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TELEGRAM POLICIJA
Reinhard Boos wotstupił
Drježdźany. Prezident sakskeho wu-
stawoškita Reinhard Boos je wotstupił,
prošo wo přesadźenje k 1. awgustej. Tole
zdźěli sakski nutřkowny minister Mar-
kus Ulbig (CDU) dźensa na posedźenju
krajneho sejma. Boos je tak konse-
kwency sćahnył z njedostatkow dźěła
wustawoškita při přepytowanju skandala
wo neonacistiskej trójce NSU. Ulbig
rěčeše wo eklatantnych zmylkach. 

Ćěło muža našli
Choćebuz. Při Choćebuskej sprjewinej
zawěrje je dźensa dopołdnja žona ćěło
muža namakała. Policija z toho wucha-
dźa, zo jedna so wo zhubjeneho z ku-
panskeho njezboža. 19lětny běše so při
wuchowanju swojeho bratra w měšćan-
skim dźělu Kibuš zatepił. Byrnjež na to
za mužom pytali, njejsu jeho namakali.
Kriminalna policija pad přepytuje. 

Tanki hišće njepožadane

Berlin. Indoneska njeje so pola zwjaz-
koweho knježerstwa hišće formelnje
za kupju trjebanych wojerskich tankow

Leopard 2 naprašowała. Rěčnik zwjaz-
koweho ministerstwa za zakitowanje
Stefan Paris zdźěli dźensa w Berlinje,
zo bě knježerstwo Indoneskeje spočatk
lěta přez statneho sekretara ertnje zajim
za němske tanki zwurazniło. 

Helena Hejduškec dobyła
Kamjenc. Z wulkim wotstawkom je
so Helena Hejduškec z Hory, šulerka
4. lětnika Chróšćanskeje zakładneje šule
„Jurij Chěžka“, wčera w Kamjencu pře-
ćiwo jědnaće dalšim holcam a hólcam
přesadźiła a kolesowarske pruwowanje
Kamjenskeje wobchadneje straže dobyła.
Tadeja Šeferec (SZŠ Chrósćicy) a Martin
Kühna (SZŠ Ralbicy) zaměstništaj so
mjez prěnimi šesćomi. Přichodny ty-
dźeń pojědu najlěpši šesćo do Burgstädta
na sakske mišterstwa. 

Jutře chcedźa prěni króć hrać

Róžant. Na a při nowym beachvolleyball-
nišću w Róžeńće chcedźa dobrowólnicy
dźensa wječor dalše dźěła wukonjeć.
Wčera su rołce za sćežoraj betoněrowali
a betonowe elementy za ławki zaryli.
Dźensa chcychu zbytny pěsk cyłkownje
něhdźe 150 tonow na hrajnišću rozdźělić.
Hižo jutře wječor planuja prěnju hru.
Připódla twarja w Róžeńće tež hišće při-
rodne dźiwadłowe jewišćo. 

Mättigowy stipendij Pollackej
Budyšin (SN/CoR). Friedrich Pollack
z Lipska a Lutz Vogel z Drježdźan staj
lětušej stipendiataj Mättigoweje załožby.
Přeni raz dóstanjetaj dwaj absolwentaj
uniwersity załožbowu podpěru. „Wu-
znamjenje dweju tak wurjadnje kwa-
lifikowaneju kandidatow wotpowěduje
na wusahowace wašnje nadawkej stipen-
dija, slědźenje a posrědkowanje hornjo-
łužiskich stawiznow spěchować“, rěka

we wopodstatnjenju jury. Rodźeny Ka-
mjenčan Friedrich Pollack slědźi jako
doktorand Serbskeho instituta wo serb-
skich ewangelskich fararjach. Lutz Vogel
je sobudźěłaćer Drježdźanskeho insti-
tuta za sakske stawizny a ludowědu
a promowuje wo migraciji do Hornjeje
Łužicy w 19. lětstotku. Přepodać chce-
dźa Mättigowy stipendij 23. septembra
w Budyskej tachantskej cyrkwi.

Błysk do třěchi dyrił
Zbožo w njezbožu měještaj dźensa w no-
cy wobydlerjej jednoswójbneho domu
blisko Lubija. Krótko po połnocy bě tam
błysk do třěchi dyrił, na čož započa so
palić. Hrimota dla wobydlerjej wotućištaj
a móžeštaj so z palaceho domu wucho-
wać. Alarmowani wobornicy wupřestrě-
ću wohenja na susodne twarjenja zadźě-
wachu. Třěcha domu pak so kompletnje
wupali. Wěcnu škodu trochuje policija
na něhdźe 250 000 eurow, rěka w dźens-
nišim nowinskim zdźělenju.

