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Z adwentom započina so zaso najrjeńši čas lěta.  
Ludźo bjeru sej chwile, zo bychu doma při swětle swěčkow hromadźe sedźeli, poprjančki 
pjekli abo hodowne wiki wopytali. Tež w někotrych wsach gmejny wotměwaja so adwentne 

zarjadowanja, kaž tule loni w Róžeńće.  
 



 

IMPRESUM – Gmejnska now ina gmejny Ralbicy-Róžant 
zamołw ity: w jesnjanosta 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 
Tow arstwa su za wobsah swojich stronow same zamołw ite. 
 

Wobzamknjenja gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant 
 

Na posedźenju gmejnskeje rady dnja 16.11.2017 su so sćěhowace wobzamknjenja schwalili:  
Wobzamknjenje čo. 50-11/2017 

Změna k wobzamknjenju gmejnskeje rady k nastajenju wudospołnjacych wustawkow „Róžant – Při 
Marijinej studničce‟ (čo. 31-09/2017 wot 14.09.2017) 
Wobzamknjenje čo. 51-11/2017 

Wobzamknjenje k wupołoženju wudospołnjacych wustawkow „Róžant – Při Marijinej studničce‟  
Wobzamknjenje čo. 52-11/2017 

Wobzamknjenje k zahajenskej bilancy gmejny k 01.01.2013 
Wobzamknjenja čo. 53-11/2017 do čo. 55-11/2017 

Wobzamknjenje k přepodaću nadawka za nakup potrjeby wohnjoweje wobory – 3 losy  
Wobzamknjenje čo. 56-11/2017 

Wobzamknjenje k přepodaću nadawka k twarej hrajkanišća při Ralbičan pěstowarni 
Wobzamknjenje čo. 57-11/2017  

Wobzamknjenje k nuzowemu rozsudej wjesnjanosty a jeho 2. zastupjerja nastupajo kormjernju swini w 
Ralbicach 
Wobzamknjenje čo. 58-11/2017 

Wobzamknjenje k přiwzaću a posrědkowanju pjenježnych abo wěcnych darow a podpěrow w hódnoće 
nad 100 eurow   
 

Dohlad do protokola resp. wobzamknjenjow zjawneho posedźenja w cyłym wobjimje je w času rěčnych 
hodźin gmejnskeho zarjada móžny. 
Hubertus Ryćer, wjesnjanosta 
 

Wobzamknjenja techniskeho wuběrka 
 

Na posedźenju techniskeho wuběrka gmejny Ralbicy-Róžant dnja 16.11.2017 su so sćěhowace 
wobzamknjenja schwalili: 

1. Stejnišćo k próstwje k wotnajenju dźěla ležownosće čo. 39/1 w Róžeńće 
2. Stejnišćo k próstwje wo přetwar domskeho na ležownosći čo. 77 w Šunowje 
3. Stejnišćo k próstwje wo nowotwar jednoswójbneho domskeho na ležownosći čo. 135/7  

w Ralbicach 

4. Stejnišćo k podlěšenju twarskeje dowolnosće wot 8.4.2014 za ležownosće čo. 74/1, 72 a 67  

w Nowoslicach 
 

Přichodna zhromadźizna gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant wotměje so wutoru, dnja 19.12.2017  

we 18.00 hodź. Městnosć a dnjowy porjad so přez městne wuwěški wozjewitej.  
 

Firmy, kotrež chcedźa swoje hodowne postrowy w gmejnskej nowinje wozjewić, njech so prošu hač 
do 10.12.2017 z mejlku na gmejnska.nowina@gmx.de wobroća. 

   
Redakciski kónc za wudaće wulkeho róžka 2018: 

12.12.2017 

Prošu zapodajće wšitke přinoški za nowinu 
z mejlku na: 

gmejnska.nowina@gmx.de 
 

Online-wudaće gmejnskeje nowiny 
pod: www.ralbitz-rosenthal.de 

 

Rěčne hodźiny gmejnskeho zarjada w Róžeńće 
póndźelu   14.00–16.00 hodź.  
wutoru  14.00–16.00 hodź.  
štwórtk  14.00–18.00 hodź.  
 
