
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30. lětnik / 5. wudaće 

Hamtske łopjeno 

winowc 2019 

07.10.2019 

www.ralbitz-rosenthal.de 

gemeinde@ralbitz-rosenthal.de 

 

 

 

 

 

 

                      foto: Feliks Haza 

 

 

 

 

Dnja 10. septembra wopyta z Chorwatskeje pochadźacy japoštołski 
nuncius Nikola Eterović Łužicu a swjećeše Božu mšu we wosadnej 
cyrkwi w Ralbicach. 



Wobzamknjenja gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant 
 

Na posedźenju gmejnskeje rady dnja 12.09.2019 su so sćěhowace wobzamknjenja 
schwalili: 

 

Wobzamknjenje čo. 39-09/19 
Wobzamknjenje wo wotpokazanju wólbow  
Wobzamknjenje čo. 40-09/19 
Powołanje 1. zastupjerja wjesnjanosty knjez Michał Šołta  
Wobzamknjenje čo. 41-09/19 
Powołanje 2. zastupjerja wjesnjanosty knjez Eduard Luhmann 
Wobzamknjenje čo. 42-09/19 
Wobzamknjenje wo powołanju čłonow a jich zastupjerjow do techniskeho wuběrka 
gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant  
čłonojo:                zastupowacy čłonojo: 
Wacławk, René Šewc, Detlef 
Bjeńš, Tomaš                                    Woko, Józef 
Čórlich, Sylwijo                                  Wjeselina, Janina 
Wowčer, Alojs                                    Žur, Tilo 
Wobzamknjenje čo. 43-09/19 
Wólby zwjazkowych radźićelow a jich zastupjerjow do zwjazkoweje zhromadźizny 
zarjadniskeho zwjazka „Při Klóšterskej wodźe“ 
čłonojo:                                                zastupowacy čłonojo: 
Šołta, Michał                                        Luhmann, Eduard 
Bjeńš, Tomaš                                       Hrjehor, Jan 
Žur, Tilo                                                Wjeselina, Janina 
Wobzamknjenje čo. 44-09/19 
Wólby zwjazkowych radźićelow a jich zastupjerjow do zwjazkoweje zhromadźizny 
wopłóčkoweho zwjazka „Při Klóšterskej wodźe“  
čłonojo:                                                 zastupowacy čłonojo: 
wjesnjanosta                                        Šołta, Michał 
Woko, Józef                                         Hrjehor, Jan 
Žur, Tilo                                                Wowčer, Alojs 
Wobzamknjenje čo. 45-09/19 
Wobzamknjenje wo přetworjenju kredita a zjednoćenju požčonkow  
Wobzamknjenje čo. 46-09/19 
Přiwzaće a sposrědkowanja 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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Přichodne posedźenje gmejnskeje rady gmejny Ralbicy-Róžant wotměje so štwórtk, 
dnja 24.10.2019 we 18.30 hodź. na gmejnskim zarjedźe w Róžeńće. Dnjowy porjad so 
přez městne wuwěški wozjewi. 

Přichodna zhromadźizna techniskeho wuběrka wotměje so štwórtk, dnja 10.10.2019 we 

18.00 hodź. w sydarni gmejnskeho zarjada w Róžeńće. Dnjowy porjad so přez městne 
wuwěški wozjewi. 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

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. 

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

 

 

 

 4. oktobra   Měrćin Šewc  Łazk   75. narodniny 

20. oktobra   Marja Rachelina  Ralbicy  80. narodniny 

24. oktobra   Lejna Žurowa  Ralbicy  85. narodniny 
 

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

 

 

Informacija k připrawjenju škleńčnonićoweho přizamknjenja w gmejnje 
 

Tuchwilu so w Konjecach, Šunowje, Ralbicach a Nowoslicach w nadawku Budyskeho 
Krajnoradneho zarjada škleńčnonićowe přizamknjenja připrawja. Do toho zapřijate su wšě 
twarjenja a ležownosće, kotrež su hač do lěta 2016 pola Krajneho zarjada w Budyšinje na 
planje jako twarjenja eksistowali. Při tym je tak, zo so na př. dźěl Rakečanskeje dróhi 
tuchwilu sobu njezapřija a so w clusteru 10 při přichodnym wupisanju sobu wobkedźbuje.  
 