Njewšědnu namakanku wuhladachu
wčera dopołdnja při lěsnych dźěłach
pola Lubjenca (Mehltheuer). Tam bě
něchtó wosrjedź lěsa wjacore konopjo-
we rostliny sadźił. Policija z toho wu-
chadźa, zo při dalšich dźěłach hišće
wjace tajkich rostlin nańdu.

Rady pisa małe powědančka

Alena Pawlikec z Radwo-
rja Foto: M. Bulank

Alena Pawlikec wobohaća
tuchwilu we wobłuku prak-
tikuma mustwo redakcije
Serbskich Nowin. 16lětna
šulerka Budyskeho Serb-
skeho gymnazija bydli ze
staršimaj, bratrom a sotru
w Radworju. Tam chodźeše
do pěstowarnje a do za-
kładneje šule. Dobrych šul-
skich wukonow dla móhła
po tym na gymnazij hić,
štož pak přemało šulerjow
5. lětnika w Radworju dla
nječinješe. „Běch lěto dlěje
tam, dokelž hrožeše tehdy
strach, zo rjadownju njewutworja.“

Wot 6. lětnika wuknje Alena na Serb-
skim gymnaziju w Budyšinje. „Spočatnje
bě to ćežko, dokelž nikoho njeznajach.
Krok po kroku so polěpšowaše. Nětko sym
jara zbožowna“, šulerka wujasnja. Wo-
sebje lubuje Alena předmjetaj biologiju
a serbšćinu. „Hdyž mam lóšt, pišu druhdy
małe powědančka, ale jeno za sebje. Ra-
dy tež z wołojnikom rysuju. Rysowanki
wužiwam zdobom jako dary.“ Hižo pjeć
lět hraje Alena mjeztym na klawěrje.
W Radworju lubuje wjesne žiwjenje, tak
w zymje zhromadne smykanje na lodźe

kaž docyła wšu přirodu.
Wot minjeneho pjatka

zeznajomja so Alena z dźě-
łom w redakciji. „Pisomnje
sym so požadała a bórze
dóstach pozitiwnu wotmoł-
wu. Hižo moja mać je tu
něhdy praktikum złožiła.
Tehdy njeje telko pisała.
To je nětko cyle hinak“, po-
wěda Radworčanka, kotraž
móže tu swoje pisanske za-
móžnosće wužiwać a wězo
dale wuwiwać. „Nadźijam
so, zo bych tu nawuknyła
teksty pisać a rozmołwy

wjesć.“ Zdobom widźi Alena w praktiku-
mje móžnosć, kak móhła so snano po-
wołansce dale orientować. Wšědny dźě-
łowy dźeń w redakciji ju pohonja. „Wose-
bje lubi so mi tu dobra atmosfera mjez
sobudźěłaćerjemi“, praji Alena. Z pod-
pěru redaktorow SN pospytuje so nětko
w pisanju přinoškow. B. Šeferowa

www.serbske-nowiny.de

Dźěłowa agentura akty nětko elektronisce składuje 

Zdźělenja dale na papjerje 
Budyšin (CK/SN). Dźěłowa agentura
w Budyšinje je jedyn z prěnich zwjazko-
wych zarjadow, kotryž akty elektronisce
składuje. Po cyłej Němskej čini to 176
dźěłowych agenturow. Po přewjedźenju
pilotoweho projekta w Saksko-Anhalt-
skej a Durinskej je so nětko tež Budyska
dźěłowa agentura na elektroniske akty
přestajiła. Zdźělenja ludźom, w kotrychž
informuja předewšěm wo bjezdźěłnost-
nym pjenjezu, pak dale na papjerje roz-
syłaja. Elektroniske posrědkowanje je
w tym padźe njewěste, zdźěla Thomas
Berndt, zastupowacy nawoda Budyskeje
agentury za dźěło. 2. julija započachu
podłožki přijimarjow pjenjez zaskeno-
wać. Originalne papjerjane akty po šěsć
tydźenjach zniča, wopisma abo lěkarske
posudki w papjerjanej formje wobcho-
waja. Pisma z hižo wobstejacych aktow

zaplombuja a sćelu je do skenowanskeho
centruma. Z aktow wubjeru jenož te
dźěle, kotrež su trěbne za dalše wobliče-
nja. Dale Berndt wujasnja, zo njeje zmy-
słapołne podłožki tych ludźi zapřijeć,
kotřiž běchu před wjele lětami zwisk
z agenturu měli a wot toho časa hižo nic.
Jich akty budu kaž dotal po zachowan-
skim a archiwowanskim zakonju skła-
dowane a po wěstym času zničene. 