 

Rěčne hodźiny wjesnjanosty w Róžeńće 
štwórtk                      15.00–18.00 hodź. 
 

Gmejnski zarjad w Róžeńće je wot 21.12.2017 do 
4.1.2018 zawrjeny. Rěčne hodźiny so njewotměwaja.  

 

 

Nuzowe čisła 
 

 

milina ENSO Netz GmbH  

0180/2787902 

woda ewag Kamenz  
03578/377377 

płun EVSE Wittichenau 
035725/7410 

wopłóčki AZV Am Klosterwasser 

035796/96026 

policija 110 

nuzowy lěkar /  
wohnjowa wobora 

 
112 
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 Gratulujemy wšitkim rentnarkam a 
 rentnarjam k narodninam a přejemy 
 krutu strowotu a Bože žohnowanje. 
 

 

9. decembra  Lucia Schraderowa   Ralbicy  75. narodniny 

15. decembra  Jan Mahr    Nowoslicy  90. narodniny 
17. decembra  Hana Nowakowa   Konjecy  75. narodniny 

31. decembra  Hańža Obstowa   Nowoslicy  80. narodniny 
  

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

 

 
Dźak 1. zastupowacemu wjesnjanosće 
 

Po tym zo je Tomaš Bjeńš swójbnych a powołanskich přičin dla wo to prosył, zo by so wot swojich 
nadawkow jako 1. zastupowacy wjesnjanosta wuwjazał, chcu so jemu cyle wutrobnje za wukonjenje 
swojeho čestnohamtskeho dźěła za gmejnu Ralbicy-Róžant dźakować. Tomaš Bjeńš je so stajnje z 
angažementom a pilnosću za gmejnu zasadźował. Za přichod přeju jemu wšo najlěpše!  
 
Hubertus Ryćer 
wjesnjanosta  

 

 
Wobdźělenje zjawnosće po § 3 (2) twarskeho zakonika (BauGB)  
Wudospołnjace wustawki „Róžant – Při Marijinej studničce‟ 

Gmejnska rada gmejny Ralbicy-Róžant je z wobzamknjenjom dnja 16.11.2017 naćisk wudospołnjacych 
wustawkow „Róžant – Při Marijinej studničce‟ inkluziwnje wopodstatnjenja (wersija wot 25.10.2017) 
schwaliła a zjawne wupołoženje wobzamknyła.  
Naćisk wudospołnjacych wustawkow „Róžant – Při Marijinej studničce‟ inkluziwnje wopodstatnjenja so 
po § 3 wotr. 2 BauGB w času wot 2.1.2018 hač do 2.2.2018 w gmejnskim zarjedźe gmejny Ralbicy-

Róžant za čas rěčnych hodźin (póndźelu, wutoru wot 14.00 do 16.00 hodź. a štwórtk wot 14.00 
do 18.00 hodź.) a w zarjadniskim zwjazku „Při Klóšterskej wodźe“, Póštowa dróha 8, 01920 Pančicy-

Kukow w słužbnym času (póndźelu a srjedu wot 8.30 do 15.00 hodź., wutoru a štwórtk wot 8.30 do 
18.00 hodź. a pjatk wot 8.30 do 12.00 hodź.) k powšitkownej informaciji zjawnosće wupołoži.  
Přidatnje so informacije k sćěhowacym aspektam, kotrež su relewantne za wobswět, wupołoža:  
 Koncept za rjadowanje zelenišćow z wobkedźbowanjom zasahnjenja do přirody a krajiny  

 

Stejnišća k naćiskej wudospołnjacych wustawkow „Róžant – Při Marijinej studničce‟ móža so hač 
do 2. februara 2018 ertnje, pisomnje abo k napisanju pola gmejny Ralbicy-Róžant, Při Marijinej 
studničce 8 w 01920 Róžeńće abo pola zarjadniskeho zwjazka „Při Klóšterskej wodźe“, Póštowa 

dróha 8, 01920 Pančicy-Kukow wotedać. Zapozdźene wotedate stejnišća w ramiku wobdźělenja 
zjawnosće a hamtow njetrjebaja so při wobzamknjenju wudospołnjacych wustawkow po § 4a wotr. 6 
BauGB wobkedźbować. 
Přidatnje su tute wozjewjenje a k wupołoženju postajene podłožki wudospołnjacych wustawkow 
„Róžant – Při Marijinej studničce‟ na internetnej stronje gmejny Ralbicy-Róžant (Bekanntmachung: 
http://www.ralbitz-rosenthal.de/aktuelles/news/aktuelles/gemeindezeitung-id-2.htm; Entwurf der 

