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wotewzachu sej wobornicy

Konječan-

Šunowskeje wohnjoweje wobory nowe hašenske jězdźidło w Zhorjelcu.

Wobzamknjenja gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant
Na posedźenju gmejnskeje rady dnja 23.1.2020 su so sćěhowace wobzamknjenja
schwalili:
Wobzamknjenje čo. 01-01/2020
Wobzamknjenje po § 1 wotr. 7 a § 1a wotr. 2 sada 3 twarskeho zakonika (BauGB) k
1. změnje wudospołnjacych wustawkow „Ralbicy – nawjes“
Wobzamknjenje čo. 02-01/2020
Wobzamknjenje po § 34 wotr. 4 čo. 3 twarskeho zakonika (BauGB) k 1. změnje
wudospołnjacych wustawkow „Ralbicy – nawjes“
Wobzamknjenje čo. 03-01/2020
Wobzamknjenje k personalnemu wobsadźenju techniskeho wuběrka
Wobzamknjenje čo. 04-01/2020
Wobzamknjenje ke kupej a předani ležownosćow we Łazku, kotrež so za wutwar dróhi „Při
Klóšterskej wodźe“ wužiwali su
Wobzamknjenje čo. 05-01/2020
Přiwzaće a posrědkowanje pjenježnych abo wěcnych darow a podpěrow w hódnoće nad
100 €
Dohlad do protokola resp. wobzamknjenjow zjawneho posedźenja w cyłym wobjimje je w
času rěčnych hodźin gmejnskeho zarjada móžny.
Hubertus Ryćer, wjesnjanosta
Přichodne posedźenje gmejnskeje rady gmejny Ralbicy-Róžant wotměje so štwórtk,
dnja 13.2.2020 we 18.00 hodź. w sydarni gmejnskeho zarjada w Róžeńće. Dnjowy
porjad so přez městne wuwěški wozjewi.
Přichodna zhromadźizna techniskeho wuběrka wotměje so štwórtk, dnja 13.2.2020 we
18.00 hodź. w sydarni gmejnskeho zarjada w Róžeńće. Dnjowy porjad so přez městne
wuwěški wozjewi.
Rěčne hodźiny gmejnskeho zarjada w Róžeńće:
štwórtk: 14.00–18.00 hodź.

Nuzowe čisła
milina

Rěčne hodźiny wjesnjanosty:
štwórtk: 15.00–18.00 hodź. abo po dorěčenju

woda
płun
wopłóčki

Přełožowanje serbskeho wudaća gmejnskeje nowiny so
wot Swobodneho stata Sakskeje spěchuje.
IMPRESUM – Gmejnska nowina gmejny Ralbicy-Róžant
zamołwity: wjesnjanosta Hubertus Ryćer
Gmejnski zarjad
Při Marijinej studničce 8
01920 Róžant
Tel.: 035796/96832
Faks: 035796/96833
Mejlka: gemeinde@ralbitz-rosenthal.de
Internet: www.ralbitz-rosenthal.de
Towarstwa su za wobsah swojich stronow same zamołwite.

ENSO Netz GmbH
0351/50178881
Ewag Kamenz
03578/377377
EVSE Wittichenau
035725/7410
AZV Am Klosterwasser
035796/96026
110

policija
nuzowy lěkar /
wohnjowa wobora
112
wohnjowa wobora
035796/850086
Ralbicy
Redakciski kónc za wudaće nalětnika 2020:
14.02.2020
Prošu zapodajće wšitke přinoški za nowinu
z mejlku na:
gmejnska.nowina@gmx.de
Online-wudaće gmejnskeje nowiny
pod: www.ralbitz-rosenthal.de

Gratulujemy wšitkim rentnarkam a
rentnarjam k narodninam a přejemy
krutu strowotu a Bože žohnowanje.

16. februara
22. februara

Borbora Mrózowa
Joachim Šnabl

Łazk
Ralbicy

70. narodniny
70. narodniny

Tež wšitkim njemjenowanym narodninarjam přejemy
wjele zboža, strowotu a wosobinske derjeměće.

