informa-
cije wo wobsedźerju pjenjez nimaja. Nje-
dyrbjał-li so hač do apryla nichtó přizje-
wić, smědźa sej rybarjo pjenjezy zdźeržeć. 

Jeno dźeń po jězbnym pruwowanju
je 19lětny Zwickaučan swoju jězbnu
dowolnosć na hrački stajił. Policija awto
sobotu rano njewěsteho jězdźenja dla
zadźerža a zwěsći 1,18 promilow alko-
hola. Młody muž njemóžeše jězbnu
dowolnosć pokazać, dokelž ju tak krótko
po pruwowanju scyła hišće njeměješe. 

Njedaloko malaysiskeho mjezynarodneho lětanišća Kota Kinabalu je wčera bencinowe nakładne awto do wosoboweho ćaha
zrazyło a rozbuchnyło. Dźensa rano přeco hišće za 34 zhubjenymi pytachu. W ćahu bě 200 ludźi, awto transportowaše 27 000
litrow bencina. Zražka je hobersku detonaciju wuskutkowała. Po prěnich informacijach zahiny 12 wosobow. Foto: dpa

Zahaja festiwal filmow
Choćebuz (dpa/SN/ch). 21. filmowy fes-
tiwal Choćebuz pokazuje wot dźensniše-
ho přerězk filmoweho tworjenja w
srjedźnej a wuchodnej Europje. Na wo-
tewrjenje wočakuja wječor w Choćebu-
skim statnym dźiwadle po wozjewjenju
statneje kenclije tež braniborskeho mini-
sterskeho prezidenta Matthiasa Platzecka
(SPD) a hospodarskeho ministra Ralfa
Christoffersa (Lěwica). Hač do 6. no-
wembra budźe po wozjewjenju zarjado-
warja 140 přinoškow z 33 krajow widźeć.
K prěnim předstajenjam słuša dźewjeć
swětowych kaž tež šěsć mjezynarodnych
a 43 němskich premjerow.

Reforma skutkuje
Podstupim (dpa/SN/ch). Policajska refor-
ma w Braniborskej je wot dźensa skut-
kowna. Po wozjewjenju nutřkowneho
ministerstwa zarjadowachu po cyłym
kraju 16 policajskich inspekcijow, ko-
trymž je 33 rewěrow podstajenych. Wone
narunaja dotalnu strukturu škitnych
wobłukow a stražow. Nimo toho dźěłaja
wotnětka policajski prezidij w Podstu-
pimje kaž tež štyri direkcije, mjez druhim
w Choćebuzu. Ličba policajskich wo-
zow a rewěrowych policistow wostanje
samsna. Tuchwilu ma policija w Bra-
niborskej 8 700 přistajenych.

Z fanami rěčeć
Choćebuz (dpa/SN/ch). Po nowšich kra-
walach w němskich koparskich stadio-
nach žada sej koordinaciski běrow fano-
wych projektow (KOS) lěpši dialog z při-
wisnikami. „Fanojo kopańcy dyrbja być
dźěl rozrisanja“, rjekny wčera nawoda
KOS Michael Gabriel. Tuchwilu so pře-
wjele wo nich rěči a přemało z nimi. Wězo
ma so přećiwo wopačnemu zadźerženju
zakročić, pawšalne zakazy a represije pak
su wopačny puć. Najnowše wukročenja
su po wuprajenju Gabriela alarmowace.
Je pak wopak, fanow z wonkownych
hrow swojeho mustwa wuzamknyć. To
by přewjele njewinowatych trjechiło.

Biskop rozžohnowany
Zhorjelc/Gotha (dpa/SN/ch). Nowy Zho-
rjelski biskop Wolfgang Ipolt je so wčera
ze swojej domjacej wosadu w Goće roz-
žohnował. Ipolt swjećeše tam w cyrkwi
swjateho Bonifacija Božu mšu. Ipolta bě
bamž Benedikt XVI. w juniju za na-
slědnika Konrada Zdarsy pomjenował,
kiž bě do Augsburga šoł. Z Gothy po-
chadźacy Ipolt bě wot lěta 2011 kanonik
w Erfurće a nawjedowaše wot 2004 je-
ničke wukubłanišćo za přichodnych
měšnikow z wuchodoněmskich diece-
zow. W Zhorjelcu je wón nětko du-
chowna hłowa 29 000 katolikow wu-
chodneje Sakskeje a južneje Brani-
borskeje.

USA njepłaća přinošk
Washington/Paris (dpa/SN/ch). Jako re-
akciju na přiwzaće Palestiny do UNESCO
su USA nětko přestali płaćić přinošk
UNO-organizaciji za kubłanje, wědo-
mosć a kulturu. Washington přinošuje
22 procentow do etata UNESCO, kotraž
je wčera w Parisu jako prěnja organiza-
cija Zjednoćenych narodow Palestinu
jako samostatny kraj a čłona přiwzała.
W generalnej konferency UNESCO bě
107 sobustawskich krajow za přiwzaće
hłosowało. Z třoch najwjetšich pjenje-
zydawarjow běchu USA a Němska pře-
ćiwo tomu, Japanska so hłosa wzda.

