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Na Bože ćěło běchu wosadni po zwučenym wašnju w procesionje w 
Ralbicach po puću. Před fararjom z monstrancu kročachu něhdźe 
50 družkow. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 
 
 
Twar lifta a nuznika za zbrašenych na Wyšej šuli 
 
Twarske dźěła za nowy lift a nuznik za zbrašenych na našej Serbskej 
wyšej šuli w Ralbicach běža po planje. Twar ma k nowemu šulskemu 
lětu zakónčeny być.  
 
 
 
 
 
Křižowanišćo Trupinjanska / parkowanišćo šule so do porjadka 
staji  
 
W ramiku spěchowanja Swobodneho stata Sakskeje k wotstronjenju škodow zymy dla so 
křižowanišćo we wobłuku Trupinjanska / přijězd na parkowanišćo Ralbičan šule do 
porjadka staji. Dźěła přewjedu so tak, zo busy bjez zadźěwkow na parkowanišćo přijěć 
móža. W ramiku dźěłow pak dyrbi so jedne parkowanišćo za awto wotstronić. Twarska 
naprawa přewjedźe so w času wot 22. julija 2019 do 9. awgusta 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redakciski kónc za wudaće žnjenca 2019: 
19.07.2019 

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: 

štwórtk: 14.00–18.00 hodź. 
 
 
Rěčne hodźiny wjesnjanosty: 
štwórtk: 15.00–18.00 hodź. abo po dorěčenju 
 
 
 
 
 
 
Přełožowanje serbskeho wudaća gmejnskeje nowiny so 
wot Swobodneho stata Sakskeje spěchuje. 

 
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 
wohnjowa wobora 
Ralbicy 

 
112 
035796/850086 
 

 

Přichodne posedźenje gmejnskeje rady gmejny Ralbicy-Róžant wotměje so štwórtk, 
dnja 11.07.2019 we 18.00 hodź. w sportowym domje w Ralbicach. Dnjowy porjad so přez 
městne wuwěški wozjewi. 

Přichodna zhromadźizna techniskeho wuběrka wotměje so štwórtk, dnja 11.07.2019 we 
17.30 hodź. w sportowym domje w Ralbicach. Dnjowy porjad so přez městne wuwěški 
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. 

 

 

 

 

Wotpadki blisko Šunowa 

 

W nalěću buchu wot Zarjada za dróho- a hłubokotwar Krajnoradneho zarjada Budyskeho 
wokrjesa na płoninje klóštra Marijina hwězda juhowuchodnje Šunowa (bywša deponija) 
znowa wotpadki zrumowane a nowe kerki sadźene. Z tym bu zanjerodźeny róžk 
wurjedźeny. Wot toho časa woža někotři swoje wotpadki na ležownosć w Šunowje směr 
Tradow napřećo dźiwinoweje zahrody Hübenthalec swójby. Płonina słuša k škitnemu 

pasmu lěsnych hatow. To je mjerzace. Tuž prosymy wo to, zo by so cuze wobsydstwo 
respektowało a wobswětoškit dodźeržał. Hdźež je móžno, měli so zelene wotpadki doma 
na kompostowu hromadu mjetać resp. maja wobydlerjo gmejny móžnosć, sej pola 
Krajnoradneho zarjada tonu za bio-wotpadki skazać. 

 

Hubertus Ryćer, wjesnjanosta 

 

 

 

 

 

Bonus za elektriske jězdźidła so podlěši  
 

Zo by so zawjedźenje elektriskich jězdźidłow dale spěchowało, je Zwjazkowe ministerstwo 

za hospodarstwo premiju za kup tajkich jězdźidłow hač do kónca lěta 2020 podlěšiło. Po 
spěchowanskich směrnicach wobhladuja so jako elektriske jězdźidła jenož z bateriju 
ćěrjene jězdźidła, hybridne elektriske jězdźidła, kotrež so wotwonka nabiwać hodźa (Plug-

In-Hybridy), abo jězdźidła z palnymi bańkami. Wysokosć spěchowanja so hač do 2020 
njezměni. Ryzy elektriske jězdźidła a jězdźidła z palnymi bańkami spěchuja so dale ze 
znajmjeńša 4.000 €, z toho staji Zwjazk 2.000 € k dispoziciji a twarcy awtow znajmjeńša 
2.000 €. Pola Plug-In-Hybridow je spěchowanje we woběmaj wobłukomaj wo 500 € niše, 
tak zo wučinja premija dohromady znajmjeńša 3.000 €. Próstwy wo spěchowanje móža so 
dale pola Zwjazkoweho zarjada za hospodarstwo a wuwoznu kontrolu online stajić.  



 

Dalše informacije k spěchowanskemu programej nańdźeće pola energijoweje agentury 
wokrjesa Budyšin.  
 