Wozjewjenje zapisa dróhow
Wot 01.03.2020 hač do 31.03.2020 wozjewi so na informaciskich taflach gmejny RalbicyRóžant wukaz wo přiwzaću do zapisa dróhow. Jedna so při tym wo „Róžeńčansku“ w
Sernjanach.
Hubertus Ryćer
wjesnjanosta
Česćeni wobydlerjo, česćeni čitarjo gmejnskeje nowiny,
na tutym městnje chcu Wam přehlad wo w lěće 2019 wuwjedźenych dźěłach w našej
gmejnje podać.
Ćežišćo běše twar lifta za zbrašenych na Serbskej wyšej šuli w Ralbicach. Cyłkowne
wudawki we wysokosći 194.500 € buchu z pomocu přiražkow z dawkowych srědkow na
zakładźe hospodarskeho plana Sakskeho krajneho sejma schwaleneho za lěto 2019 we
wysokosći 132.220 € spěchowane. Z podpěru dara dweju priwatneju wosobow we
wysokosći 18.110,00 €, jara wjele sponsorow a podpěraćelow z našeje a susodnych
gmejnow kaž tež staršich šulerjow je so tuta naprawa dypkownje k spočatkej noweho
šulskeho lěta přewjesć móhła. Dale bu křižowanišćo Trupinjanska – parkowanišćo šule w
Ralbicach ponowjene.

Nimo toho bu „najwjetša inwesticija“ gmejny zašłych třiceći lět k planowanju přepodata.
Dźe wo nowotwar pěstowarnje ze žłobikom za 155 dźěći a wo saněrowanje dotalneho
twarjenja k hortej za dohromady 110 dźěći. Wobaj planowanskej naćiskaj předležitej a
buštej na poslednich posedźenjach gmejnskeje rady předstajenej. Cyłkowna inwesticija
budźe něhdźe 4,3 mio. € wučinić.
W Nowoslicach ponowichu wobydlerjo a čłonojo wjesneje rady třěchu při přitwarje
Kulturneho doma w swójskej zamołwitosći.
W Róžeńće bě ponowjenje chódnika na Sernjanskej dróze w swójskej zamołwitosći
předwidźane. Tuta naprawa pak so z časowych přičin a dla falowacych kapacitow
přewjesć njehodźeše. Tu ma so znowa pruwować, hač je ponowjenje w tutej formje
zmysłapołne. Puć dyrbjał so šěršo wutwarić.
Po tym zo bu we Łazku w lětomaj 2017/2018 puć „Při Klóšterskej wodźe“ wutwarjeny, bu
wón 2019 doskónčnje wuměrjeny. Lětsa ma so notarielne rjadowanje nakupow
ležownosćow přewjesć.
W Smjerdźacej bu stejnišćo containera wuměrjene. Za wohnjowu woboru bu wóz za
hadźicy kupjeny, zo bychu wohenje, hdźež su hadźicy za dołhe puće trěbne, zawěsćene
byli.
Najwjetši podźěl pjenjez w techniskim wobłuku nałožowaše so za Konječan-Šunowsku
wohnjowu woboru. Dnja 19. decembra 2019 bu nowe hašenske jězdźidło typa TSF-W pola
zhotowjerja w Zhorjelcu wotewzate a do słužby stajene.
Hižo wjacore měsacy wuradźuje so wo wužiwanju rumnosćow bywšeje kupnicy w
Konjecach. Tu pak su wjesna rada a towarstwa za nastajenje konkretneho koncepta
prašane.
W Šunowje nasta na iniciatiwu priwatnych wosobow, zhromadnje z wjesnej radu, w
adwenće jara rjana pycha při křižu wosrjedź wsy.
W Sernjanach so wotkryće noweje bydlenskeje štwórće „Róžeńčanska“ doskónčnje
zakónči. Plestrowanje pódlanskich zelenišćow a instalacija wobswětlenja dróhi so hišće do
hód zakónčištej. Wot 16 k dispoziciji stejacych parcelow su mjeztym 13 předate. Tam steji
hižo šěsć chěžow.
Mjez Nowej Wjesku a Hrańcu so tuchwilu spušćadło w Nowej Wjesce a stare promjo
Klóšterskeje wody w nadawku Sakskeho zarjada za rěčne zawěry saněrujetej.
Wšelčizny:
W nadawku Budyskeho wokrjesa so tuchwilu někotre wsy gmejny ze škleńčnonićowym
kablom za spěšny internet zastaruja.
Tež loni su so přistajeni gmejny wo puće, hrajkanišća, sportnišća a zelenišća starali.
Tohorunja su hladanje wodźiznow na starosći měli.
W gmejnje narodźi so w lěće 2019 16 dźěći, 16 wobydlerjow zemrě. Tuchwilu mamy 1717
wobydlerjow.
W měrcu wotmě so na Serbskej wyšej šuli w Ralbicach UNESCO-camp sakskich šulow,
na kotrymž so 10 šulow wobdźěli. Tež sakski kultusowy Christian Piwarz wobdźělnikow
wopyta a wotmołwi při diskusijnym kole na prašenja.