Brónje zawěsćić
New York (dpa/SN/ch). Zjednoćene na-
rody pohnuwaja Libysku, zo by hoberske
mnóstwa w kraju rozšěrjenych brónjow
lěpje kontrolowała. Wosebje lětadła wot-
wobarace małorakety měli so zawěsćić,
zo njebychu teroristam do rukow padnyli,
rěka we wčera jednohłósnje wot Bjez-
strašnostneje rady UNO w New Yorku
schwalenej rezoluciji. Přechodne knje-
žerstwo w Tripolisu dyrbi wšitke brónje
w kraju zezběrać. Nimo toho dyrbja
pašowanju zadźěwać. Ruska, najwjetša
dodawarka brónjow režimej diktatora
Gaddafija, je rezoluciju iniciěrowała. 

Shenzhou 8 startowała
Peking (dpa/SN/ch). Chinska raketa typa
„Dołhi běh“ je wčera wječor ze swět-
nišćowej łódźu Shenzhou 8 w pusćinje
Gobi startowała. Shenzhou 8 ma na swo-
jim 17 dnjow trajacym lěće prěni chinski
pospyt přidokowanja w swětnišću pře-
wjesć. Z teje přičiny swětnišćowy modul
Tiangong 1 zemju hižo měsac wobkru-
žuje. Wuspěšny koplowanski manewer
je wuměnjenje za planowany twar chin-
skeje swětnišćoweje stacije. W swět-
nišćowej łódźi je tež němska připrawa,
z kotrejž chcedźa wědomostnicy wu-
skutki bjezćežitosće přepytować. 

Dialog na jednej ...
(Dale ze strony 1)

wo dualizmach. Pozadk štyridnjowskeje
konferency je hižo tři lěta trajacy projekt
„Skicy Łužicy, 2. dźěl“, měrjacy so
na mjezsobne wobchadźenje ludźi w Sle-
pjanskej wosadźe z temami brunica, pře-
sydlenje a wjacekulturnosć. „Nětčiša
konferenca projekt, dopóznaća slědźenja
k Slepjanskej wosadźe, pohłubša“, rjekny
dr. Černokožewa. 

Konferencu běchu štwórtk wječor
z předstajenjom 70minutowskeho filma
„Nad wuhlom bydli čłowjek“ zahajili.
Cornelia a Edmund Ballhaus z Gleichena
běštaj jón w lětomaj 1994 a 1995 na-
wjerćałoj. Něhdźe 30 ludźi je sej film
w Slepom wobhladało a po tym wo situa-
ciji tehdom a dźensa diskutowało. Pjatk
popołdnju wotmě so dźěłarnička pod hes-
łom „Rozmołwy mjez swětomaj“, kotruž
nawjedowaše psychologa Max Liebscht
ze Zhorjelca. Při tym dźěše wo wob-
chadźenje z dramatiskimi žiwjenskimi
změnami w sćěhu wudobywanja wuhla.
K programej konferency słušeše tež
wječor ze Slepjanskim folklornym an-
samblom. Při tym nawuknychu wobdźěl-
nicy typiske rejwanske kroki ze Slepjan-
skeje kónčiny. „Kak to jo bylo“ rěkaše
zabawne zarjadowanje na Rownjanskim
Nepilic statoku. „Zaměr konferency je

wudać klětu nazymu knihu ‚Skicy Łuži-
cy, 2. dźěl‘“, zwurazni Elka Černo-
kožewa, „chcemy nowe nastorki za wu-
wiće Slepjanskeje wosady dać.“ 

Facit konferency běše, zo so z dialo-
giskim myslenjom kwalita žiwjenja zwy-
ša. Štóž je w dwěmaj kulturomaj žiwy, ma
wjace resursow je zbožowniši.

Brüderle ma bankrot
Grjekskeje za móžny
Berlin (dpa/SN). Chětro zadźiwani su
němscy politikarjo na njewočakowane
připowědźenje grjekskeho ministerskeho
prezidenta Giorgosa Papandreouwa rea-
gowali, swój lud wo planowanych lutowa-
njach w kraju wothłosować dać. Frak-
ciski šef FDP w zwjazkowym sejmje
Rainer Brüderle w tym zwisku samo
statny bankrot Grjekskeje njewuzamku-
je, dyrbjał-li referendum negatiwnje
wuńć. „Potom dóńdźe k statnemu ban-
krotej. Grjekska dyrbjała potom widźeć,
kak sej z mizery zaso wulěze, hač chce
w euro-pasmje wostać abo nic. To je
konsekwenca tajkeho demokratiskeho
rozsuda“ ,rjekny Brüderle dźensa w roz-
hłosu. Papandreou bě ze swojim při-
powědźenjom wčera wječor powšit-
kowne iritacije zbudźił. 

