
Stawki w zjawnej słužbje
Choćebuz. W tuchwilnym tarifowym

konflikće zjawneje słužby chcyło dźěłar-
nistwo ver.di tutón tydźeń tež w Brani-
borskej warnowanske stawki přewjesć.
Tak chcedźa jutře we wšitkich zjawnych
zarjadach w Choćebuzu stawkować. Po-
trjechene su mjez druhim Zwjazkowa
agentura za dźěło, jobcenter kaž tež za-
rjady Zwjazka.

Chcedźa bombje rozbuchnyć
Drježdźany. Fachowcy za wotstronjenje

bojowniskich srědkow chcedźa zajutři-
šim, srjedu, na kromje Drježdźan dalšej
bombje z Druheje swětoweje wójny roz-
buchnyć. Za to zarjaduja pola Rabenauwa
wěstotne pasmo, kotrež wopřijima tež
bydlensku štwórć, campingownišćo a da-
lekubłanišćo. Ameriskej bombje běchu
kónc tydźenja w lěsu našli. 

Počesća čěskeho teologu
Praha. Čěski měšnik a teologa Tomáš

Halík je 44. lawreat Templetonoweho my-
ta. Počesćenje, tež „duchowne Nobelowe
myto“ mjenowane, spožčeja za „inowa-
tiwne slědźenja a wotkryća na polu duši-
neje dimensije žiwjenja.“ Z nim počesći-
chu mjez druhim mać Terezu, Aleksandra
Solženicyna abo dalai-lamu. Myto přepo-
dadźa w meji w Londonje.

Za koparsku wubranku žonow
Budyšin. Serbski Sokoł tuchwilu pru-

wuje, hač hodźi so serbska koparska wu-
branka žonow wutworić. Třěšny zwjazk
serbskich sportowčow a sportowcow je
z Francoskeje nimo přeprošenja za mu-
sku wubranku nětko tež přeprošenje za
žónske mustwo dóstał. Jeli so wutworje-
nje poradźi, by to prěni raz było, zo naj-
lěpše serbske koparki hromadźe hraja.

Sněh wotjězd haćił
Soči. Po wčerawšim zakónčenju Para-

lympiskich zymskich hrow w Sočiju mě-
ješe wuspěšne němske mustwo dźensa
hotowy problem: Njewočakowane zym-
ske wjedro je tomu zadźěwało, zo mó-
žachu sportowcy swój kwartěr kaž pla-
nowane wopušćić a so k lětanišću podać.
Po sylnym sněhowanju běchu dróhi
k wsam atletow wyše Krasneje Poljany
dospołnje zawrjene, kaž zdźělichu.
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Budyšin (UM/SN/JaW). Policajska direk-
cija Zhorjelc je pozitiwny facit k wotběhej
demonstracije wobydlerskeje iniciatiwy
„Přećiwo znjewužiwanju azyla“ sćahnyła.
Na njej bě so po informacijach zastojni-
kow něhdźe 300 ludźi wobdźěliło. Na na-
přećiwnych manifestacijach w měsće zli-
čichu něhdźe 1 000 ludźi. „Wobdźělnicy
běchu swoje měnjenje a swój protest
měrliwje a bjezwuwzaćnje z demokrati-
skimi srědkami zwuraznjeli“, rozłoži no-
winski rěčnik policija André Schäfer. Za-
stojnikam bě so poradźiło „napřećiwne
lěhwa dźělić, tak zo k žanym naspomnje-
njahódnym mylenjam njedóńdźe“. Při-
wšěm bu jedyn policist z blešu lochce
zranjeny. Policija přepytuje pak we wja-
corych mjeńšich deliktach, kaž na při-
kład ranjenje zakonja wo zhromadźowa-
nju. Kaž Serbske Nowiny wuslědźichu,
běchu njeznaći prawicarjo nad zachod-
nymi durjemi Ludoweho nakładnistwa
Domowiny připrawjeny plakat wottor-
hnyli a jón spalili. Wjacorym wobdźěl-

nikam napřećiwneje demonstracije bě
napadnyło, zo při a na Serbskim domje
scyła žane znamjo přećiwo prawicarstwu
widźeć njebě. „Serbski dom je zjawny
dom kaž radnica abo krajnoradny zarjad.
Na zjawnych domach njesmě so po sak-
skich předpisach z politiskimi transpa-
rentami wabić. Tohodla je direktor Za-
łožby za serbski lud Marko Suchy plakat
wotstronić dał, kotryž měješe poselstwo
přećiwo rasizmej a radikalnym tenden-
cam zwuraznjeć“, rjekny na naprašowa-
nje jednaćel Domowiny Bjatnat Cyž,
„plakat běchmy pjatk popołdnju powěs-
nyli. Sobotu rano dyrbjachmy jón z runje
mjenowaneje přičiny zaso wotewzać.“