Wšitke druhe wjeski gmejny so tučasnje wot Krajneho zarjada a gmejnskeho zarjada z 

čisłami domskich a twarjenjemi zwěsća, po tym Němska Telekom wuhódnoći, kotre 
ležownosće so hišće z 30 Mbit njezastaruja. Tež tute so do wupisanja clustera 10 sobu 

zapřija. Po zwěsćenju staji so próstwa wo spěchowanje na Budyski Krajnoradny zarjad a 
po přizwolenju sćěhuje wutwar resp. připrawjenje přizamknjenja.  
 

Jeli maće prašenja k tomu, móžeće mje telefonisce pod čisłomaj 035796/94610 abo 

035796/96832 docpěć. 
 

Hubertus Ryćer, wjesnjanosta 

 

Redakciski kónc za wudaće nazymnika 2019: 
15.10.2019 

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  
0351/50178881 

woda Ewag Kamenz 
03578/377377 

płun EVSE Wittichenau 
035725/7 410 

wopłóčki AZV Am Klosterwasser 
035796/96026 

policija 110 

nuzowy lěkar /  
wohnjowa wobora 
wohnjowa wobora 
Ralbicy 

 
112 
035796/850086 
 

 

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


Wuslědki konstituowacych posedźenjow wjesnych radow našeje gmejny 

 

Dnja 27.08.2019 wotmě so konstituowace posedźenje wjesneje rady Konjecy/Šunow. K 
wjesnemu radźićelej woleny bu knjez Frank Šołta z Konjec.  
 

Dalši čłonojo wjesneje rady su:  
knjeni Janina Wjeselina ze Šunowa  
knjez Dierk Šewc z Konjec 

knjez Steffen Woko ze Šunowa 

knjez Olaf Thiele ze Šunowa 

knjez Křesćan Gruhn z Konjec 

 

Dnja 03.09.2019 wotmě so konstituowace posedźenje wjesneje rady Ralbicy. K wjesnemu 

radźićelej woleny bu knjez Joachim Měrćink z Ralbic. 
 

Dalši čłonojo wjesneje rady su: 
knjez Chrystof Wowčerk z Ralbic 

knjez Dominik Knop z Ralbic 

knjeni Nicole Pilcowa z Ralbic 

 

 

Dnja 19.09.2019 wotmě so konstituowace posedźenje wjesneje rady Nowoslicy. K wjesnej 

radźićelce wolena bu knjeni Christina Domašcyna z Nowoslic. 
 

Dalšej čłonaj wjesneje rady staj: 

knjeni Christina Hendrušcyna z Nowoslic 

knjez Tomaš Kutter z Nowoslic 

 

 

Dnja 19.09.2019 wotmě so konstituowace posedźenje wjesneje rady Róžant. K wjesnemu 

radźićelej woleny bu knjez Bosćij Kokla z Róžanta. 
 

Dalšej čłonaj wjesneje rady staj: 
knjeni Tereza Handrikowa z Róžanta 

knjez Tilo Žur z Róžanta 

 

 

Dnja 26.9.2019 wotmě so konstituowace posedźenje wjesneje rady Sernjany/Hrańca. K 

wjesnemu radźićelej woleny bu knjez Pětr Kokla ze Sernjan. 
 

Dalši čłonojo wjesneje rady su: 
knjez André Handrik z Hrańcy 

knjeni Carola Weclichowa ze Sernjan 

knjez Werner Čornak z Hrańcy 

 

 

 

 



Dnja 1.10.2019 wotmě so konstituowace posedźenje wjesneje rady Smjerdźaca/Łazk. K 

wjesnemu radźićelej woleny bu knjez Grabriel Krawc ze Smjerdźaceje. 

