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Hač do lětušeho patronatneho swjedźenja so Ralbičanska cyrkej wotnutřka 
ponowi. Zo bychu so Bože słužby njedźelu w cyrkwi swjećić móhli, je tójšto 
pomocliwych rukow trěbnych. Tule žony z Konjec cyrkej wurjedźa.  
 



 
  
  
 
  
  
  

IMPRESUM – Gmejnskanow inagmejnyRalbicy-Róžant 
zamołw ity: w jesnjanosta Hubertus Ryćer 
Gmejnskizarjad 
PřiMarijinejstudničce 8 
01920 Róžant 
Tel.: 035796/96832 
Faks: 035796/96833 
Mejlka: gemeinde@ralbitz-rosenthal.de 
Internet: www.ralbitz-rosenthal.de 
Tow arstwasuzawobsahswojichstronow same zamołw ite. 

Wobzamknjenja gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant 
 

Na posedźenju gmejnskeje rady dnja 12.07.2018 su so sćěhowace wobzamknjenja schwalili: 
Wobzamknjenje čo. 15-07/2018 
Wobzamknjenja k zapodatym znapřećiwjenjam k naćiskej hospodarskeho plana za lěto 2018  
Wobzamknjenje čo. 16-07/2018 

Wobzamknjenje wustawkow hospodarskeho plana ze swojimi přiłohami za lěto 2018  
Wobzamknjenje čo. 17-07/2018 

Wobzamknjenje k přepodaću nadawka za podźělne ponowjenje Jitkowskeje dróhi w Ralbicach  
Wobzamknjenje čo. 18-07/2018 

Wobzamknjenje k zběhnjenju wobzamknjenja čo. 25-06/2016 ze 16.06.2016 
Wobzamknjenje čo. 19-07/2018 

Wobzamknjenje wo wupisanju planowanja za nowotwar pěstowarnje z hortom  
Wobzamknjenje čo. 20-07/2018 

Wobzamknjenje wo přiměrjenju staršiskeho přinoška za Ralbičanske dźěćace přebywanišćo 
Wobzamknjeni čo. 20-07/2018 a 21-07/2018 

Přiwzaće a sposrědkowanje pjenježnych a wěcnych darow resp. podobnych přidźělenjow 
w hódnoće pod 100 € 
 
Dohlad do protokola resp. wobzamknjenjow zjawneho posedźenja w cyłym wobjimje je w času 
rěčnych hodźin gmejnskeho zarjada móžny. 
 
Hubertus Ryćer, wjesnjanosta 
 
Wobzamknjenja techniskeho wuběrka gmejny Ralbicy-Róžant 
 
Na posedźenju techniskeho wuběrka dnja 17.07.2018 su so sćěhowace wobzamknjenja schwalili: 
 

1. Stejnišćo k próstwje wo twar dweju garažow na ležownosći čo. 121/1 w Smjerdźacej 
2. Stejnišćo k próstwje wo twar třěchi za palne drjewo na ležownosći čo. 23 w Konjecach  
3. Stejnišćo k próstwje wo přitwar třěchi na ležownosći čo. 6/3 w Sernjanach  

4.  Stejnišćo k próstwje k twarej kładźiteho doma/doma z hotowych dźělow na ležownosći 
čo. 14 w Šunowje 

5. Stejnišćo k próstwje wo twar róžka k sedźenju z třěchu na ležownosći čo. 13 w Róžeńće 

 
 

 
 
 

Redakciski kónc za wudaće požnjenca 2018: 
20.08.2018 

Prošu zapodajće wšitke přinoški za nowinu  

z mejlku na: 
gmejnska.nowina@gmx.de 

 

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

 

 
 
Rěčnehodźinygmejnskehozarjada w  Róžeńće: 

štwórtk: 14.00–18.00 hodź. 
 