Erasmus+ je trilateralny projekt, kotryž bazuje na zhromadnym dźěle mjez šulomaj w
Mělníku a Zvolenju. W ramiku projekta Erasmus+ wobdźělichu so naši šulerjo na
projektach w Mělníku (Čěska) a Zvolenju (Słowakska). W decembrje wopytachu wučerjo
wobdźělenych šulow Serbsku wyšu šulu w Ralbicach. Tu bu zakónčacy projekt za meju
2020 na našej šuli přihotowany.

Dnja 10. septembra
2019
swjećeše
na
přeprošenje
honorarneho konsula Republiki
Chorwatska, dr. Neumanna,
japoštołski nuncius arcybiskop
dr. Nikola Eterović składnostnje
dnja njewotwisnosće republiki
Chorwatska
w
Ralbičanskej
cyrkwi swjateje Katyrny Božu
mšu. Hosćo běchu mjez druhim
chorwatski wonkowny minister
dr. Gordan Grlić Radmann,
zastupowacy měšćanosta města
Varaždin, zastupjerjo Němskochorwatskeje
towaršnosće
Varaždin a mnozy zastupjerjo politiki a hospodarstwa. Dalše swjedźenske zarjadowanje
wotmě so w Kulowje a w Krabatowym mlokowym swěće w Koćinje.
Dźakuju so wšitkim, kotřiž su přez čestnohamtske dźěło aktiwnje gmejnskemu a
towarstwowemu žiwjenju přinošowali.
Waš wjesnjanosta
Hubertus Ryćer

fota: Hubertus Ryćer (2), Julija Serbinec (2), Feliks Haza (1)
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Telefon: 035796 / 96-832

Telefax: 035796 / 96-833

E-Mail: gemeinde@ralbitz-rosenthal.de

Internet: www.ralbitz-rosenthal.de

Bekanntmachung
1. Änderung der Ergänzungssatzung „Ralbitz am Dorfplatz“
Öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses über die Ergänzungssatzung gemäß
§ 34 BauGB Abs. 4 Nr. 3 BauGB
Der Gemeinderat der Gemeinde Ralbitz-Rosenthal hat in seiner Sitzung am 23.01.2020
die 1. Änderung der Ergänzungssatzung „Ralbitz am Dorfplatz“ in der Fassung vom
13.01.2020 beschlossen. Die Begründung zur Ergänzungssatzung wurde gebilligt. Mit
dieser Bekanntmachung tritt die 1. Änderung der Ergänzungssatzung „Ralbitz am
Dorfplatz“ in Kraft. Die Ergänzungssatzung einschließlich Begründung wird in der
Gemeindeverwaltung Ralbitz-Rosenthal, Am Marienbrunnen 8 in 01920 Rosenthal
während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird
auf Verlangen Auskunft erteilt.
Unbeachtlich werden nach § 215 (2) BauGB
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine
bisher zulässige Nutzung durch diese Satzung und über das Erlöschen von
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