 

Dalši čłonojo wjesneje rady su: 
knjeni Kerstin Kühnowa ze Smjerdźaceje 

knjez Joachim Kral ze Smjerdźaceje 

knjez Tomaš Róbl z Łazka 

 

 

 

 

Dowolenske zrěčenja k připrawjenju škleńčnonićoweho přizamknjenja  
 

Zo by so domske we wobłuku spěchowaneho wutwara spěšneho interneta přizamknyć 
móhło, je wotzamknjenje dowolenskeho zrěčenja mjez mějićelom ležownosće a Němskej 
Telekom trěbne. Kaž Krajny zarjad zdźěli, bu hižo wulka ličba dowolenskich zrěčenjow na 
Němsku Telekom pósłana. Su pak hišće mějićeljo ležownosćow w kónčinje, kiž so ze 
spěšnym internetom zastarać ma, kiž dotal na listy Němskeje Telekom z wotpowědnym 
formularom (dowolenskim zrěčenjom) reagowali njejsu.  
Tohodla je Němska Telekom we wothłosowanju a w zhromadnym dźěle z Budyskim 
wokrjesom třeću fazu nawabjenja mějićelow zahajiła. Wotpowědne listy buchu na adresy 
rozesłane, za kotrež dowolenske zrěčenje dotal njepředleži.  
 

Tu hišće někotre 
pokiwy k formularej 

Němskeje Telekom: 

Dla wothłosowanja 
termina z firmu, ko-

traž dźěło wuwjesć 
budźe, je nuznje trje-

ba, zo so telefonowe 

čisło poda, pod 
kotrymž mějićel 
ležownosće docpě-

jomny je. Njeza-

budźće tohorunja při 
zapodaću próstwy 
formular podpisać. 
Bjez telefonoweho či-
sła a podpisma nje-

móže so próstwa wot 
Němskeje Telekom wobdźěłać a so wotpokaza.  
 

Dalše informacije nańdźeće na internetnej stronje Budyskeho Krajneho zarjada 
www.breitband-bautzen.de kaž tež pod telefonowym čisłom 03591/525161220.  
 

 



I frastruktura za a iwa je elektriski h jězdźidłow w Budyski  wokrjesu  
 

W Budyskim wokrjesu je dotal ěhdźe 9  dypkow, hdźež je óž o elektriske jězdźidła a iwać. Wjetši a z 
i h je  hodźi  wo  dźeń přistup a. Na iwa ske stołpy u hu zwjetša wot zastaraćelow e ergije regio a, 

zdźěla tež wot priwat ikow zarjadowa e. I ter et a stro a www.goingelectric.de i ale wšě zjawnje 

přistup e a iwa ske stołpy wokrjesa a dalšeho regio a pokazuje.  
 

Wulka lič a fir ow poskićuje a iwa je elektriski h jězdźidłow k jara wšelaki  płaćiz a , štož óže za 
wužiwarjow za yla e yć. Při a iwa ski h sta ija h, hdźež aće ili u zapłaćić, fu guje tole přez ył je z 

RFID-kartkami resp. z appami smartfo ow. Płaće ske odele su při ty  jara wšelake. Najfair iše rozrisanje je 

dokład e płaće je po kWh. Płaćiz y po wuko je a iwa ja jara wariěruja a su tro hu dróše hač or al a 
do ja a ili a. Dalšej odelej staj płaće je po času staća a pawšal e wotliče je za kóžde a iwa je. Na ryzy 
kóšty při jězdźe ju poćahowa e je elektriske awto (přetrje a je: 15 kWh/100 km) hač do ili oweje płaćiz y 

ěhdźe 50 ct/kWh tuńše hač jězdźe je z dieselowy  jězdźidło  (přetrje a: 7 litrow/100 km, płaćiz a: 
1,20 €/liter). Por o z e i o  ćěrje y  jězdźidło  (přetrje a: 7,  litrow/  k , płaćiz a: ,  €/liter) je 

jězdźe je z elektriski  awto  hač k płaćiz je ili y ěhdźe 70 ct/kWh tuńše. 
 