Rěčnehodźinywjesnjanosty:  

štwórtk: 15.00–18.00 hodź. abo po dorěčenju 

 
Nuzowečisła 
 

 

milina ENSO Netz GmbH  

0180/2787902 

woda EwagKamenz 
03578/377377 

płun EVSE Wittichenau 
035725/7410 

wopłóčki AZV AmKlosterwasser 

035796/96026 

policija 110 

nuzowy lěkar /  
wohnjowa wobora 
wohnjowa wobora 

Ralbicy  

 
112 
035796/850086 

 
 

PřichodneposedźenjegmejnskejeradygmejnyRalbicy-Róžantwotměje so štwórtk, dnja30.08.2018 

we 18.30 hodź. w Róžeńće. Dnjowyporjad so přezměstnewuwěški wozjewi. 

mailto:gemeinde@ralbitz-rosenthal.de
http://www.ralbitz-rosenthal.de/
mailto:gmejnska.nowina@gmx.de
http://www.ralbitz-rosenthal.de/


 
 

Gratulujemy wšitkim rentnarkam a 

rentnarjam našeje gmejny k narodninam  
a přejemy, wjele zboža, krutu strowotu,  
wosobinske derjeměće a Bože žohnowanje. 

 

 

 

 

Gmejna přenajima bydlenje   

 
Gmejna přenajima 94 m² wulke bydlenje ze 4 stwami w Róžeńće. Zajimcy njech so prošu 
pola gmejny pod telefonowymaj čisłomaj 035796/96832 abo 035796/94610 přizjewja. Je 
tež móžno so pisomnje z mjenowanjom kontaktnych datow naprašować .  
 

 
Spěchowanje čestnohamtskeho dźěła w Budyskim wokrjesu  
 
Na konferency wjesnjanostow a měšćanostow dnja 20. junija 2018 bu wo spěchowanju 
čestnohamtskeho dźěła na komunalnej runinje za aktualne lěto rozsudźene. Cyłkownje 
přizwolichu so 100.000 €, kotrež so takle rozdźěluja:  
72.500 € za towarstwa a čestnohamtske iniciatiwy w městach a gmejnach wokrjesa, t. r. 
kóžda gmejna/kóžde město dóstanje 1.250 €  
10.000 € za dalekubłanja towarstwow  
10.000 € za čestnohamtsku app „gutestun“ a za zjawnostne dźěło kaž tež za wosebite 
projekty  
7.500 € za zarjadowanje k počesćenju 
Wo spěchowanje móža so přirodne a juristiske wosoby prócować, při čimž so hač 
do 100 % wěcnych kóštow, nic pak inwesticije, kotrež w dobje wot stajenja próstwy 
wo spěchowanje hač do 31. decembra 2018 nastanu, spěchuja. Próstwa ma so hač 
do 15. septembra zapodać. Zajimcy móža swoju próstwu wo spěchowanje na gmejnskim 
zarjedźe w Róžeńće abo pola zarjadniskeho zwjazka »Při Klóšterskej wodźe« 
w Pančicach-Kukowje wotedać. Wo přizwolenju rozsudźi krajny zarjad. Za wotličenje 
projektow dosaha jednory dopokaz wo wužiwanju. 
 

 

Wutwar wobnowjomnych energijowych nošerjow dale přiběra  
 

Energijowa agentura Budyskeho wokrjesa zestaja prawidłownje energijowu a klimaškitnu 
rozprawu za wokrjes. W aktualnej rozprawje su statistiske daty za produkowanje miliny a 
ćopłoty z pomocu wobnowjomnych energijowych nošerjow hač do lěta 2016 podate. Po 
tym je wutwar připrawow za produkowanje energije 2016 po wjele lětach přirunujo z 
předchadźacym lětom 
sylnišo přiběrał. 
Wosebje zwužitkowanje 
solarneje energije ma 
na tym wulki podźěl. To 
njezadźiwa, wšako 
wužiwaja ludźi přibě-
rajcy milinu z foto-
woltaikowychpřipra-
wow, zo bychu swoje 
domy z milinu zastarali.  
 