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 
 

 

Dźak wolerjam 
 

Jako woleni zastupjerjo CDU do gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant dźakujemy so našim 
wolerjam za wopokazanu dowěru. 
Naš zaměr je, zhromadnje z wšitkimi čłonami gmejnskeje rady, předewzaća zrealizować, 
kotrež wobydlerjow gmejny Ralbicy-Róžant zaběraja. 
 

K tomu słušeja: 
 - nowotwar pěstowarnje 

 - dalše wotkryće bydlenskeje štwórće w Sernjanach 

 - modernizowanje stadiona w Ralbicach 

 - podpěra rjemjesła a přemysłownikow 

 - spěchowanje čestnohamtskeho dźěła a wohnjowych woborow 
 

Wěmy, zo móžemy zaměry a předewzaća jenož w přezjednosći přesadźić, tohodla je nam 
dobre zhromadne dźěło z čłonami Swobodneho wolerskeho zjednoćenstwa Delany jara 

wažne. Wjeselimy so na konstruktiwne zhromadne dźěło w přichodnych pjeć lětach. 
 

Waši woleni zastupjerjo CDU 
 

 

Wjesny swjedźeń Konjecy/Šunow – dźak 
 

Po tym zo je so wjesny swjedźeń wuhódnoćił, chcemy so wšitkim dźakować, kotřiž su k 
poradźenju tutoho swjedźenja přinošowali. K tomu słušeja sportowcy blidotenisa, 
kameradojo wohnjoweje wobory, čłonojo Domowinskeje skupiny, žony, kotřiž su słódne 
tykancy napjekli, młodźina, kotraž je zabawny program sobotu wječor přewjedła, młode 
maćerje, kotrež su dźěćace popołdnjo piratow přihotowali, kaž tež wšitcy wobdźělnicy 
mejemjetanja dźěći a młodźiny a pomocniki při přewjedźenju, nazwučowanju rejow, 
zdrasćenju atd. Dźak tež organizaciskemu teamej pod nawodnistwom Křesćana Gruhna, 
kotřiž su wšitko planowali a w rukach měli, a to we wólnym času a bjez fenka za 
nałožowanu prócu.  
Je wjele pilnych rukow trjeba, zo so tajki swjedźeń poradźi, ale hdyž kóždy swój dźěl 
přinošuje, so to tež radźi. Tež w druhich wjeskach mamy tajkich angažowanych 

rowjenkow, kotřiž so wo to staraja, zo so naša serbska rěč a kultura hajitej a pěstujetej a 
zo so wjesne žiwjenje atraktiwnje wuhotuje, a to za wšě generacije. Smy tu žiwi wosrjedź 
serbskeho kraja a móžemy z tym tež wjesnu zhromadnosć pola nas skrućić. 
 

Frank Šołta, wjesna rada Konjecy/Šunow 
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pěstowarnja „dr. Jurij Młynk“ w Ralbicach 

 

Z wulkim busom do Budyšina 
 

Wšědnje su dźěći staršim a nam kubłarjam dar 
Boži. Woni pokazaja wjeselo, sprawnosć a maličkosće wšědneho dnja, kotrež jako 
dorosćeni zdźěla hižo přewidźimy. Tajke wjeselo wuprudźachu dźěći Ralbičanskeje 
pěstowarnje na dnju wulěta wutoru, 4. junija 2019. Cyłkownje 70 tři- do 

pjećlětnych dźěći poda so z busomaj do 
tysaclětneho Budyšina. Hižo tamjězba bě 
poradźena překwapjenka, wšako njeje bus 
wšědne wobchadne jězdźidło wjesnych 

pěstowarskich dźěći. Zdaloka nas wěže Budyšina 
postrowichu a šofer nas dosrjedź města 
dowjeze. Ćehnjechmy zhromadnje k cilej, do 
„Kofejownje Valentin“, něhdyšeje Budyskeje 
płuwanskeje hale. Je to nětk hrajkanišćo, 
kotrež je w chěži pod třěchu zaměstnjene. 

Nětko rěkaše so jenož hišće črije a čapku 
wuzuć a so prěki a podłu na dyrdomdejske 
krosnowanje, suwanje a skakanje podać. 
Po sadowej přestawce, napojenju z wodu a 
wobjedźe podachmy so hišće na hrajkanišćo pod 
hołym njebjom. Sprócni a wučerpani so na to do 
busow čapnychmy, kotrejž nas do Delan wróćo 
dowjezeštej. 