Při a iwa ski  stołpje poskićuja so wšelake óž osće a iwa ja. W Europje maja so elektriske awta z tak 

mjenowanym „Typ “-tykačo  a iwać hodźeć. Tuta óž osć je tež w Budyski  wokrjesu aj óle rozšěrje a. 
Někotre a iwa ske stołpy skića jed ory „Schuko“-tykač k „ta kowa ju ili y“. Ta  óža so wo  hodźi u 
maksimalnje 2,3 kWh nabiwać, štož wotpowěduje zdale osći ěhdźe 15 km/hodźi u. Hdyž awto ta  
8 hodźi ow steji, a př. za čas dźěła a o w o y, óže jězdźidło z ty  ěhdźe  k  daloko jěć. Při „Typ “-

tykača h w Budyski  wokrjesu je zwjetša óž o na hodźi u 22 kWh a iwać, štož přidat ej zdale osći 
ěhdźe  km/hodźi u wotpowěduje. Awtodróhowe wotpoč išća skića zwjetša hišće wyše wuko y při 

nabiwanju.  
 

Jeli aće zaji  a dalši h i for a ija h k elektriskej o il osći, óžeće so rady pola e ergijoweje age tury 
Budyskeho wokrjesa přizjewić.  
 

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 

 

 

W Ralbicach móžeće sej nětko tež minibagry a 

mašiny k zhusćenju wupožčować. Při zajimje 
přizjewće so pola: 

 

Enrico Ritscher-Warenhandel 

Hłowna dróha 3 b 

01920 Ralbicy 

  

Tel.: 03 57 96/85 00 40 

Mobil: 0170/9 61 28 18 

http://www.goingelectric.de/
mailto:energieagentur-lkbz@tgz-bautzen.de


Japoštołski u ius Božu šu w Ral i a h swjećił 

Dokelž so Kulo ska yrkej ru je t ari, je japoštołski u ius, z Chor atskeje po hadźa y arcybiskop Nikola 

Etero ić . septe ra 9 Božu šu  Ral iča skej osad ej yrk i s jećił. Je u po oku ěštaj jako 
ko ele ra taj aš farar Šćěpa  Dela  a Kulo ski farar A sgar Floria . Do toho je sej u ius Ral iča ski 
kěr ho  o hladał. Boža ša ěše o statk u ě y jez Sakskej a Chorwatskej skład ost je d ja 

je ot is osće Chor atskeje a ěješe pohłu še ju a rozšěrje ju styko  a politiski  a hospodarski  polu 
słužić. K to u přeprosył ě ko sul Peter Neumann. Tohodla ě hu i o čło o  diplo atiskeho korpsa, mjez 

nimi minister za wonkowne a europske alež osće republiki Chorwatskeje, dr. Gorda  Grlić Rad a , tež 
zastupjerjo stat y h a to arš ost y h orga o  přito i. Ar y iskop Etero ić a jeho pře od i y opyta hu 
tohoru ja Kulo  a »Kra ato y loko y s ět«  Koći je. 

                  fota: Feliks Haza 

 

 

 

 

       Kaž smy zhonili, mamy w šulskim lěće 2019/20 šulskich nowačkow w našej  
                         gmejnje, kotřiž wopytuja šule zwonka njeje a kiž njebuchu w awgusće  
                         w gmejnskej nowinje wozjewjene. Tohodla chcemy je na tutym městnje  
      hišće raz mjenować:  
 

                         ze Smjerdźaceje:  Selina Nukec  

  

                        ze Šunowa:   Till Orlamünde, Tim Čornak 

 

               ze Sernjan:  Luca Haufe, Magnus Richter 

 

    Tež tutym šulskim nowačkam přejemy při wuknjenju  
    wjele wjesela a mnoho wuspěcha!  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Serbska wyša šula Ralbicy 

                          UNESCO projektna šula 

                                 Šula z ideju 2007 

                           www.serbska-sula-ralbicy.de 

 

Měnjenja našich šulerjow k  musicalej „Quo Vadis“ Worklečanskeje 
šule: 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

                                                                                                               

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winowc  2019 

24. lětnik, 248. wudaće 

 

Mi  je so Clara wosebje lubiła, dokelž 
njeje wědźała, zo je domownik jeje nan. 

