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vydavateľa
Nedávno boli Vianoce a Nový rok. Krásne. Aj so všetkými
želaniami. Sviatky odišli, želania zostali. Splnené i tie nesplnené.
Čas prázdnin sa splnil školákom. Boli jarné prázdniny, ba
trocha voľna aj cez veľkonočné
sviatky. Iba želanie daňových
prázdnin sa akosi nechcú napĺňať. Iste nie som sám po nich
túžiaci.
Deň učiteľov, tie okrem gratulácií, prináša, a každoročne,
bezúspešné želania dostať platy učiteľov ďalej od minima a
priemeru (vyššie) dosiahnuť
postavenie pedagógov na želateľnú úroveň.
Škoda mnohých nesplnených
želaní. Človeku by sa ľahšie žilo
a hoci nových želaní by nebolo
menej...jednoducho ľahšie by sa
žilo.
Tých učiteľských však (nesplnených a nenaplnených) je
ozaj škoda. Hoci rok, čo rok,
ich, aj za nich vyslovuje kdekto, ba sľuby občas začuť...
Viem si predstaviť, že na pedagogické fakulty sa hlásia iba
jednotkári. Ich záujem vyvstáva
zo vzťahu a škola iba dodáva
chýbajúce. Zatiaľ nám nezostáva iné iba učiteľom fandiť
a dúfať, že ich záslužnú prácu
spoločnosť nielen slovne ocení.
Veď vychovávajú a pripravujú
pre život naše deti!!!
Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk
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Brány poznania otvárate
Hoci vzdelanie je najlepšia investícia spoločnosti, práca učiteľa
je príťažlivá, náročná a patrí medzi
najvýznamnejšie pre človeka i spoločnosť, je stále nedocenená.
Jej význam nespočíva len z potešenia detí objavujúcich poznanie
na neschodných cestách života.
Sprevádza nás od prvých krokov
a stretnutí v školských laviciach
až... po celý život.
Preto každému defilujú v pamäti učitelia jeho života nielen v ich
sviatok 28. marca, ba čím je človek
starší tým viac si spomína na svojich prvých formovateľov z tried a
učební.
Potešiteľná informácia sa objavila v tlači minulý týždeň: Učitelia
sa majú zaradiť medzi verejných
činiteľov a mali by sa tešiť podobnej ochrane ako poslanci. Zatiaľ sa
o návrhu iba diskutuje. Návrh musí
odobriť vláda a parlament. S prija-

Učiteľ sa dal do služieb
ducha, a preto musí
prejsť cestou tŕnistou.
Ľ. Štúr
tím nového zákona sa uvažuje od
začiatku roku 2009. Dúfame že na
jesennom rokovaní tohto roka prejde. Mestská časť DNV už dvanásty krát, od roku 1996, pripravila v piatok 28. 3. v Istra centre pre
učiteľov pôsobiacich v Devínskej
podujatie Brány poznania otvárate, kde pozdravili pedagógov
príjemným kultúrnym programom,
prihovoril sa starosta MČ DNV V.
Mráz a predstavitelia obce ocenili
ich záslužnú prácu.
Ocenení učitelia:
ZS 1. Bukovčana 3
Mgr. Miroslava Daneková
Mgr. Svetlana Danišová

bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
Pošta v Devínskej Novej Vsi
sa sťahuje z Istrijskej ulice do
priestorov základnej školy na
ulici P. Horova 16. Pre klientov
by mala byť k dispozícií od 1. 4.
2008.
•••
Otvorenie turistickej sezóny
začne 19. 4. podujatím Samove hry od 13.30 h na nám. J.
Kostru (oproti Ternu) a program bude až do 19.30 h.
(bližšie v čísle)
•••
Rybársku sezónu v Devínskej otvorili. Podrobné informácie
získajú záujemcovia na výveske
pri rybníku na Mlynskej.
•••
Na ceste do Pekingu ubehol J. Raichl už cez 1500 km.
Dana Karolusová
ZŠ P. Horova 16
Mgr. Anna Kmeťová
PhDr. Ján Martanovič
Katarína Šikulová
MŠ M. Marečka 20
Katarína Fnoučková
Ida Bundová
Terézia Ivanová, aj uznanie za celoživotnú prácu s deťmi
MŠ P. Horova 3
Soňa Dráhovská
Janette Klačanská
ZUŠ
Mgr. Ľubomír Horák
Margita Schmidtová
Mgr. Mária Zrubcová- ZŠ P. Horova
16 dostane ocenenie primátora
hl. mesta Bratislava za dlhoročnú
úspešnú prácu v školských službách.
r
Úzavierka dnešného čísla
bola 27.3. 2008
Uzavierka nasledujúceho
čísla bude 10.4. 2008,
číslo vyjde 18.4. 2008.
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Z radnice
Miestna rada MČ DNV sa zišla
18. 3. 2008. Z prijatých uznesení
predkladáme tieto závery:
MR MČ DNV
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
ako jediný spoločník hospodárenie
DTV, s. r. o. a DNV ŠPORT, spol. s r. o.
za rok 2007 po zapracovaní pripomienok MR a prerokovaní v Komisii
ﬁnancií, podnikania, rozvoja cestovného ruchu a legislatívy,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
Záverečný účet MČ DNV za rok 2007
po zapracovaní pripomienok MR a
prerokovaní v komisiách MZ a zapracovaní ich pripomienok,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
rozpočtové opatrenia rozpočtu na rok
2008 po ich prerokovaní v Komisií
ﬁnancií, podnikania, rozvoja cestovného ruchu a legislatívy,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
Poriadok odmeňovania zamestnancov
MČ v znení pripomienok MR a po
jeho prerokovaní v Komisií ﬁnancií,
podnikania, rozvoja cestovného ruchu
a legislatívy,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
VZN o zriadení jedného školského
obvodu v MČ DNV,
- schválila vydávanie informačného
bulletinu MČ podľa predloženého
návrhu po prerokovaní v Kultúrnej
komisií, a schválila prijímanie sponzorských príspevkov za uverejňovanie
propagácie podnikateľov v informačnom bulletíne podľa predloženého
návrhu,
- požiadala starostu MČ DNV a uložila predsedovi Komisie ﬁnancií, podnikania, rozvoja cestovného ruchu
a legislatívy v súvislosti s riešením
sporu pri zavážke Glavice, rokovať
s advokátskou kanceláriou Tomášek
a Partners a stanovisko predložiť do
najbližšieho MZ,
- zobrala na vedomie analýzu stavu
detských ihrísk v MČ, schválila plán
úprav, oprav a likvidácie detských
ihrísk v MČ podľa predloženého návrhu
- schválila zámer odpredaja budovy
reštaurácie na štadióne vypísaním verejnej obchodnej súťaže
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
ﬁnančné prostriedky na presťahovanie
MŠ M. Marečka 20 do priestorov MŠ
M. Marečka 16,