Satzung: http://www.ralbitz-rosenthal.de/bebauungsplaene.php) přistupne. 
Wozjewjenje so na wotpowědnych taflach gmejny Ralbicy-Róžant wot 8.12.2017 hač do 2.2.2018 
wupowěsnu.  
 

Hubertus Ryćer 
wjesnjanosta 

http://www.ralbitz-rosenthal.de/aktuelles/news/aktuelles/gemeindezeitung-id-2.htm
http://www.ralbitz-rosenthal.de/bebauungsplaene.php
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Ergänzungssatzung 
"Rosenthal - Am Marienbrunnen"

Abgrenzung Geltungsbereich

Gemeinde Ralbitz-Rosenthal

Am Marienbrunnen 8

01920 Rosenthal             25.10.2017

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 

der Ergänzungssatzung (1.200 m²)

[ § 9 Abs. 7 BauGB ]

Flurstücksgrenze mit Flurstücksnummer (Bestand)21
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Wuwiće płaćizny za milinu 2018 

 

Dawk za financowanje wobnowjomnych energijowych nošerjow, štož je wobstatk płaćizny za 
milinu, so w lěće 2018 na 6,792 ct/kWh zniži. Dalši wobstatk płaćizny za milinu su 

wotrunanja za wužiwanje syće. 4 wobhospodarjo milinoweje syće Němskeje wozjewichu 
prognozy, kak so tute wurunanja přichodnje wuwiwaja. Za wuchodnu Němsku wočakuje 
wobhospodar milinoweje syće zniženje wo 11 %. Tole a fakt, zo so EEG-dawk 2018 

tohorunja zniži, móhło tomu přinošować, zo so płaćizna miliny za wužiwarjow zniži. Na 
internetnej stronje Wašeho poskićowarja dyrbjeli lochce zwěsćić, kak so płaćizna miliny za 
Was 2018 konkretnje wuwić budźe.  
 

Namołwjamy wšitkich wužiwarjow, zlutniwje z energiju wobchadźeć. Z tym njelutujeće jenož 
pjenjezy, ale móžeće tež wobswět a klimu škitać. Dalše informacije k temam nastupajo 
energiju dóstanjeće pola energijoweje agentury Budyskeho wokrjesa.  
 

Kontakt:  

Energieagentur des Landkreises Bautzen     

im TGZ Bautzen       

Preuschwitzer Straße 20     

02625 Bautzen       

Telefon:  03591 380 2100    

Telefaks:  03591 380 2021 

Mejlka: energieagentur-lkbz@tgz-bautzen.de 

 

 

Europska unija spěchuje projekty k zhromadnemu, hranicy překročacemu dźěłu 

 

 

 

Europska unija chce hranicy překročace kooperacije 

mjez Sakskej a Pólskej resp. mjez Sakskej a Čěskej 
republiku we wšěch wobłukach zjawneho žiwjenja 
pohłubšić a podpěruje tajke prócowanja ze 
spěchowanjom wotpowědnych projektow. Spěchuja 
so na př. přewjedźenje seminarow, konferencow a 
informaciskich zarjadowanjow, tohorunja zetkanja 

kaž tež kulturne a sportowe zarjadowanja.  
Štóž so za spěchowanske naprawy zajimuje, 
nańdźe wotpowědne flajery z dalšimi informacijemi 
na gmejnskim zarjedźe w Róžeńće (Při Marijinej 
studničce 8).  







        

pěstowarnja „dr. Jurij Młynk“ w Ralbicach 

 

Předčitanski dźeń w Ralbičanskim 
dźěćacym přebywanišću 

  

Pjatk, dnja 17. nowembra 2017 přewjedźe so po cyłej Němskej předčitanski dźeń. Tež 
w pěstowarni a w horće w Delanach so na tutón dźeń přihotowachmy. W pěstowarni je dźěćom 
pěstowarski team najwšelakoriše stawizny a powědki poskićił. Kóžde dźěćo je směło rozsudźić, 
na kotru stawiznu słuchać chce.  
 