 
 



 
W lěće 2016 běchu w Budyskim wokrjesu wjace hač 3.700 fotowoltaikowych připrawow 
instalowane. K tomu přińdu 95 připrawow za wětřikowu energiju a 23 připrawow za wódnu 
energiju kaž tež 50 biopłunowych připrawow, z kotrymiž so něhdźe 550 gigawatthodźinow 
(GWh) miliny produkuje. Z toho wuchadźejo, zo domjacnosć ze štyri wosobami wob lěto 
něhdźe 4.000 kWh miliny přetrjeba, móža so z tym něhdźe 137.500 tajkich domjacnosćow 
zastarać. W lěće 2010 bychu so z produkowanym mnóstwom wot 286 GWh jenož 71.500 
domjacnosćow ze štyri wosobami zastarać móhli.  
 
Jeli maće prašenja kołowokoło energije, móžeće so rady na energijowu agenturu 
wobroćić.  
 
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 
 

 

Nadawk k podźělnemu wutwarej Jitkowskeje dróhi w Ralbicach přepodaty  
 

Gmejnska rada přepoda na swojim posedźenju 12.  julija 2018 nadawk k zakładnemu 
wutwarej wotrězka dróhi wot Hłowneje dróhi hač do kónca sportnišća w Ralbicach na firmu 
Richard Schulz GmbH ze Schwarzheide. Dźěła wukonjenja so w dobje wot 3. septembra 

hač do kónca oktobra. Wutwar dróhi je nuznje trěbny, stajnje ponowjenske naprawy wjace 
njedosahaja.  

 

 

Wotkrywanje bydlenskeje štwórće w Sernjanach po planje  
 

Z kóncom julija 2018 su so w kónčinje Róžeńčanskeje dróhi noweje bydlenskeje štwórće w 

Sernjanach přez firmu Stolle GmbH z Rakec wšitke płunowody, milinowody, wodowody, 

wody za wopłóčki a telefonowody kładli a wotwódnjenje dróhi kaž tež medije su so 
připrawili. Za wotwódnjenje dróhi bě trjeba we hłubokosći hač do 4,5 metrow wotpowědnu 
připrawu za zasakowanje dešća we wuchodnym a južnym dźělu dróhi twarić. Wot 
spočatka awgusta so wšitke wody na wotpowědne hłowne wody sewjernje Kamjenskeje 

dróhi přizamknu. W tutej dobje so wobchad na statnej dróze z pomocu ample rjaduje, 
dokelž dyrbi so za to połojca dróhi zašlahać.  

 



Šulscy nowačcy našeje gmejny w šulskim lěće 2018/2019 

 

Wjele wjesela a mnoho wuspěcha  
při wuknjenju přejemy  

našim šulskim nowačkam! 
 

z Ralbic: Marie Wünschec     z Konjec: Malte Borschke 

          Magdalena Rückerec 

          Judith Šołćic 

 

z Nowoslic: Filip Korjeńk 

 

z Róžanta: Kajus Debik 

  Feliks Handrik 

  Jadwiga Mittagec 

  Lubina Žurec 

 

ze Sernjan: Hana Barčec    

       ze Smjerdźaceje: Veronica Młodźinkec 

ze Šunowa: Jurij Bětnar       Maili Nowakec 

 

Do zakładneje šule w Ralbicach přizjewichu so dalši šulscy nowačcy, kotřiž njejsu  
z našeje gmejny 

 

z Dubrjenka: Miriam Krječmarjec   z Hózka: Laura Domanic 

 

z Koslowa:  Jakub Miersch    z Kulowa: Richard Šołta 

 

z Rachlowa:  Clara Schurec    z Rakec: Marta Malinkec 

 

ze Sulšec:  Beno Eiselt 

   Annika Pruchec 

   Elias Suchy 

 



        
pěstowarnja „dr. Jurij Młynk“ w Ralbicach 

 

Wotewrjenje noweho hrajkanišća 
 

Pjatk, dnja 29. junija 2018 bu nowe 

hrajkanišćo při pěstowarni w Ralbicach wotewrjene. 