Masiwna prezenca policije postara so
wo nimale njemyleny wotběh akcije ini-
ciatiwy „Přećiwo znjewužiwanju azyla“.
Chutne pospyty, jón blokować, njeběchu
widźeć abo so hižo w nastaću podusy-
chu. Mjez demonstrantami na Pósto-
wym naměsće běchu tež serbske chorho-
je widźeć. Demonstracija Lěwicy z něšto

wjac hač sto wobdźělnikami skónči so
na Róžowej hasy.

Zwjazkarstwo „Budyšin wostanje pi-
sany“ jako organizator napřećiwneho
zarjadowanja ma je za wuspěch. „Smy
wjeseli, zo je telko ludźi jasnje a měrliwje
stejišćo zabrało – za čłowjeskosć, za to-
lerancu a cyle jasnje přećiwo rasizmej
a předsudkam“, rěkaše w oficialnym ste-
jišću na socialnej syći Facebook. „Pječa
wo znjewužiwanju azyla starosćiwi wo-
bydlerjo su swoje woprawdźite wobličo
pokazali: „Rasistiske a wukrajnikam na-
přećo njepřećelske. Nadźijamy so, zo mó-
žachmy někotrym woči wotewrěć“, rěka
ze stron zwjazkarstwa. Někotři wobdźěl-
nicy běchu přesłapjeni, zo njebě so pora-
dźiło pochod přećiwnikow azyla bloko-
wać, dalši kritizowachu dowolnosć za ča-
ru pochodowanja, kotraž wjedźeše di-
rektnje po starym a nutřkownym měsće
Budyšina. Kritizowali wjacori tež su, zo
njebě policija zapřimnyła, jako běchu
„jasne přećiwowustawowe gesty widźeć“.

Sakske předpisy Domowinje njedowolili jasne stejišćo zabrać

Plakat wotewzać dyrbjeli

Sobotu nawječor na Budyskim Póstowym naměsće: Tójšto přećiwnikow prawicarskeho myslenja a nastajenja bě so zhromadźi-
ło a so jasnje přećiwo rasizmej a předsudkam wuprajiło. Mjez demonstrantami před Serbskim domom běchu wjacori serbscy
młodostni z Radworja, Njebjelčic a dalšich wsow, kotřiž běchu sej serbske chorhoje sobu přinjesli. Foto: U. Menschner
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Budyšin (ML/SN). Kónc tydźenja wopyta
2 200 zajimcow 23. serbske jutrownojej-
kowe wiki w Budyskim Serbskim domje.
Wobdźiwachu wušiknosć 40 ludowych
wuměłcow při debjenju jejkow z tradi-
cionalnymi ornamentami w štyrjoch
serbskich technikach kaž tež při wušiwa-
nju a pyšenju škleńcy a keramiki. Wero-
nika Suchowa a předsyda Eberhard Zobel
witaštaj w mjenje Spěchowanskeho kru-
ha za serbsku ludowu kulturu sobotu
prěnich hosći a najlěpšich jejkadebje-
rjow z Hornjeje a Delnjeje Łužicy a nětko
zwonka njeje bydlacych na wulkotnu
prezentaciju jich krasnje pisanych wu-
dźěłkow. Walentin Bjedrich z Wěteńcy
wšitkich hudźbnje postrowi. Na wobě-
maj dnjomaj wikow knježeše wulki na-
wal wćipnych zajimcow za našu ludowu
tradiciju. Jejkapyšerjo běchu z předanju
owalnych drohoćinkow jara spokojom.

Mnozy wopytowarjo wobhladachu sej
tež 30 mytowanych kolekcijow lětušeho
wubědźowanja wo najrjeńše serbske ju-
trowne jejko w Serbskej kulturnej infor-
maciji. 39lětna rodźena Budyšanka Betti-
na Borcherdingowa z 560 km zdaleneho
Rahdena bě ze štyrjomi mytami naj-
wuspěšniša wobdźělnica wubědźowanja.
Z Budyskimi wikami je so slěd dźesać taj-
kich dojutrownych prezentacijow debje-
nja serbskich jejkow we Łužicy zahajił.