 

Do Ralbičanskeho horta přeprosychmy sej knjeni Rabowu, knjeni Fryčec-Grimmigowu a knjeni 
Krawcowu. Zhonichmy wot nich hižo do toho, z kotreje knihi předčitać budu. Tak móžachu so 
dźěći rozsudźić, komu chcedźa připosłuchać. Knj. Rabowa předčita knihu „Malko a pos Lui” 
wot Křesćana Krawca. Překwapjenka bě, zo je samo swoju psycu Kiru sobu přinjesła. Kira je 
Australian Shepherd. Knjeni Rabowa pokaza dźěćom, što je Kira hižo wšitko nawuknyła.  

 
Wězo chcychmy w horće šulerjam na dnju 

předčitanja wosebje serbsku dźěćacu 
literaturu spřistupnić, wšako je hort 
w nošerstwje Serbskeho šulskeho 
towarstwa. Tak čitaše Diana Fryčec-
Grimmigowa dźěćom ze serbskeje knihi 
„Knjez Mróz a knjeni Zyma” wot Marje 
Krawcec. Z wulkim zajimom a cyle napjeći 
sćěhowachu dźěći powědančku wo wopyće 
pola knjeza Mróza a knjeni Zymy, 

wobrubichu tute samo z małymi 
instrumentami a spěwachu zhromadnje 
spěwčki z knihi. 



 

Jako třeća powěda nam knjeni Krawcowa stawiznu wo młodej 
kóčce, kiž je do mloka padnyła. Za to měješe wona wšelakore 
materialije sobu: karan, smjetanu, škleńcy za mloko, chlěb, zela 
a kóčku. Dźěći móžachu kóčce samo mjeno dać: Mjenowachu ju 

Minka. Knjeni Krawcowa stawizničku powědaše a pokaza mnoho 
z gestiku a mimiku, tak zo dźěći derje připosłuchachu. Kóčka 
Minka teptaše a teptaše z cyłej mocu w mloce tak jara, zo po 
chwilce butra w karančku nasta. Na to móžachu dźěći sami 
butru přihotować. Ze zelow a selu našu butru posłodźichmy. 

Dźěćom jara słodźeše. 
 

Dźakujemy so na tutym městnje wutrobnje wšitkim 
předčitarkam za rjany, njezapomnity zhromadny čas. 
 

Team Ralbičanskeho horta 

 

            
 

Terminy 
 

3.12.2017  8.30 hodź. žohnowanje nowych Božich narodkow za pěstowarnju na Božej 
   mši w Ralbicach 
8.12.2017  8.30 hodź. předstajenje rejowanskeje bajki „Hodowne potajnstwo” za 

   dźěći wot 5 lět w Budyšinje 
  3.1.2018  hodowne wobradźenje w pěstowarni a žłobiku 
26.1.2018   15.30 hodź. ptačokwasny program pěstowarnje w sportowni w Ralbicach 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  

 

Žadny jubilej 
 

Woprawdźe žadny jubilej 
smědźeše Teodor Lepiorc 
z Ralbic dnja 7. nowembra, na 
swojich 86. narodninach, 
swjećić. Mjeztym skutkuje wón 
mjenujcy 70 lět we wohnjowej 
woborje. K tomu gratulowachu 
jemu nawoda gmejnskeje 
wobory Joachim Měrćink, 
wjesnjanosta Hubertus Ryćer a 
bywši hašenski mišter 
Kamjenskeho wokrjesa Helmut 
Liebs (wotl.) a přepodachu při 
tutej składnosći čestnu ta flu 
wohnjowych  wobornikow. 
Zdobom dźakowachu so jemu              foto: Alfons Handrik 
za jeho dołholětnu słužbu. Jako 19lětny bě Kamjenskej powołanskej wohnjowej woborje 
přistupił a běše pozdźišo wobłukowy nawoda dwanaće, přewažnje serbskich woborow. 
W lěće 1980 złoži pruwowanje jako hłowny wohnjoškitny inspektor. Wot časa přewróta je 
Teodor Lepiorc čestny čłon Ralbičanskeje wobory. 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

               Serbska wyša šula Ralbicy 

                          UNESCO projektna šula  

                                 Šula z ideju 2007 

                           www.serbska-sula-ralbicy.de 

 
 

Dožiwjenjapołny dźeń w Hornim Hajnku 

24.10.2017 běše tołsty wulki markěrowany datum pola nas       
10tkow w dźeniku. Na tutym dnju dojědźechmy sej 
mjenujcy do Hornjeho Hajnka na wosebity projektny dźeń. 

