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ROZMOŁWA

KRÓTKOPOWĚSĆE
Tilich: Sakska trjeba koncerny

„Smy
přihotowani“

Drježdźany. Sakska přeje sej po słowach ministerskeho prezidenta Stanisława Tilicha (CDU) wjace koncernow,
kotrež maja swoje hłowne sydło w swobodnym staće. Tole je za hospodarstwo
kraja, wobstejace zwjetša ze srjedźnostawskich předewzaćow, jara wažne,
rjekny Tilich w rozmołwje z powěsćernju dpa.

Hač do kónca měrca 2014 ma Serbski
institut radźe Załožby za serbski lud
plan slědźerskich naprawow předpołožić. Cordula Ratajczakowa je so z direktorom instituta prof. dr. Dietrichom
Šołtu rozmołwjała.

Žada sej lěpše kubłanje
Berlin. Prezident zwjazka dźěłodawarjow Ingo Kramer ma lěpše powšitkowne šulske kubłanje młodostnych
požadarjow wo wukubłanske městna
za nuznje trěbne. „Špatneje kubłanskeje
zrałosće požadarjow dla maja sej předewzaća dźeń a ćešo poskićene městna
z kmanymi ludźimi wobsadźić“, rjekny
Kramer nowinarjam.

Załožbowa rada njeje skrótšenja wo poł
miliona eurow zběhnyła. Što to rěka?
 D. Šołta: Wědomostna rada Němskeje žada sej za tři lěta rozprawu wo přesadźenju doporučenjow z ewaluacije.
W rozprawje so podšmórnje, zo ma załožba nas dale spěchować. Wužiwamy
wuslědki ewaluacije tuž jako argument
přećiwo krótšenjam, tohodla smy swoje
najwažniše zaměry załožbowej radźe
na 18 stronach zapodali.

Mjenje škódnych maćiznow
Drježdźany. Ryby we Łobju, Čornym
Halštrowje a Sprjewi maja sej dźeń a lěpje.
Poćežowanje rybow ze škódnymi maćiznami je so dale pomjeńšiło a je mjeztym
na jara niskim niwowje. Tole zdźěli sakske
ministerstwo za wobswět po wuhódnoćenju najnowšeho přepytowanja. Minister
za wobswět Frank Kupfer (CDU) rěčeše
wo „pozitiwnym wuwiću“.

Liški derby dobyli
Drježdźany. Běłowodźanske lodohojekowe mustwo je wčera w Drježdźanach derby přećiwo tamnišim Lodowym lawam 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) dobyło
a swoje 8. městno w tabulce DEL 2 skrućiło. Hižo w prěnjej třećinje steješe 1:0
za Łužiske liški, w druhej třećinje poradźi so jim samo 2:0. Po wurunanju 2:2
třěli Kjärgaard tola hišće 3:2 za hosća.
Derby widźało je 4 412 ludźi.

Hannawald: Dobre wuchadźišćo
Oberstdorf. Do zahajenja Turneje
po štyrjoch skakanišćach je dobyćer
turneje lěta 2001/2002 Sven Hannawald
dźěło zwjazkoweho trenarja Wernera
Schustera chwalił, wšako ma němske
mustwo hnydom wjacorych kandidatow na dobyće. To je po słowach Hannawalda dobre wuchadźišćo. Skakanje
započnje so njedźelu, 29. decembra.
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Překwapjenka čakaše wčera na młodych wopytowarjow inscenacije NSLDź „Cowboy Tom abo dyrdomdej ze zaka“. Byrnjež
cowboy poprawom zaso do Texasa po puću był, so wón skónčnje tola hišće raz ze swojim wulkim kłobukom a w kostimje
rumpodicha zjewi. Wšitke dźěći, tež mała Marta, dóstachu wot njeho darik.
Foto: C. Schumann

Hodowna namołwa:
Ćěkancam so njezawrěć
Bamž Franciskus jeno křesćanow z jednorosću njepřekwapił
Budyšin (SN/MWj/JaW). Přidatne pjenjezy Załožbje za serbski lud drje běchu patoržicu mnohim najwjetša překwapjenka.
Kaž ze sakskeho ministerstwa za wědomosć a wuměłstwo zdźělichu, pak nimaja
so z něhdźe milionom eurow dźěry załožboweho etata płatać. Srědki smědźa
so jeničce za twarske dźěła w Serbskim
ludowym ansamblu, na přikład za saněrowanje tepjenja abo za wobnowjenje
wohnjoškitnych připrawow, wužiwać.
Po wichorojtej patoržicy je Hornja
Łužica tola hišće měrnej hodownej
swjatej dnjej dožiwiła. Na mnohich
městnach su kulturne ćělesa kemše
wobrubjeli. W Radworju je Božu nóc po
zwučenym wašnju chór Meja spěwał.
W Pančicach-Kukowje je prěni dźeń hód
kwartet Po štyrjoch wjacore hodowne
spěwy na serbskich kemšach zanjesł.