Z pomocu elektroniskeje akty je nětko
tež spěšniši přistup k datam přijimo-
warjow pjenjez móžny, njewotwisnje
wot městna sobudźěłaćerja, kiž so runje
z wotpowědnym padom zaběra. Za pře-
stajenje na elektroniske akty su na dźě-
łowym zarjedźe nowy system za pře-
dźěłanje datow zawjedli a sobudźěłaće-
rjow wotpowědnje dale kubłali. Zaměr
noweho systema je lutować.

Zběhanku za nowu halu swjećeše dźensa firma TD Deutsche Klimakompressoren
w Nadróznej Hrabowce. Nimo toho dalšu halu přepodachu. Pódla běchu tež
dr. Wolfram Leunert z Budyskeho krajnoradneho zarjada, Njedźichowski měšća-
nosta Harry Habel, Masaharu Suzuki z Toyota Industries Corporation a Roland
Werner ze sakskeho hospodarskeho ministerstwa (wotlěwa). Foto: D. Schäfer

Funkcionarojo móc
wotedać dyrbjeli

Domowina je so z korporaciju zjawneho
prawa rozžohnowała. Wo formach mjeń-
šinoweho zastupnistwa je so Cordula
Ratajczakowa dr. Güntherom Rautzom
z Instituta za mjeńšinowe prawa na Eu-
ropskej akademiji Bozen rozmołwjała. 

Što je dobra forma zastupnistwa mjeńšin?

G. Rautz: Idealny pad je wězo Južny
Tirol w Italskej. Tam stej dwě třećinje
wobydlerstwa němskej a Južnotirolska
ludowa strona ma w krajnym sejmje
absolutnu wjetšinu. Idealne za mnje
rěka, zo zmištruja mjeńšiny pjećpro-
centowski zadźěwk w parlamenće kaž
Madźarojo w Rumunskej. Druha warian-
ta je, zo zadźěwk mjeńšinoweho škita
dla njepłaći. Tak móža tež małe strony
kaž Južnoschleswigski wolerski zwjazk
politiku sobu postajeć. 

A što měniće k formje třěšnych zwjazkow?

G. Rautz: To je třeći model, kajkiž maja
nimo Serbow tež Korutanscy Słowjency.
Jich problem na přikład je roztřěskanosć:
Woni maja tři towarstwa a jednu stronu.
Za knježerstwo je tuž lochko, skupiny
mjez sobu a mjeńšinu wuhrawać. Dalši
problem je legitimnosć. Towarstwo nje-
docpěje ženje tajku demokratisku legi-
timnosć kaž wolena strona. Sym za stron-
sku strukturu demokratisce wolenych
zastupjerjow dla abo jako alternatiwu
za korporaciju zjawneho prawa.

Kotre lěpšiny ma korporacija?

G. Rautz: Korporacija je tež bazowo-
demokratiska, maš wolenych zastupje-
rjow, a k tomu móžnosć skóržbu zapodać
– hewak to jako skupina njemóžeš.

Čehodla so mjeńšiny za to njerozsudźeja?

G. Rautz: Praju to cyle wotewrjenje:
Njeznaju wašu serbsku situaciju, pola
Korutanskich Słowjencow pak bychu
sej funkcionarojo sami škodu načinili.
Z třoch organizacijow móža funkciona-
rojo derje žiwi być. A jich snano njebychu
hižo w demokratiskim modelu wolili.
Woni bychu móc wotedać dyrbjeli a by-
chu sej tež eksistencu přitřihali. To je
raznje prajene – ale štož někotre funk-
cionarske swójby činja, je mjeńšinowy
business. Woni su ći posledni, kotřiž
chcedźa korporaciju zjawneho prawa
abo stronu. Na dobro mjeńšiny by było,
by-li baza dotalnu formu změniła.