We wučbje serbšćiny zaběrachmy so z knihu Jurja 

Brězana „Stary nan‟ a z temu „smjerć‟. To je za wšitkich 

wulki tabu, ale rěčeć so wo tym dyrbi. Knjeni 
Kindermannowa rozkładźe nam, kak mamy z mrějacej 
wosobu wobchadźeć. Lochko to za nas njebě.  

Kwis, kiž po tym slědowaše, nam zaso mały posměwk do 
mjezwoča kuzłaše. Po cyłej zahrodźe Jurja 

Brězanoweje ležownosće běchu małe cedlki 
z prašenjemi schowane. Mějachmy wulke 
wjeselo při pytanju tutych a spjelnjenju 
nadawkow. Ćešo pak nam padny wosobinski 

list na nas samych pisać z nadawkom, kak a 

hdźe so za 20 lět widźimy. Listy chcemy sej 
zdźeržeć a sej je za 20 lět na našim 
rjadowniskim zetkanju předčitać.  

 

Dźakujemy so wutrobnje našej rjadowniskej 
wučerce knjeni Bětnarjowej, kotraž je nas na tutym 
dnju přewodźała, kaž tež organizatorce projekta 

knjeni Zopic a sobuskutkowacym knjeni 

Kindermannowej, knjeni Jurkowej, knjeni 

Krügerjowej a knjeni Ĉornakowej. Za nas běše to 
woprawdźe rjany kaž tež hnujacy dźeń w domje 
Jurja Brězana. 

 

 

tekst a fota: Rafaela Domaškec, 10. lětnik 

Hodownik  2017 

22. lětnik, 229. wudaće 

 

Přez nawoči Jurja Brězana so nadawk kreatiwneho pisanja lóšo spjelni ;-) . 



 

 
 
 

Wulka překwapjenka! 
Njemało dźiwachu so wučerjo a šulerjo njedawno 
rano, jako steješe na parkowanišću šule zeleny 
traktor. Marian Nowak, šuler  10. lětnika, přijědźe po 

wuspěšnym wobstaću swojeho praktiskeho 
pruwowanja z traktorom do šule a zawjeseli z tym 
někotrehožkuli.  
Přejemy jemu za přichod stajnje jězby bjez 
njezbožow! 
tekst a foto: Rafaela Domaškec 
 

_______________________________________________________________ 
 

A što sta so hišće takle w běhu poslednjeju měsacow? 

 

 

 Šulerki a šulerjo 9. lětnika 
pobychu zhromadnje z wučerku 
němčiny knjeni Bětnarjowej w 
Kamjencu na slědach Lessinga. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 W tydźenju wot 6. do 10.11.2017 zahajichu  

    10tki swoju póstnisku sezonu na šuli a   
   přewjedźechu „Motowy tydźeń‟. Před  
  wučerskej stwu zarejowachu pjatk  

    Macarena.        
 
 
 
 

 

 

4.-15.12.2017 kontejner za staru papjeru – 10. lětnik 

4.12.2017  adwentny wolejbulowy turněr 

22.12.2017  1. wariabelny swobodny dźeń 
 

INFORMACIJE - TERMINY – WŠELČIZNY 



Posledni raz zwón we wjesnej kapałce w Konjecach z ruku zwonjeny 

 

Wo raz, kak Ha ža Ra heli a zwó  w kapał e  
z ruku zwo i, je kóžde u Ko ječa ej hłu oko  

do po jatka zaryty, wšako je tutu słuž u k Božej 
čes i z lěta 95  swěru wuko jała. Zwo je je 
Ja dźelk jeza trój e wo  dźe  wuži hu wo ydlerjo, 
zo bychu wšěd e dźěło a woko ik přetorh yli a 
so s i ha po odlili. Wječor e zwo je je ě we wsy 
hrajka y  dźě o  znamjo, so a pu  do oj 

astaji . Jutry pak buchu a tele waš je křižerjo do 
wsy witani.  