Tam kaž tež w Chrósćicach su wčera
hwězdnych spěwarjow wužohnowali.
We wjacorych skupinkach kroča dźěći
nětko dom wot domu a wuprošeja sej
darik za pomoc potrěbnym. W Ralbicach wuhotowachu nimo pozawnistow
tež młodostni program do Božeje nocy.
Wosadny chór Lilija wobdźěli so z dwójnym kwartetom. Prěni raz su ministranća na kemšach hodownu stawiznu zanjesli. Farar Michał Nawka kritizowaše
w prědowanju mjez druhim přiběracu
ličbu zarjadowanjow w dohodownym
času, tež adwentnych koncertow. Wčerawšu Božu mšu wobrubi chór Lilija
posledni raz pod nawodom Bogny Korjeńkoweje a žněješe na kóncu za swoje
poskićenja aplaws wosadnych.
W Blunju bě tykowana cyrkwička wutoru přepjelnjena. Na 500 wěriwych do-

Najlěpši DJ kraja Zhromadnje sej husycu wotběhali
je z Łužicy
Drježdźany (SN/JaW). Najlěpši diskjockey
Němskeje pochadźa z Halštrowa. 29lětny
Sebastian König – wuměłske mjeno
„Eskei83“ zestaja so z jeho inicialow – je
sej na lětušich swětowych mišterstwach
DJjow w kanadiskim Toronće 3. městno
wubědźił, kaž sćelak MDR rozprawješe.
Dźensa w Drježdźanach bydlacy wuměłc spyta tež spěwy ze sobu zwjazować, kotrež so wot melodiskeho
wotběha poprawom prawje hromadźe
njehodźa a njejsu tež ze samsneho
žanra. Rodźeny Halštrowčan skutkuje
mjeztym samozrozumliwje w europskich a swětowych metropolach.
Započał bě Eskei83 cyle jednorje
w domjacej pincy a wotměwaše diskoteki předewšěm za přećelow. Poněčim
bě sej techniku zorganizował a demokasetu natočił, z čehož tež poskitk wuskoči na wjetšim swjedźenju piskać.
Mjeztym njetrjeba sej wustupy hižo
sam organizować, zarjadowarjo so mjenujcy wo njeho torhaja. A wšudźe,
hdźež hraje, je kusk Sakskeje pódla.
Jutře swjeći Sebastian König třicećiny.

Nimale 220 wobdźělnikow, mjez nimi sportowču z New Yorka, zličichu na wčerawšim Němskopazličanskim „wotběhanju husycy“. W njeličomnych disciplinach
wot běha hač k ćišćenju wozyčka zmištrowachu wobdźělnicy čaru wokoło wulkeho hata, někotři samo wjackróć, štož chcedźa zamołwići přichodnje wosebje
registrować. Před 13 lětami bě Sportowe towarstwo Natwar Němske Pazlicy běh
prěni raz přewjedło, mjeztym je to ludosportowy podawk.
Foto: N. Adler

žiwi popołdniše kemše z předstajenjom
hodowneje stawizny. Fararka Anja Giese
dźakowaše so za angažement a hrajerski wukon dźěći, kotrež běchu přitomnym žro hód hišće raz zbližili.
Napjeće sćěhowachu ludźo po wšěm
swěće hodownu narěč bamža Franciskusa. W njej hłowa katolskeje cyrkwje krizowe srjedźišća swěta kaž Syrisku, Sudan
a Nigeriju cyle konkretnje mjenowaše.
Dale swjaty wótc napominaše so ćěkancam njezawrěć, jim pomhać a so za nich
modlić. Kaž hižo jutry je so wón tež hody wjacerěčnych postrowow wzdał.
Hižo wječor do patoržicy wobdźělichu
so tysacy wěriwych na nyšporje před
Drježdźanskej cyrkwju Našeje knjenje.
Tam porěča mjez druhim sakski ministerski prezident Stanisław Tilich, kiž je so tohorunja problematice ćěkancow wěnował.