Štóž sej mysli, zo knježeše w busu swjata ćišina, so myli. Dožiwjenja běchu tak 
čerstwe a mnohe, zo sej je mjez sobu wuměnichmy. Zawěsće pak so najpozdźišo w 
awće z pěstowarnje domoj kukaće na krótki spink zawrěchu.  
Zapłać Bóh tón Knjez wšitkim darićelam, 
wšako smy na lětušim pěstowarskim 
mejemjetanju za busowe wudawki 

hromadźili. Wutrobny dźak šoferomaj a 
teamej kubłarjow za poradźenej a 
njezapomnitej dnjej, wšako sej tež hišće 
předšulscy na druhi dźeń z ćahom na hišće 
trochu wjetši dyrdomdej do stolicy 
Sakskeje dojědźechu. 
 

Jadwiga Nukowa 



 

 

 

 

  Ser ska wyša šula Ral i y 

                                  UNESCO projektna šula 

                                        Šula z ideju 2007 

                           www.serbska-sula-ralbicy.de 

Sportej zdar! 

… tak započachu šulerki a šulerjo lětuši sportowy swjedźeń póndźelu, 3. junija. Po 

tym zo so wšitko wotrěča a rozkładowaše, podachu so lětniki na podate stacije. 

Ćopłoty dla wotmě so sportowy swjedźeń w bliskosći Łazkowskeho lěsa. Tam 

běchu najwšelakoriše stacije přihotowane, kotrež so wot wučerjow a šulerjow 
10. lětnika dohladowachu. Na jednej z nich mějachu šulerjo nadawk, so z pomocu 

powjaza na druhu stronu hrjebje dóstać, bjez toho zo do wody padnu. To so 

wšitkim njeporadźi, a tak měješe něchtóžkuli małe wočerstwjenje we wodźe. Na 
kóncu pak běchu nimale wšitcy z rjadownjow napryskani, a tak bě ćopłota 
znajmjeńša tróšku znjesliwiša.  Připołdnju smědźachu wšitcy wućerpani domoj jěć. 
To běše woprawdźe rjany sportowy swjedźeń.                               Leonie Suchec                                                                  

 

Šulerske eksperimenty přewjedli 
9. lětnik Serbskeje wyšeje šule Ralbicy wopyta 
srjedu, 5. junija, šulerski labor DLR_School_Lab 

w Drježdźanach. Tam přewjedźechu w třoch 
skupinach eksperimenty na temy solarne bańki, 
superkondensatory a hydrofobne powjeršiny. W 
srjedźišću pospytow steješe praktiski wužitk 

eksperimentow wšědny dźeń.                           J. Rjeda        

Pražnik 2019 

24. lětnik, 245. wudaće 

 

 

 

 



ERASMUS+ projekt 2019/2020: Ralbicy–Mělník (CZ)–Zvoleń (SK) 

Tučasnje wobdźěli so naša šula 
zhromadnje ze šulomaj z Mělníka a 

Zvolenja na projekće Erasmus+ k temje 
„Mosty mjez šulu a žiwjenjom“. Hłowna 
tema je woda. Tak poda so 10 šulerjow pod 
nawodom knjeza Wornarja a knjeni 

Serbinec na prěni projektny tydźeń do 

Čěskeje. Hłowny dźěl projekta přewjedźe 
so w južnej Čěskej wokoło města Čěský 

Krumlov na a wokoło rěki Vltawy. Tam spóznachu, kak wažna je woda za 
produkciju miliny, hdyž wopytachu wodomilinarnju „Lipno II“ a jadrowu milinarnju 

w Temelínje. Interaktiwnje dóstachu dohlad, kak milinarnje dźěłaja. 
Skutkowanje wody w přirodźe 
nazhonichu šulerjo při dwudnjowskim 
raftingje na Vltawje, kotrež wjedźeše 
jich z Noveho Broda přez Róžmarok 
do Čěskeho Krumlova, hdźež sej 

krasny hród a stare město 
wobhladachu. 

Na wječorach přepytowachu a 
analyzowachu šulerjo na fyzikaliske a chemiske wašnje wšelake proby wody, 
kotrež běchu w běhu dnja hromadźili. Wosebje zajimawa běše ptača šćežka 
blisko Čěskich Budejovic, hdźež nam ornitologa wěcywustojnje wšelake wosebite 
populacije wódnych ptačkow, kotrež tam hnězdźa, pokaza. Tydźeń zakónči so 
pjatk z prezentacijemi w třoch rěčach a z wjesołymi kulturnymi přinoškami 
wobdźělnikow.                                                                                          M. Wornar 

 fota na stronomaj: Julia Belkotec (2), Jan Rjeda (1), Julia Serbinec (2) 

_____________________________________________________________ 
 

Po dołhim a zdźěla napinacym šulskim lěće přejemy wšitkim 
rjane a wočerstwjace prózdniny, njezapomnite dowolowe 

dožiwjenja a wjele słónčnych dnjow!  
                                                             

                                                             