Hubertus Rietscher
Bürgermeister / wjesnjanosta
Veröffentlichungsvermerk:
auszuhängen am: 30.01.2020
ausgehangen am:
abzunehmen am: 11.02.2020
abgenommen am:
Informationstafeln in Cunnewitz, Gränze, Laske, Naußlitz, Ralbitz, Rosenthal,
Schmerlitz, Schönau, Zerna
(auf der Grundlage der Bekanntmachungssatzung vom 18.11.2011)
- Hinweis erfolgte in der Gemeindezeitung in der Ausgabe vom 06.02.2020 -

WUPISANJE D

ŁOWEHO M STNA

W zarjadnistwje „Při Klóšterskej wodźe“ ma so 1. apryla 2020 městno
sobud łaćerki/sobud łaćerja
w b rowje wjesnjanosty gmejny Ralbicy-Róžant
jako wudospołnjenje planoweho městna – běrowoweho wěcywobdźěłarja – wobsadźić.
K nadawkowym wobłukam słušeja: sekretariatne a pisanske dźěła z wobmjezowanym dźěłowym
časom 20 hodźin wob tydźeń. Mzdu płaćimy po zastopnjowanskej skupinje 5 TVöD.
Wobknježenje serbskeje rěče w słowje a pismje je nuznje trěbne.
Powołanske wum njenja:




wotzamknjene wukubłanje jako běrowowa překupča resp. běrowowy překupc, fachowa móc
za běrowowu komunikaciju, zarjadniska fachowa přistajena resp. zarjadniski fachowy
přistajeny abo alternatiwnje dopokazane dźěłowe nazhonitosće w zjawnym resp. priwatnym
zarjadnistwje
jara dobre znajomosće w prawopisu a gramatice

Nadawki:





nawjedować běrow wjesnjanosty (telefonowy, terminowy a póstowy management,
korespondenca, zarjadowanja organizować a přewjesć)
so na wuběrkowych gmejnskich posedźenjach wobdźělić – zwjetša po wječorach – a protokole
pisać
zawěsćić rěčne a wotewrjenske časy gmejny
starać so wo internetowu stronu / zjawnostne dźěło

Swoju pisomnu abo elektronisku požadansku próstwu, hromadźe z wotpowědnymi podłožkami a
telefonowym čisłom, pósćelće hač do 15. februara 2020 na
Zarjadniski zwjazk „Při Klóšterskej wod e“
knjez Domaška, zarjadniski předsyda
Póstowa dróha 8
01920 Pančicy-Kukow
mejlka: verwaltung@am-klosterwasser.de

Přeprošenje na wolejbulowy turn r
Lětuši wolejbulowy turněr wohnjowych woborow wo
pućowanski pokal wjesnjanosty wotměje so sobotu, dnja
29. februara 2020 wot 15.00 hodź. w sportowej hali w
Ralbicach. Turněr zarjaduje lětsa Smjerdźečanska
wohnjowa wobora. Wšitcy wobornicy a so za sport
zajimowacy su wutrobnje přeprošeni.
Michał Maywald
(nawoda gmejnskeje wobory)

Dobrowólna wohnjowa wobora Ralbicy-Róža t

Statistika k zasadźe ja
Cyłkow e zasadźe ja:
wohenje
techniska pomoc

wopač

alar

woh joweje wobory w lěće

9

18
2

z toho

2 x woheń a polu resp. w lěsu

14

z toho

8 škod při wi horje / što
3 x wo had e jez ožo
1 x wotewrjenje durjow
2 x woda w pincy

a dróze

2

Při jewjedrje „Eberhard“ dnja 10.

ěr a 2019 u g ej ske přikazowe

ěst o zarjadowa e.