Wušiknosć
debjerjow wulce
wobdźiwali

Hosćo jutrownych wikow njewobdźi-
wachu kónc tydźenja jenož jejkadebje-
rjow, ale tež Hilžu Zyndźinu ze Smoch-
ćic při wušiwanju katolskeje narodneje
drasty. Foto: J. Helgest

Budyšin (SN/CoR). Za lětdźesatkaj do-
breho zhromadneho dźěła dźakowaše so
předsyda Maćicy Serbskeje Jan Malink
nawodźe Serbskeho muzeja Tomaszej
Nawce po jeho poslednim witanju jako
hosćićel hłowneje zhromadźizny. Nawka
poda so kónc měrca na wuměnk. Ze spo-
minanjom na zemrětych Maćicarjow Be-
na Kućanka, dr. Bena Korjeńka a Arnošta
Grofu zahaji na to dr. Anja Pohončowa
lětuše schadźowanje něhdźe 40 čłonow.
Zdobom bě wustajeńca muzeja „Jutrow-
ne nałožki mjez herbstwom a eventom“
prěni raz přistupna.

„Sym dźakowny, zo njetrjebachmy so
ze žanymi wótrymi politiskimi diskusi-
jemy zaběrać“, započa Jan Malink swoju
rozprawu a wospjetowaše zdobom refor-
mowe žadanje, zo ma so Załožba za serb-
ski lud na financowanje koncentrować
a kulturne nadawki kulturnikam přewo-

stajić. Woběmaj přispomnjenjomaj při-
zamkny so w swojim postrownym sło-
wje předsyda Domowiny Dawid Statnik.
Malink informowaše wo tym, zo su eks-
ponaty, kotrež bě Měšćanski muzej Bu-
dyšin po rozpušćenju Serbskeho domu
přez nacijow dóstał, na iniciatiwu mě-

šćanskeho muzeja nětko Serbskemu
muzejej přepodali. Přiwzali su čłonojo
namjet předsydstwa, w nošerskim to-
warstwje Serbskeho instituta sobu skut-
kować. Próstwa wo přiwzaće ma so stajić.
Dale wobzamknychu, zo ma so nimo do-
rostowych mytow Šwjele, Hórnika a Mu-
ki přichodnje tež spěchowanske myto

spožčić. Z předsydstwa Maćicy je so
dr. Christiana Piniekowa rozžohnowała,
wobkrućeni su dr. Annett Brězanec, Jě-
wa-Marja Čornakec, Marko Kowar, Jurij
Łušćanski, Janka Pěčkojc de Lévano,
dr. Anja Pohončowa a dr. Pětš Šurman.
Nowa čłonka Marka Cyžowa z Lejna chce
w hudźbnej sekciji sobu skutkować.

W rozprawach delnjoserbskeje Maśicy
a sekcijow literatura a wuměłstwo, sta-
wizny, ludowěda a muzejownistwo, Del-
njoserbskeje a Hornjoserbskeje rěčneje
komisije a pomnikoweho wuběrka po-
kaza so sylny angažement Maćicarjow,
wědy wo Serbach w tu- a wukraju šěrić.
Na nowym dźěłowym planje steji mjez
druhim wobnowjenje rowa Jana Arnošta
Smolerja na Budyskim Hrodźišku. Dobry
wothłós dósta w diskusiji namjet bywše-
ho šefredaktora Rozhlada Richarda Bígla,
zo maja serbske institucije přichodnje
zakonsce zaručene prawo zwoprawdźić
a adresy na listach jeno serbsce pisać, jeli
adresat to chce. Nowa Maćicarka Theresa
Jacobsowa přednošowaše wo temje swo-
jeho doktorskeho dźěła. „Rěčimy lěpje
wo ludowych rejach Serbow hač wo serb-
skich ludowych rejach“, rěka jeje facit.

Maćica Serbska ma wosom nowych čłonow
Na hłownej zhromadźiznje Maćicy
Serbskeje sobotu w Budyskim Serb-
skim muzeju su čłonojo – mjez nimi
tež štyrjo z wosom nowych – předsydźe
Janej Malinkej dowěru na dalšej dwě
lěće wuprajili.

Jan Malink
je dale
předsyda
Maćicy
Serbskeje.

Foto: SN/
M. Bulank

Sportowy wučer na Budyskim Serbskim gymnaziju Měrko Korjeńk (naprawo)
měješe sobotu jako hłowny sudnik kónčneje hry 32. sokołskeho volleyballoweho
turněra wo pokal Domowiny w sportowej hali na Budyskim Třělnišću we wšěch
třoch sadźbach wšitko suwerenje pod kontrolu. Na wobrazu widźimy scenu z duela
Přećelow z pólskeje Tokarnje přećiwo mustwu Přećeljo Radwor. Čitajće wjace
wo tym na 3. stronje. Foto: Clemens Šmit

Volleyball wo pokal Domowiny