Załožbowa rada po wšěm zdaću njebě
spokojom z namjetami.
 D. Šołta: Wone njeběchu hišće konkretne dosć, ale schwalene přez našu
přiradu. Mamy nětko tři měsacy chwile
próstwu wo plan naprawow a terminow
spjelnić. Smy přihotowani. Statnaj sekreteraj z Braniborskeje a Sakskeje, wobaj čłonaj załožboweje rady, chcetaj nas
při rozsudach podpěrać.
Njeje wokomik přestrukturowanja tróšku njezbožowny, wšako podaće so kónc
lěta 2015 na wuměnk?
 D. Šołta: Wjedźemy cyle transparentnu diskusiju wo přichodźe z kolegami.
Wosobinsce postaju změny tak daloko,
zo změje mój naslědnik hišće móžnosće k dalšemu přetworjenju.
Što chceće změnić?
 D. Šołta: 1. januara zjednoćimy dwaj
wotrjadaj do noweho „kulturne a stawizniske slědźenja“. Nastupajo nawabjenje
třećich srědkow wutworichmy dźěłowy
kruh, kotryž so wobstajnje wo aktualnych móžnosćach informuje. Pjeć kooperaciskich zrěčenjow z wukrajnymi
uniwersitami abo akademijemi hižo
mamy. Přihotujemy nětko dalše z Institutom za sorabistiku Lipšćanskeje uniwersity. Ewaluaciska komisija namjetuje přidatne dźěłowe městno za zjawne
dźěło. To pak tuchwilu realistiske njeje.
Zarjadowachmy prěni „forum z praksu“.
Dokelž je trjeba wobstatk biblioteki a archiwa internetnje spřistupnić, chcemy
z digitalizaciju pokročować.

Chcedźa bóle za jězorinu wabić
W Sakskej a Braniborskej aktiwny
turistiski zwjazk Łužiska jězorina chce
bóle za domizniski dowolowy region
wabić a wosebity dźeń za hosći w jězorinje zestajeć.
Hamor (AK/SN). ,,2013 dóstachmy pozitiwny wothłós na swoju nowu internetnu stronu www.lausitzerseenland.de.
Mějachmy cyłkownje 1 048 naprašowanjow za přenocowanje, kotrež smy turistiskimaj informacijomaj w Złym Komorowje a Wojerecach dale dali.“ Tole
podšmórny jednaćelka turistiskeho
zwjazka Kathrin Winkler na posedźenju
zaměroweho zwjazka.
Intensiwnje wabił je turistiski zwjazk
za łužisku jězorinu na wikach. Tak wobdźěli so na fachowym kongresu zwjazkoweho ministerstwa za hospodarstwo
a technologiju ,,Bjezbarjernosć za wšitkich w Němskej – turizm jako kwalitne
znamjo” w juniju w Berlinje, w awgusće
na Hansa Sail w Rostocku, w septembru
na Düsseldorfskich wikach Rehacare
kaž tež na Mjezynarodnym Londonskim seminarje za turizm w februaru.
,,Tam začuwachmy wulki zajim za łuži-

sku jězorinu. To bě jara zwjeselace“,
Kathrin Winkler wuswětli.
Zhromadnje z turistiskej branšu wuwiwaše zwjazk lětsa šěsć kwalifikowanych wodźenjow po jězorinje. ,,Zaměr
je wosebity dźeń za hosći jězoriny zestajeć“, jednaćelka rozłoži.
W januaru ma wuńć nowy zapis hosćićelow ze 133 přenocowanskimi poskitkami. 30 hosćićelow je w zešiwku
jako kolesowarjam přichilene předewzaće woznamjenjenych. ,,Hač su to
přijomna pensija, płuwacy dowolowy
domčk, wellnessowy hotel abo komfortabelne stanowanišćo při jězoru – za
kóždeho hosća je něšto pódla“, Kathrin
Winkler wuzběhny.
W lěće 2014 chce turistiski zwjazk
dale na intensiwne wabjenje sadźeć, zo
bychu turistow dlěje w regionje dźerželi. Z teje přičiny su bjezbarjerne poskitki
jara wažne. Bóle do wabjenja zapřijeć
chcedźa přichodnje zahrodowe město
Marga w Brězku-Złym Komorowje, wobłuk Łuty a Lubuš ze starymi sydlišćemi
hórnikow, město Wojerecy z temu Serbow, Kulow a Dubrjenske bahno z temu
Krabat kaž tež Hamorsku wokolinu.