Dohro ad
ě woh jowa wo ora Ral i -Róža t ze swoji i 5 wjesnymi woborami 30 razow z
225 wobornikami při horjeka je owa h skład osća h zasadźe a.
C łkow je ałožowa čas wuči ješe 259 hodźi ow. Tuta statistika wopřija woprawdźe ałožowa e hodźi .
W pjeć wjes h wo ora h so dalše hodźi za wuku ła je a daleku ła je wuži hu.
Za wuko ja e dźěło a zwól iwosć h u so pola wšitki h ka eradkow a ka eradow wutro je podźakować.
Mi hał Maywald, nawoda gmejnskeje wobory
Nowe haše ske jězdźidło do słužby staje e
Dnja 19. decembra
9 poda so ała delega ija wo or ikow z Ko je a Šu owa a puć do Zhorjel a, zo
hu sej skaza e haše ske jězdźidło wotewzali. Tak kaž we woh joškit
pla je g ej wopisa e, ě
haše ske jězdźidło (TSF-W) předwidźa e. Wjeselo ka eradow ad ow
jězdźidło
ě wulke, wšako
s ědźa hu ěkotři z i h jězdźidło z ětčiši wuhotowa jo so u pla ować a swoje te h iske z ajo osće
při projekće ałožować. Jězdźidło a ěst o za šěsć ka eradow. Wo e a ta k za haše je z wolumenom
750 l, milinowy sćežor z LED swětłomjetakami a nowu, so za tra sport hodźa hu klu pu (PFPN 10-1000). Kup
ě trě
, dokelž ě wja e hač 5 lět stare jězdźidło
W-5 husto skó owa e a hižo dźe s iši te h iski
aroka
jewotpowědowaše. Nowe TSF-W je wulke
wo ohaće je za zaruče je woh joweho škita gmejny.
Přeju ka erada z Ko je a Šu owa staj je do ru
jěz u z ow awto a daleku ła ja a zasadźe ja jez
jez ožow.
Mi hał Maywald, nawoda gmejnskeje wobory

foto: Marcel Zschieschang

pěstowarnja „dr. Jurij Młynk“ w Ralbicach
Poskitk snědanje ze stron pěstowarnje
Je štwórtk, 7.15 hodź. Pjekarska wóń ćehnje po chódbje Ralbičanskeje
pěstowarnje. Ćeta Feli njese korb narězanych bagetow do dweju kuchnjow domu.
Blida snědanskich rumnosćow so přihotuja: Sad a zelenina so nakraja, twarožk so
wupakuje a měd a marmelada so do škličkow daja. Tež dźěći jednotliwych skupinow
smědźa so wězo při přihoće
wobdźělić.
Něhdźe 7.30 hodź. klinkačk
zaklinka a dźěći so w swojim
wobłuku z kubłarku/kubłarjom
do kruha zestupaja. Wšitcy so
postrowja, sej spěw zaspěwaja
abo hrónčko dopraja a sej lube
słowo popřeja. Potom smědźa
so prěni k snědani podać.
Wot lońšeho nowembra poskići
so dźěćom w Ralbičanskim domje stajnje na štwórtkach snědań ze stron
pěstowarnje. Zaměr poskitka je, zo dóstanje dźěćo móžnosć, sej swójsku snědań
sam aktiwnje zestajeć. Při tym so w domje na to wažnosć kładźe, zo je snědań
strowa a wotměnjawa. Tak so tydźensce pječwo pjekarja měnja a wšelake chlěbow
mazy so poskića. Dale chcemy wězo zhromadnosć při jědźi spěchować a dźěćom
chwile k jědźi dać. A wěrće nam, mnoho zajimawych rozmołwow so mjez dźěćimi
při přihotowanju a wužiwanju swójskeje přihotowaneje snědanje wuwija.
A to wšitko njezwjeseli
jenož dźěći. Tež starši
sej chwala, zo maja na
kóždym štwórtku tyzku
mjenje doma za dźěći
spřihotować.
Jadwiga Nukowa

Serbska wyša šula Ralbicy

Mały róžk 2020
24. lětnik, 252. wudaće

UNESCO projektna šula
Šula z ideju 2007
www.serbska-sula-ralbicy.de

Wopyt susodnych zakładnych šulow
50 šulerjow ze zakładneju šulow z Chrósćic a
Ralbic wopyta dnja 14. januara 2020 našu wyšu
šulu.

Po

witanju

zeznachu

so

šulerjo

při

zhromadnym sportowanju. Po tym předstaji so
socialna dźěłaćerka knj. Hrjehorjowa a cdpkružk

pod

nawodom

knj.