Peter Čačko ekskluziwnje z Bratislavy za SN

Radičová wotchadźa z dobrym mjenom
Z prawicowymi knježerstwami nima Sło-
wakska po zdaću žane zbožo. Z wonych
třoch, kotrež wona donětka měješe, je
jeničce jedne cyłu legislaturnu dobu šty-
rjoch lět wobstać zamóhło. Lěta 2006 bě
křesćansko-demokratiske hibanje knje-
žerstwo premiera Mikuláša Dzurindy
„přeradźiło“ – šěsć měsacow do kónca
mandata, rozdźělnych nahladow nastu-
pajo někotre wažne zakonje dla. A knje-
žerstwo ministerskeje prezidentki Ivety
Radičoveje, kotrež bě so hižo w zwisku
z dwělomnej wólbu generalneho statneho
rěčnika do ćežkeje koaliciskeje krizy
dóstało, hakle njedawno doskónčnje wu-
dycha – po runje 15 měsacach skutko-
wanja. Wone zwrěšći na tym, zo bě
koaliciska strona Sloboda a Solidarita
(SaS) zasadnje přećiwo zwyšenju słowak-

skeho přinoška za wuchowny kryw eura,
z čimž zawinowa zdobom pad Radičove-
je, kotraž bě naležnosć zadwělnje z praše-
njom dowěry zwjazała. Při wospjetnym
wothłosowanju je parlament přiwšěm ze-
sylnjenju barjery na spomóženje eura
přihłosował, nět z pomocu opozicije, za to
za płaćiznu dočasnych wólbow. 

Hač do jich termina klětu 10. měrca
ma Iveta Radičová zastojnstwo premierki
dale zastawać. K tomu je wona zwólni-
wa, byrnjež jej žadyn jednory nadawk
do rukow njehladał. Wušparanja načinja
jej dale SaS, hłownje nadběhuje pak ju
socialdemokratiska strona Smer Roberta
Fica, kotraž dočasne wólby prawdźepo-
dobnje dobudźe. Z wěstosću Radičová
po nich hižo njekandiduje. Tele dny wona
zdźěli, zo woteńdźe potom tež ze Słowak-

skeje demokratiskeje a křesćanskeje uni-
je (SDKÚ). Móžno, zo so z politiskeho
žiwjenja docyła wróćo sćehnje. Je wob-
žarować, zo je z njej takle dopadło. Skut-
kowanje jeje knježerstwa bě znajmjeńša
w boju přećiwo korupciji a za reformy
započało prěnje wjele lubjace płody njesć.
Radičová bě sej zawěrno dobre mjeno
zdobyła. Samo šefojo-kolegojo tamnych
statow europskeho zhromadźenstwa jej
to na njedawnym njedźelnym Brüssel-
skim wjeršku z aplawsom mytowachu.
Na slědowacym rozsudnym zeńdźenju
k zmištrowanju krizy eura a bankow
wona z wěcownosću a wušiknosću docpě,
zo Słowakska k wuchownemu zwyšenju
EFSF na cyły bilion eurow přidatnje
njetrjeba ani centa přinošować – jako
jenički kraj euro-pasma. 

Čiła diskusija knježeše sobotu na konferency „Přewinjenje dualizmow. Regiony –
ludźo – institucije z hybridneho wida“ w Slepjanskim Serbskim kulturnym centru-
mje. Na njej wobdźěli so tež kulturna wědomostnica Ines Kellerowa (nalěwo). Serbski
institut bě na konferencu přeprosył. Wjace hač 120 hosći na nju přichwata, mjez
nimi mnozy wobydlerjo ze Slepoho a wokoliny. Foto: A. Kirschke

Wunošne dźěło ...
(Dale ze strony 1)
ćišćane, sej přitomni wosebje chwa-
lachu. Towarstwowym naležnosćam při-
zamkny so swětłowobrazowy přednošk
Hodźijskeho wosadneho fararja Chri-
stopha Rummela wo nětčišich narod-
nostnych a cyrkwinskich wobstejno-
sćach w Rumunskej. Dwě lěće je młody
duchowny tam studował a při tym běž-
nje rumunsce nawuknył. Wosebje
Serbow dla je sej farske městno we Łu-
žicy pytał a tu mjeztym hižo tak derje
serbsce nawuknył, zo je njedawno
w Serbskim rozhłosu nabožne wusyła-
nje wuhotował.

Zeńdźenje, na kotrymž so 34 čłonow
a hosći wobdźěli, zakónči so při wje-
čornym směrkanju na Hodźijskim po-
hrjebnišću. Při rowje fararja a wótčin-
ca Jaroměra Hendricha Imiša a jeho
mandźelskeje Mile rodź. Pfulec recito-
waše Měrana Cušcyna baseń Jana Wał-
tarja a sonet Jakuba Barta-Ćišinskeho
k wopomnjeću wuznamneju mandźel-
skeju. Zhromadnje zanjesechu wob-
dźělnicy wječorny spěw z pjera Mile
Imišoweje, kotraž bě po Herće Wića-
zec najwuznamniša serbska basnica
19. lětstotka.

1994 w Njeswačidle załožene Serb-
ske ewangelske towarstwo ma tuchwilu
47 čłonow.
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