INTERVIEW Sakske AWO woprašowanje k dalekubłanju přewjedło

Pedagogiske koncepty trěbne
Budyšin (SN/mwe). Dźěłaćerske dobro-
ćelstwo (AWO) Sakskeje, kotremuž při-
słušeja tež socialne zarjadnišća kaž sta-
rownje a hladanske słužby w Hornjej
Łužicy, zhladuje pozitiwnje na zwjaz-
kowu dobrowólnu słužbu (BFD). „Smy
w najkrótšim času derje sktrukturowanu
słužbu wutworili, kotraž je po spočatnych
ćežach zaměrnje rostła“, Margit Weih-
nert, předsydka sakskeho zwjazka AWO,
hódnoći. Zo by dobroćelstwo wědźało,
na kotrych polach měli so dobrowólnu
słužbu wukonjacy dale kubłać, přewje-
dźe wone w zašłych měsacach woprašo-
wanje. Wjace hač 75 procentow z cył-
kownje 124 woprašanych nad 27 lětami
so wosobinskeho zajima dla na semina-
rach za zwjazkowu dobrowólnu słužbu
wobdźěla. „Po wuhódnoćenju ewaluacije
zwěsćichmy, zo je při wukonjenju słužby

BFD často tež pedagogiska wěda trěb-
na“, Weihnert rozłožuje, „nětko je nača-
su, zo tež Zwjazk wotpowědne kriterije
kwality za pedagogiske hladanje před-
połoži.“ Za dalše wuwiće dobrowólneje
słužby žada sej AWO w prěnim rjedźe
spušćomne politiske a prawniske rozsu-
dy. Na kóždy pad dyrbjeli so po słowach
předsydki sakskeho AWO wšelake wu-
měnjenja polěpšić. „Trjebamy za anga-
žement zwólniwych ludźi transparentne
a zrozumliwe wobłukowe wuměnjenja
a za zwoprawdźenje našich předewza-
ćow po móžnosći jednore zarjadniske
wotběhi“, Margit Weihnert podšmórnje.
Zwjazkowa dobrówolna słužba pomha
młodostnym při wosobinskim wuwiću.
Dźěłaćerske dobroćelstwo tuž na to waž-
nosć kładźe, zo ma wotpowědne peda-
gogiske koncepty k dispoziciji. 

SLA přewjedźe mišterski kurs za dujerjow 

Wustojni instrumentalisća pytani
Budyšin (SN/MiR). Serbski ludowy an-
sambl zarjaduje wot 14. do 17. septembra
swój druhi mišterski kurs za dujerjow
na blachowych instrumentach. Prěni króć
budźe móžno so pasiwnje na kursu wob-
dźělić. To rěka, zo so zajimcy, kotrychž
po probowym předhraću do rjadu aktiw-
nych wobdźělnikow njepřewozmu, so
přiwšěm do mišterskeho kursa zapřijmu.
Woni zapłaća po probowym předhraću
65 eurow wobdźělenskeho pjenjeza, ak-
tiwni 140 eurow. Wobdźělnikow potom
přez cyły dźeń w ansamblu zastaraja.
Nawjedować budźe mišterski kurs mje-
zynarodnje připóznaty Drježdźanski wir-
tuoza, trubkar prof. Ludwig Güttler. 

Hišće su přizjewjenja za zarjadowanje
móžne. „Pytamy šulerjow-instrumenta-
listow, priwatnikow, studentow hudźby,
wučerjow hudźbnych abo druhich šulow

kaž tež ludźi, kotřiž w kapałach abo po-
zawnowych chórach klasisku literaturu
piskaja“, praji zamołwita za projekty
we wobłuku hudźbneje akademije SLA
Christina Richter. Zajimcy dyrbjeli znaj-
mjeńša jedyn hudźbny kruch wěsće
wobknježić. „To rěka, zo měli hudźbne
frazy móc, čisće hrać a hudźbnu hibići-
wosć wopokazać. „Potom hodźi so z nimi
zaměrnje dźěłać“, praji Christina Rich-
ter. Nimo prof. Güttlera budu Frank
Hebenstreit (trompeta), Robert Langbein
(róžk), prof. Olaf Krumpfer (pozawna)
a Jens Peter Erbe (tuba) jako wučerjo
z wobdźělnikami dźěłać. 

Zakónčić chcedźa kurs z koncer-
tom, kotryž prof. Güttler moderěruje,
17. septembra na žurli SLA. Tam móža
aktiwni wobdźělnicy pokazać, što su
w kursach nawuknyli. 
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