Wrobloweje

informowaše wo UNESCO–dźěle na našej šuli.
Mjez druhim wopytachu našich šulerjow při dźěle
w informatice a fyzice. Wobhladachu sej tež naš
techniski centrum, w kotrymž steji moderna
kuchnja ze 16 dźěłowymi městnami. W přizemju
stej rumnosći za techniske a ručne wukubłanje.
Šulerjo 8. lětnika zhotowichu mały přikusk za našich hosći.
Wječor k dnjej wotewrjenych duri witachu so tež starši w našej šuli. Woni
móžachu sej modernje zarjadowane rjadowniske rumnosće wobhladać, ze wšěmi
wučerjemi rěčeć a na informaciskej hodźince najwažniše wo našej šuli zhonić.
Prašenja so wězo tež wotmołwichu.

„Běh z wutrobu“ – połny wuspěch
Při našim „Běhu z wutrobu“, kotryž so wot našeje UNESCO–skupiny do žiwjenja
zwoła, so wšitke wočakowanja přetrjechichu. Za to wulki dźak wšitkim
sponsoram, běharjam a pomocnikam.
Cyłkownje běžachu so 1514 kołow. To wučini 605,5 km. Šulerjo běžachu 562,8 km
a wučerjo 42,8 km. Cyłkownje nahromadźichu naši pilni běharjo 7751,49 €.
Pjenjezy wužiwaja so za šulske předewzaća, kaž za twar małeho lifta při
zachodnych schodźenkach. Hišće jónu, zapłać Bóh!

Zyma
Přijěcha k nam zyma tu
na sněhowym koniku.
Na wokna nam moluje
rjane róže, hałuzy.
Pola wodźěte nětk su
přez běłu płachtu sněhowu.
Derje su tak schowane,
wšitke sywy nazymske.
Dźěći spěšnje sankuja ,
na lodźe so smykaja.
Dawno hižo čakali,
sanki z kólnjow ćahali.
Ptački wězo wbohe su,
zornjatka sej pytaju.
Proša wšědnje při domčku
wo jim trěbnu cyrobu.
Smil so luba hospoza,

Wórša Mětowa – ludowa basnjerka

njezabudź te ptačatka.

* 1898 w Němskich Pazlicach

Nalěto ći při ranju

† 1978 w Hatach

dźakne spěwy zanjesu.
INFORMACIJE - TERMINY – WŠELČIZNY
07.02.2020 wudawanje połlětnych informacijow a wuswědčenjow, póstnička
10.02.–21.02.2020 zymske prózdniny
11.02.2020 wopyt ptačokwasneho předstajenja w Chrósćicach za 5. a 6. lětnik
13.02.2020 požadanski trening z AOK a knjezom Herrnsdorfom za 9. lětnik
24.02.2020 starši šulerjow 5. a 6. lětnika ze zaměrom gymnazij wopytać, zdźěla
to rjadowniskemu wučerjej
24.02.–28.02.2020 přizjewjenja za nowy 5. lětnik na wyšej šuli
27.02.2020 kompetencny test jendźelšćina za 8.lětnik
28.02.2020 starši 6. lětnika zdźěla šuli kubłanski puć (hš/rš)
Přinoški zestajeli a wobdźěłali: Dominik (9. l.), Ricarda (7. l.), Lea (6. l.), Franciska a Aurelia (5 .l.)