Ze zhromadnym spěwom pěstowarskich dźěći a hosći 
dźakneho swjedźenja so popołdnjo započa. Farar Delan 
požohnowa jara přirodne a na dźěći wusměrjene 
hrajkanišćo. Předšulske dźěći běchu w serbskej 
narodnej drasće. Kónc programa a zazběh do přepodaća 
tworješe skupina bubnarjow pěstowarskich dźěći. Na to 
so wjesnjanosta Hubertus Ryćer a předsydka 

Serbskeho šulskeho towarstwa Ludmila Budarjowa 
wšitkim pomocnikam a podpěraćelam twara dźakowaštaj 

a z dźěćimi hrajkanišćo wotewrištaj. Popołdnjo bu 
wobohaćene ze sponsorowanymi pampuchami 
knjeza Luhmanna, słódnym lodom, kotryž gmejna 
Ralbicy-Róžant dari, napojemi wot wjesneho 

zwjazka CDU Ralbicy a kołbaskami w całće, dar 
nošerja pěstowarnje. Zapłać Bóh wšitkim 
za poradźenje swjedźenja! 
 

Jadwiga Nukowa, wjednica dnjoweho 

přebywanišća Ralbicy 

 

 
 

Lěsny dyrdomdej Ralbičan horta 

W prěnimaj tydźenjomaj lěćnych prózdnin podachu so 
dźěći Ralbičan horta na ekspedicije k přeslědźenju 
wokolnych lěsow a wužichu je jako slědźenski a 
hrajny rum. Srjedźišćo tematiskeju tydźenjow 
tworjachu ekologija, přirodowěda a česćownosć 
napřećo přirodnym bohatstwam »před durjemi«. 

Zdobom zeznajomja so lětuši šulscy nowačcy Ralbičan 
pěstowarnje w běhu prózdninskich aktiwitow 



ze šulerjemi a wobstejnosćemi horta, jako přijimowanje a přechod do šulskeho 
wobłuka. Na naš dyrdomdej nas Ralbičanka knjeni Köhlerowa přewodźeše, kotraž 

wotkrywaše a spřistupni dźěćom na jimace wašnje 
potajnosće lěsa. 
Hnydom rano woteńdźechmy wšědnje do lěsa. Hižo po puću 
zběrachu a pomjenowachu dźěći zela, kotrež so při lěsnej 
snědani čerstwje do twaroha změšachu a woptawachu. 
Přizamknychu so wotměnjawe zaběry najwšelakorišeho razu. 
Twarjachmy konstrukcije z hałuzow a zdónkow jako škit, 
kotrež z płachtami pokrywachmy. Tu wužiwachu ći 
najzmužićiši pod nawodom samo sekeru. Hólcy hanjachu 

při fantazijowych hrach wo kralach a ryćerjach po lěsu. 
Swójske kije běchu do toho z nožemi wótřili. Druzy 
překramosćachu lěsnu pódu pytajo za hablemi, kiješkami, 
łopjenami a kćenjemi, zo bychu sebi najdrohotniše debjenki 

na rjećazk tykali abo pyšny mandala 
na zemi rozpřestrěli. Při tym nadeńdźechu 
toho abo tamneho lěsneho wobydlerja. 

Pawki a žabki buchu luboznje 
wobkedźbowane. Na to napodobnichu 

někotři pawčinu z wołmjaneje nitki a 
spaslichu ze skory wotpowědne pawki. Tež 
zbytk kože wrjećeńcy so z wulkim zajimom 
přepytowaše. Wosebity narok běše twar 
krosna za tkanje z rostlinami. Nahromadźene stwjelca stykachmy do wuměłskeho 
rostlinoweho wobraza. 

Wróćo zhladujo smy jako team horta dźakowni za dotal njeznatu kopicu 
kreatiwnych idejow knjeni Köhleroweje a wuprajamy jej w mjenje wšitkich dźěći 
wutrobny zapłać Bóh!  
  

René Bětnar, kubłar  



 

Swjedźeń Ralbičanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory składnostnje lětneho wobstaća  
 

Po ty  zo wo steji Ral iča ska 
dobrowólna wohnjowa wobora 

jezty  5 lět, rozsudźi h y 
so tole ze swjedźe jo  hód je 
woswjećić. Spočatk ě so otu, 
dnja 23. junija ze zjawnym 

wusyła jo  koparskeje hry 
swětowy h išterstwow jez 
Ně skej a Šwedskej.  
 