Hudźba je so mi derje lubiła, dokelž ju 
hižo znaju .Ja sej njebych zwěriła, kaž 
Clara, na jewišću stać a tekst tak derje 

před tak wjele ludźimi přednjesć. 

Franziska Gatnerec, 5. lětnik 

Mi je so musical lubił. Clara je so mi 

wosebje lubiła, dokelž je tekst jara derje 

móhła a jara derje hrała je. Ale wězo su 

wšitcy dalši tež derje hrali. Hudźba je 

jara rjana była, dokelž běše live. Sym z 

mojej přećelku sobu spěwała . Ja bych sej 

tež zwěriła Claru hrać. 

Aurelia Šołćic, 5. lětnik 

Mi je so musical jara lubił, 
dokelž je tam cyła šula 
spěwała.  Šulerjo na jewišću 

su jara derje hrali.  

Ricarda Domaškec, 7. lětnik  

Musical „Quo Vadis“ je so 

mi lubił, spěwanje kaž tež 
hudźba. Wosebje spodobało 
je so mi te „chatwanje“ na 

sćěnowinach. 
Hańža Domšec, 6. lětnik  



 

 

Praktikantka na wyšej šuli 
 

W zašłych štyri tydźenjach přewjedźe knjeni Lydia Rachelic 
na našej wyšej šuli swój praktikum. Wona chce so z wučerku 
za sport a serbšćinu stać. „Sym hižo do mnoho dalšich 
powołanjow hladała, ale z dźěćimi dźěłać so mi wosebje lubi.“ 
23-lětna Wotrowčanka hraje wolejbul, ale tež w serbskej 
koparskej wubrance je aktiwna.  

„W Ralbicach w šuli je so mi jara lubiło a móžach wjele 
noweho nazhonić. Kolegij je mi přeco z dobrymi pokiwami 
pomhał a z šulerjemi mějach wjeselo. Wosebje rady 
wuwučowach w 6. a 7. lětniku“, nam knjeni Rachelic přeradźi. 
My přejemy jej dale wuspěch při studiju a při sportowych 
wubědźowanjach. 

          

Hódančko: „Stražnik ze systemom“ 
 

Před wrotami němskeho srjedźowěkowskeho města praša so 
stražnik kóždeho, kotryž chce do města za prawej parolu. 

Serbski burik, kotryž móžeše němsce, chcyše tež do města, ale 
parolu njeznaješe. Tak wobkedźbowaše ludźi a stražnika. Prěni 
přińdźe, stražnik praji „16“, muž wotmołwi „8“ a smě nutř. Žona 
přińdźe, stražnik praji „28“, žona „14“ a smě dale. Pola 
přichodneho mjenuje stražnik „8“, tamny „4“ a smě nutř. Potom 
přińdźe wojak, stražnik praji „12“ a wojak „6“. Stražnik jeho 
do města njeda. Naš burik pak bě system stražnika spóznał. Wy 
tež? (funguje jenož z ličbami w němskej rěči) 
  

 

burska kaznja:       „Hdyž so swjata Wóršla (21.10.) směje,   
                           do hód mało sněha wěje.“ 
 

 

 

 

02.10.2019 ekskursija 7. lětnika do ćišćernje w Budyšinje 

03.10.2019 swobodne - dźeń Němskeje jednoty 

04.10.2019 sportowy swjedźeń 

06.10.–12.10.2019 Erasmus+ - projekt w Słowakskej 
14.10.–25.10.2019 nazymske prózdniny 

28.10.–30.10.2019 regionalne posedźenje UNESCO–šulow w Plauenje 

31.10.2019 swobodne – reformaciski swjedźeń 

 

 
 

INFORMACIJE - TERMINY – WŠELČIZNY 



Swjedźeń a ylěća w Ral i a h 

Kóždolět  jes  s jedźeń  Ral i a h  – je o a  a lěćo – při a i zaso tójšto hosći z liska 

a zdaloka. Wot pjatka, . septe ra, hač do jedźele, . septe ra, s jećeše so e ulki  

sta je a koło około s jedźe išća. 