Dźak za hodownu pychu
Mjeztym hižo třeće lěto błyšći so Šunowska nawjes w adwentnym swětle. W adwenće 2019 přidruži
so nowostka – zańdźena swjata Marija na wósliku sedźo. Za tónle wulkomyslny dar Šunowej
dźakujemy so cyle wutrobnje wosobje, kotraž nochce mjenowana być. Z tutej postawu móže so
„hródź“ hižo k prěnjemu adwentej nastajić. Wupyšena nawjes bu z tym znowa zetkanišćo. Nimale
kóždy wječor běše móžnosć tu někoho zetkać, kotryž při „hródźi“ pozasta a sej wobraz lubić da. Tuž
wuda so husto mała rozmołwa, štož wjesnej zhromadnosći tyje. Za to mjez druhim wulki dźak
Michałej Möllerej za štom, swójbam Hübenthalec, Lipičec, Wokec, Orlamünde, Thielec, Gastec,
Mauec, Młodźinkec, Bětnarjec, Wjeselic, knjezej Ziemertej a knjezej Rafeltej a tež wšěm tym, kotřiž
su na někajkežkuli wašnje pomhali, tónle wobraz na nawsy zaso zmóžnić.
Team wokoło Šunowskeje adwentneje hwězdy
Přepodaće nowych trikotow Konječan hrajerjam blidotenisa
Srjedu, dnja 22. januara 2020 dóstachu Konječan hrajerjo blidotenisa swoje nowe trikoty. Tute so
wotnětka při wšěch dypkowych hrach noša. Při
přepodaću pódla běchu sponsorojo trikotow. Bjez
financielneje podpěry wot nich njeby wobstaranje
móžne było. Towarstwo dźakuje so sponsoram:
 Schierack Bau GmbH
 Molerskemu mištrej Zschieschangej
 Třěchikryjerskemu mištrej Hrjehorjej GmbH
 kachle – kaminy – dłóžki Čornakej GmbH
 ETL dawkowej poradźowarni Kralej Kulow
 porjedźerni awtow Čórlichej.

Halo dźěći ze S jerdźaceje a wokoli y
Tež lětsa chcemy zaso z Wami w kulturnym domje w Smjerdźacej póstnicy
swjećić, a to
njedźelu, dnja 9. februara 2020, wot 15.00 hodź.!
Rady móžeće swojich přećelow sobu přinjesć. Tež Waši starši, dźědojo a wowki su
wutrobnje witani. Za nich změjemy kofej a tykanc.
****Zastup darmotny!****
Popołdnjo přewjedźe so z podpěru wjesneje rady.

Lilija swoje załože je před

5 lěta i wopo i ała

Z Božej šu pjatk, . ja uara
zahaji so załože ski swjedźeń
Spěw eho towarstwa Lilija, kotrež u
5 w Ko je a h załože e a so
hłow je sakral e u spěwa ju wě uje. Po ty zo spo i aše farar
Dela a skutkowa je w zašłosći, wo ru i hór ke še z ěkotrymi
twór a i. Dźeń a to ěše swjedźe ske zarjadowa je w Ser ja ski
hosće u, hdźež skići hór hodźi ski za aw y progra , jez druhi
tež ze sa ospisa y skečo . K to u ě hu sej čło ojo tež ywši h
dirigentow a ěhdyši h čło ow přeprosyli. Zdo o gratulowachu
hórej předsyda TCM Jurij Špita k, předsyda uskeho hóra Dela y
Ja ek Wowčer, předsydka Radworskeje Meje Angelika Häneltowa a
To aš Bjeńš w je je Ral iča ski h pozaw istow.

fota: Rafael Ledźbor

Přeproše je
Wšit y, kotřiž rady dwójnu hłójčku hraja,
su wutrobnje na

tur ěr dwój eje hłójčki
pjatk, dnja 14. februara 2020
do urskeje stwy w Konje a h přeprošeni.
Započatk je w 9. hodź.!
Přeprošuje
wohnjowa wobora
Konjecy-Šunow

VACEK
03578 / 30 20 06






horo e jěz y
jěz y z jěz y stoło a ze z raše y i
transfer k lěta išću
wulěty
wobstaranja (nakupy, zarjady, apoteki)
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Nje jelči y

Po ty zo je so Hilža Mły kowa ze Šu owa a wu ě k podała, smy jeje
klie tow přewzali. Přizjewće so pola nas, jeli jězby pla ujeće.

Zaběra za dźěći
Za zy ske prózd i y sej dźěći zawěsće dosć s ěha přeja. Potom bych y a aši h zahroda h
zawěsće tež tele postawy wuhladali. Hdyž zwjazujeće lič y wot 1 do 111, widźiće, wo koho so
jedna.

Lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy
přeprošuje Was
na komediju

Ludźo,
njedźiwajće so
Njedźelu,
Njedźelu,

02.02.2020
16.02.2020

w 16.00 hodź.
w 16.00 hodź.

* ze simultanym přełožkom

w Haslowje*
w Lejnje