 

foto: Jadwiga Krawcowa 

 

Njedźelu po kofeju pokaza aša łodźi ska woh jowa wo ora z ałej s e u, što hižo wšitko 
za óže. Po ty  wuži h y skład osć aši  wo ydlerja  a hosćo  owe haše ske jězdźidło 
Ral iča skeje woh joweje wo ory předstajić. Młodźi ska woh jowa wo ora je za dźěći ěkotre 
překwapje ki přihotowała, štož wo e tež rady přiwza hu. Wose je wjesela hu so wězo ad jěz u z 

owy  haše ski  jězdźidło .  
 

Dźakuje y so wšitki  hosćo  za wopyt. Naš dźak słuša tohoru ja wšitki , kotřiž su swjedźeń 
přihotowali a k jeho poradźe ju při ošowali.  
 

Joa hi  Měrći k  

(nawoda wjesneje wohnjoweje wobory) 

 

 
 

 

 



Ralbičanska wohnjowa wobora so dźakuje 

 

 

Ju ilej y swjedźeń Ral iča skeje woh joweje wo ory wuži h y, zo y h y so wot ašeho 
ka erada Mi hała Wałdy rozžoh owali. W lěće 3 přidruži so Mi hał Wałda Ral ičanskim 

woh jowy  wo or ika . Hižo 
pjeć lět pozdźišo ě skupi ski 

awoda a spěš je spóz a h y, 
zo jako wučer Ral ičanskich 

kameradow na profesionelne 

waš je wuku łać za óže. 

Njeličo y  łody  
ka erada  je takle zakład e 
z ajo osće wo or istwa 
sposrědkował.  
          foto: Jadwiga Krawcowa 

 

Jako wučer w Ral i a h ěše waž y wo statk wšěd eje hotowost eje słuž y. Steješe staj je jako 
ačol ik k dispozi iji. Ka erad Mi hał Wałda je so pak tohoru ja jako g ej ski radźićel za 

wotwo ara ski woh jowy škit w yłej g ej je zasadźował.    

 

Wulki podźěl ěješe při 
wo stara ju oweho haše skeho 
jězdźidła za Ral iča sku woh jowu 
woboru. Jako čło  dźěłoweje 
skupiny »HLF 10 Ralbicy« je při 
wupisa ju za owe jězdźidło so u 
skutkował. 
 

Po 35 lěta h čło stwa w 
dobrowólnej wohnjowej woborje 

dźakuje y so za zdoko ja e dźěło. Z 

prawo  hodźi so rjeć, zo je aša 
gmejna přez twoje dźěło wěsćiša.  
 

 

 

Přeje y ći jako čest e u so ustawej Ral iča skeje woh joweje wo ory za owy žiwje ski 
wotrězk wšo ajlěpše a wjeseli y so hižo a órzo e zasowidźe je při skład ost y  wopyće.  
 

 

 

Joa hi  Měrći k  

(nawoda gmejnskeje wobory) 
 

 

 

 

 

 



1 . wšosokołski zjězd w Praze 

 

Wot 1. do . julija wot ě so w Praze 
16. wšosokołski zjězd, kotryž so je ož kóžde šěsć 
lět zarjaduje. Při tym zetkaja so sokołske skupi y 
ze wšeho swěta, a př. z Awstralskeje, Brazilskeje, 

Fra oskeje a o Ka ady. Lětsa wo dźěli so 
na swjedźe ski  ćahu po Praze tež zaso ser ska 
delegacija. Mjez yłkow je  Serbami ě hu 
z ašeje g ej y sportow y Sokoła Ral i y/Hórki 
a S jerdźeča ska rejowa ska skupi a zastupjeni. 

Při ty  zetka hu so sportow y ze swoji  
předsydu Dierko  Šew o  ze swoji i přećele i 

wot TJ Sokoł Spále é Poříčí a Wja ławski  a ěsće. Tule ěkotre i presije.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fota: To aš Šołta 



Zaběra za dźěći 

 

Zwjazajće ličby  do  a widźiće, što so na hatku stawa! 

 

Wumolowanka 

 