                                                             Waša redakcija šulskich nowin 2018/19 



Swjatkowne putnikowanje do Róžanta 

Syły ludźi su so a swjatkow ej pó dźeli, d ja . ju ija 9 zaso a put ikowa je do Róža ta podali. 
Hłow y ele ra t Božeje šě ěše z Kulow a po hadźa y owo ěš ik Pětr Mróz. Chróšća ski yrkwi ski 
hór a hór Bratrowstwa Božu šu a put iskej łu e wo ru ištej. Wose ity zaćišć zawostaji prědowa je 

fararja Dela a, kotryž wědźeše wěriwy h z jas y i słowa i k arod osći, Božej stwór je a wěrje 
poz udźować. Tule ěkotre i presije. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          fota: Rafael Ledź or 



Na Bože ćěło 

Na swjedźe ju Božeho ćěła katols y křesće jo zjaw je wuz awaja, zo wěrja do přito osće Jězusa Chrystusa 
w přežoh owa y  wo latku. To so tež w ašej wosadźe w pro esio je pokazuje, hdyž kroča syły wěriwy h 
spěwajo pod přewodo  dujerjow za družka i a fararjo  z o stra u po wsy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: To aš Šołta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fota: Rafael Ledź or 

 

foće: To aš Šołta 



Findus a Pettersson nětko tež w ser ski h dźěća y h stwa h 

To so syła dźěći ze sta ši aj, dźědo  a o o ku za ě o dźi aše, što ta  šitko za za a e čita je a 
Gla še  d o je  Róžeńće pjatk, d ja . ju ija přihoto a e ě. Přijo je a ła ka h sedźo sćěho a hu 
k iž u p e je u k ihi »Fi dus a ha a z ho ačo « S e a No d ista, kot už ě Dia a Šołći a do 
ho jose šći y přełožiła.  

 

W njej dźe o ko o ka Fi dusa, kiž h o adźe ze sta o  Pette sso o  a jeho d o je ydli. Findus je 

ušik y o aka  a šě h pola h a a s oje k ute ěst o a d o je. Te tež o h e spušćić, jako 
Pettersson rjaneho dnja noweho wobydlerja – ho ača – so u do oj při jese. 
Kokoše su a laku tak zaho je e a zalu o a e, zo šitko stejo a ležo osta u. 
Na az je ći so šitko około ho ača a 

i htó i a Fi dusa ja  zańč. Wšit y 
h ala sej ho ačo e spě a je, Fi dusej 
ot toho »šk ěče ja« sko o uši 
otpad u. Wot zaž eho a ja hač do 

pózd jeho ječo a to ětk takle dźe. Tuž 
dy i Fi dus jed ać a u ysli se i lesć. 
Přełože e při čita ju po oku ěštaj Pět  
B ěza  jako Pette sso  a Be o Šołta jako 

Fi dus. A tež ěkot e kokoše – te šak so jed a ja dla u je o  k to u hodźa hu – ě hu so Gla še o  
přid užili. Po ty  syda hu za přito y h hišće koł aski  ałće a słód e apoje. Někot yžkuli je sej k ihu 
kupił, tak zo słuša ětko tež k i e ta ej se ski h dźěća y h st o . 

 



Zaběra za dźěći 

Napjata je koparska hra tule a hraj išću. To je i ale kaž jedźelu w Ral iča ski  
stadio je, hdyž Sokoł Ral i y-Hórki hraje. Jeli zwjazaće alěwo lič y  do  a aprawo lič y 

 do 4 , s a o zho iće, kak hra wuńdźe. 

 

 



600 lět 
Sernjany 

02.08. - 04.08.2019 
 
 
wutora 18.30 hodź. - Boža mša w Ralbicach składnostnje 
      600-lětneho jubileja 
 
pjatk      18.00 hodź. - natočenje piwa 
    - wubědźowanje wohnjowych woborow 
  21.30 hodź. - kino při Klóšterskej wodźe 
 
sobota   14.00 hodź. - soccer-turněr 
   - meli-zetkanje Tři Hwězdy 
   14.30 hodź. - kofejpiće a zabawa za dźěći 

   21.00 hodź.   - open air ze skupinu „nAund” 
 
njedźela 10.00 hodź. - rańše piwko 
   - mdr Sakska Serbski rozhłós live dožiwić 
  11.30 hodź. - wobjed 
  14.00 hodź. - historiske wustajeńcy we wsy 
             do  - kofejpiće a tykanc 

  17.00 hodź. - skakanski hród za dźěći   
  17.30 hodź. - tombola a dźěćaca disko 

  20.00 hodź. - reje z „RDE-Discoteam“ 
 
 
 
Za ćělne derjeměće      Přeprošuje wutrobnje 
  budźe postarane.           Wjesny klub Sernjany z.t. 