 

 

 

 

 

W ěhu zašły h ěsa ow u rozsudźe e, zo a so w kapał e elektro iske zwo je je zatwari . Wjetši dźěl za 
to trě y h pje jez dósta je g ej a přez spě howa je, z ytk su Ko ječe jo zwjedli. Sylwijo Čórli h a 

předsyda wjes eje rady Fra k Šołta ataj ze stro  wsy projekt a staros i. Jako zho ištaj, zo h e fir a z 
Lipska 13. owe ra do Ko je  po zwó  přijě , i for owaštaj Ha žu Ra heli u. Na to ze dźe so jedźelu, 
dnja 12. nowembra wječor šwita Ko ječa ow, jez i i ě tež wosad y farar Š ěpa  Dela , zo y dožiwiła, 
kak Ha ža Ra heli a posled i raz powjaz ahajo zwó  z ruku zwo i.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                fota: Rafael Ledź or 
 

Zhro ad je so po odli hu. Na to podźakowa so Sylwijo Čórli h w mjenje wobydlerjow pola njeje za 

lětdźesatki traja u słuž u a Fra k Šołta jej kwě el přepoda. Nutr os  zakó či hu z kěrlušo  »Daj, K ježe, z 
twoji  žoh owa jo «, kotryž so tež jutro čku wječor staj je jako posled i spěwa. Bě to za Ko ječa ow 

přewšo h ujacy wokomik. Nazajtra u křiž z kapałki wzaty a wotwjezeny.  

 

 

 

 



Impresije z kuroweje kliniki 

 

Jeli njejsće hišće składnosć měli w kurowej klinice 
»Wjesoła mysl« pod wjednistwom dr. Józefa Rychtarja 
(Alojs Šenk) přebywać, dyrbiće to na kóždy pad nachwatać! 
Lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy swjećeše z 
kruchom, kotryž je Daniel Wjenk do serbšćiny přełožił, 
4. nowembra w Fabrikskej hospodźe w Šunowje swoju 

wuspěšnu premjeru. Dźiwadźelnicy wědźachu publikum 
zahorić – 

kóždy žort je 
do čorneho 

trjechił. 
Dźěda Jurja Šmita (Michał Suchi) z wótrym jazykom přinjesu 
syn Hugo (Markus Šołta) a přichodna dźowka Rejza (Angelika 
Šěnowa) do kliniki, zo by so po operaciji zaso zhrabał. Spřećeli 

so ze ženjenym 
gigolom Gustafom 

Šlinkom (Daniel Wjenk) – jeho žonu Hańžu hraje Regina Šołćina –, 

kotryž pacientce Elwiru Jakubecki (Angelika Budarjowa) a Klaru 

Kokošinski (Kerstin Mauowa) ze swojimi komplimentami 

wobkuzła. Lěkar dr. Rychtar, sotra Hana (Regina Kurjatowa), maser 

Hinc Krošik (Rajmund Čórlich) a rjedźerka kliniki Olga Weronička 

(Evelyn Schneider) maja z pacientami kliniki sčasami swoju lubu 

nuzu.  

 

Hač je tutón jandźel witany wopyt?   

 Najprjedy wšak so Šmitec dźěd do kuroweje kliniki 
 wohlada.        

          
   
   

   
   
 Přećelej na 
 žiwjenje?  
                                                                                                                                



Palenc je walenc.          Kura rjanosći přisporja. 
   

 

 

      

  

Režiserka Petra-Marija    Postrow Chróšćanskeje lajskeje dźiwadłoweje 
Bulankec-Wenclowa    skupiny 
 
 Komediju »Kurowa klinika ›Wjesoła mysl‹« zahraja čłonojo Lajskeje dźiwadłoweje skupiny 

Šunow-Konjecy dalši króć 10. decembra 2017 w 16.00 hodź. w Sernjanach. 



Wu olowa ka za ašich aj je šich 

 