Wu ědźo a je o or iko  pjatk ječor pod s ětło jetaka i do  oh jo a o ora ze 

S jerdźa eje z haše ski  ad ěho   ,  seku da h. Na druhi  a třeći  ěst je slědo aštej 

o orje z Pěske  ,  sek.  a z Róža ta-Sernjan (31,53 sek.). Dohromady je so woso  łko  

o dźěliło. D ě ust je łodźi skeje o or  Ral i -Róža ta hód oćeštej so z ,  a ,  

seku da i. Wječor ukli ča z Melodija-diskoteku w stanje. 

Wjeršk třid jo skeho hejso a ja ěše 

so otu ječor e os i h ěhdźe 

d uhodźi ski progra  jes ja o , kotr ž 

oderěro aše lětsa k prě je u razej Maik 

Brěza . Na i  předstaji hu Ral iča ske 

dźěći r t isku reju, kotruž ě hu zhro ad-

je z Ber adet Do aške  rje je az u-

čo ali. Tež hol - łodost i preze to a hu 

so  reji z šelaki i efekta i s ě  

(Li hteffekte , štož jara derje skutko aše. 

Młode žo  pak poda hu so a časo u 

jěz u, hdźež uhlada h  ji h jako triko e 

figur  t h lět. W po ěsća h zhlado a hu jes ja e satiris e a 

i je e lěto. Wose je skeč „Di er for o e – Miss K opie“ to a hu 

přihlado arjo z ulki  přiklesko . Ta  předstajištaj Do i ik K op 

a De  Glo  a pře šo za a e a lóšt e aš je z at  sil esterski 

klasikar. Wězo jefalo aše tež sa o ahra a  fil  Ral iča ski h uži. 

Pod titlo  „Akto e z a jo XY – je uslědźe e“ p ta hu tónraz za znatej 

Olse o ej ól u. Ba d „Ro ko e rod “ progra  ze z at i 

o ero a i spě a i kaž tež ze sa ospisa  ser ski  hito  spě je 

skulojći. Po progra je a ješe Melodija-diskoteka do rejki. 



  

 

 

 

 

 

 

 

Po jedźel  rańši  pi e a o jedźe óža hu so op to arjo a u ědźo a je ko ja h 

zapřaho  jeselić. Mjez jěd aće kuče i udo  sej Re é Bula k ze S jerdźa eje złot  ě čk. 

Popołd ju proša hu hosći a kofej a sa opječe  t ka , kotr ž óža hu sej při krótki  

kultur  progra je zesłodźeć dać. Šulerki a šulerjo Ser skeje zakład eje šule Ral i , kotrež 

słušeja ke kultur ej skupi je a uži aja łod jo ski poskitk Ser skeho ludo eho a sa la, 

zawjeselichu přito h z rje je az učo a i spě a i a rejka i. 

Wose itostka popołd ja ěše 

předstaje je stareho busa Ikarus 

, z kotr ž su za ěsće 

ěkotři z as tehd  do šule a o 

a dźěło jězdźili. Wjele op to-

arjo  uži skład osć a poda so 

z uso  a krótku kołojěz u. 

Zaji a e ěše tež předstaje je 

dle skeho o ila,  kotr ž 

óža hu so hosćo rozhlado ać. 

Dźěćo  pak skićeše so  t  času za a a z pirato  a ska-

ka ski  hrodo . Ni o toho óža hu so tež š i ko ać dać. 

Derje zaruče  ě jedźelu poskitk jědźe. Wose je požada e 

ě hu Welse  r ičko e ałt  a słód  Měška ke  lód. 

Dźako a o ohi  darićela  a z podpěru jes eje rad  

óža hu tež lětsa zaso ulku to olu pře jesć. D pko je e 

 hodź. uloso a hu ta, štož při a i jele ludźi. Nad 

nowym telewizorom wjeselištaj so Sa i a a Stepha  Ši a  

z Kamjenca. 

Z lóšt ej jesadu a diskoteku ukli ča lětuši s jedźeń a lěća 

w Ralbicach.                                        Jadwiga Krawcowa 



Zaběra za dźěći 

Bórze wšak su azy ske prózd i y. Poto  so hwilku ze situa ije i kaž tule a 
wo razu ědźić jetrje aće. Hdyž zwjazujeće lič y wot  do , widźiće, wo čo 
so jedna. 

 



 

 

 

Hodowna pakćikowa akcija 

 

Humanitarne towarstwo „Swj. Filomena“ z. t. chce tež lětsa zaso dźěći a swójby w 
maćerno-dźěćacym domje w Dolní Podluží, w Jiřetínje a w bołharskim měsće Razgrad 
a wokolnych wsach z hodownymi pakćikami zwjeselić. 
Wobsah pakćikow njeje předpisany. 
 

Móžny wobsah: kakaw, słódkosće, hrajki, pisanske materialije atd. 
 

Při rozdźělenju je jara spomóžne, hdyž ma pakćik nalěpk,  
na přikład holca 14–16 lět abo hólc 0–4 lět abo swójba. 

 

Pakćiki kaž tež poćehnjenja a hygieniske twory hromadźa so wot 25.11.2019 do 

28.11.2019 wšědnje wot 17.00 hodź. do 18.00 hodź. w kulturnym domje w Smjerdźacej.  
 

Trjebana drasta a črije so lětsa njehromadźa! 

 

Z pjenježnymi darami maja so prěnjotnje transportne košty narunać. Dale maja pak so 
tež socialne zarjadnistwa podpěrać. 
 

Kwitowanku za pjenježne dary Wam rady po dochadźe wupisamy.  
 

Dalše informacije dóstanjeće pod telefoniskimaj čisłomaj                             

035796 / 96540 a 0172 / 794 75 22. 

 

 
 
Gerat Róbl – předsyda towarstwa 
 

 

 

Volksbank Dresden-Bautzen e.G. 

IBAN DE55 8509 0000 6036 0810 05 

BIC GENODEF1DRS 

Kontoinhaber: St. Filomena Verein e. V. 

Verwendungszweck :  Hilfsaktion 2019 

St. FilomenaVerein e. V. Towarstwo swj. Filomeny z. t.         
Lindenstr. 11 Lipowy puć 11 

       01920 Ralbitz-Rosenthal                                                                           01920 Ralbicy-Róžant 
       Telefon: 03 57 96/ 96 54                                                                           Telefon:  03 57 96 / 96 540 





Lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy 

 

přeprošuje Was 

 

na nowu komediju 

 

 

Ludźo, 
njedźiwajće so 

 
 

 

Njedźelu, 10.11.2019  w 16.00 hodź.   w Šunowje*  

Njedźelu, 17.11.2019  w 16.00 hodź.   w Sulšecach* 

   

  

Njedźelu, 08.12.2019  w 16.00 hodź.   w Chrósćicach 

Njedźelu, 15.12.2019  w 16.00 hodź.   w Sernjanach 

 

 

Njedźelu, 05.01.2020  w 16.00 hodź.   w Njebjelčicach 

Njedźelu, 12.01.2020  w 16.00 hodź.   w Radworju 

Njedźelu, 19.01.2020  w 16.00 hodź.   w Nowoslicach*  

 

    

Njedźelu, 02.02.2020  w 16.00 hodź.   w Haslowje*  

Njedźelu, 16.02.2020  w 16.00 hodź.   w Lejnje 
 

 

* ze simultanym přełožkom  



 

 

 

 

 
 

kulturna bróžnja 

 
 

 
******************************************************************************************** 

Zastup wot 16.00 hodź!! 
  

16.00 hodź poskići kuchnja słódne bayerske speciality  

18.00 hodź „O'zapft is“ darmotne natyknjenje piwa z  
originalnym ,,Paulanskim oktoberskskim piwom‘‘ wot našeho  
wjesnjanosty knjeza  Ryćerja a Dr. Taste so wo dobru naladu postara 
 

******************************************************************************************** 

 Skónčenje w 23.30 hodź 
                                  Wobmjezowana předpředań zastupnych lisćikow za 7.00 €   
 

           (skazanje pod: 0172- 357 09 08) 
  

 Na waše přizjewjenje a wopyt  so my wjeselimy! 
                        Waš service za swjedźenje a wupožčowanje stanow. 

 
 

 
 
 