- odporučila MZ MČ DNV schváliť
dodatok č. 2 k Zakladateľskej listine
MŠ M. Marečka 20 o vykonávaní
podnikateľskej činnosti so zámerom
podľa predloženého návrhu,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
ﬁnančné prostriedky na rekonštrukcie
a opravy budov ZŠ a MŠ,
- schválila realizáciu pamätníka židovského cintorína v celkovej výške 250
tis. Sk, schválila ﬁnančné výdavky na
spracovanie projektovej dokumentácie
pamätníka vo výške 50 tis. Sk, schválila ﬁnančné prostriedky na opravu
chodníka, spevnených plôch, sadových
úprav, premiestnenie zastávky MHD,
osvetlenie pamätníka v celkovej výške
214 tis. Sk, uložila prednostovi MÚ
MČ DNV požiadať primátora hl. m. SR
o súhlas na postavenie pamätníka na
pozemku hl. m. SR, a odporučila MZ
MČ DNV schváliť rezervu na dotvorenie vonkajších plôch okolo pamätníka
vo výške 300 tis. Sk.,
- zobrala na vedomie informáciu o
rozpracovaní návrhu zadania územného plánu centrálnej mestskej zóny v
MČ DNV,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
predložený návrh lokalitného programu dostavby DSS v znení pripomienok,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia
úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia za sociálne služby s účinnosťou
od 1. 5. 2008 po zosúladení s VZN
hl. m. SR,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
asanáciu objektov Istrijská 68 podľa
predloženého návrhu, a uložila architektovi MČ DNV vypracovať návrh na
využitie plôch objektu Istrijská 68 a
predložiť materiál do najbližšej MR,
- vyjadrila súhlas s účelovou dotáciou na projekt „Samové hry“ vo výške 40 tis. Sk z rozpočtu MČ, schválila
účelovú dotáciu na letenky a PHM
pre Mgr. Jozefa Rajchla na realizáciu
olympijského maratónu do Pekingu vo
výške 115 tis. Sk v členení: 90 tis. Sk
na letenky a 25 tis. Sk na PHM z fondu
voľnočasových aktivít mládeže, uložila prednostovi MÚ MČ DNV uvoľniť
dotáciu po schválení Záverečného
účtu MČ a doplnení prostriedkov do
fondu voľnočasových aktivít mládeže,
a schválila účelovú dotáciu vo výške 5
tis. Sk na prenájom konského povozu
z rozpoč. pol. 08.2.0. - organizovanie
kultúrnych aktivít MČ DNV.

SAMOVE HRY
Turistická Informačná Kancelária Devínska Nová Ves a Istra
Centrum, centrum pre voľný čas
pripravujú zaujímavú akciu pre verejnosť. Už druhý ročník podujatia
„SAMOVE HRY – otvorenie turistickej sezóny 2008, II. ročník“ sa
koná v sobotu 19.4.2008 v popoludňajších hodinách čase od 13.30
do 19.30 hod. Akcia je realizovaná
pod záštitou starostu MČ DNV Ing.
Vladimíra Mráza a vďaka podpore
viacerých sponzorov.
Cieľom akcie je ponúknuť verejnosti všetkých vekových kategórií
možnosť príjemne stráviť voľný
čas a propagovať históriu a vzácnu prírodu Devínskej Novej Vsi za
účelom jej lepšieho spoznávania
a ochrany. Snahou usporiadateľov
je predovšetkým vytvorenie tradičného podujatia pre verejnosť, zvýšenie záujmu o spoznávanie tradícii, histórie a prírodných krás vo
svojom okolí, podpora miestnych i
regionálnych remeselníkov ako aj
zviditeľnenie ponuky exkurzií so
sprievodcami.
Názov „Samove hry“ symbolizuje
prepojenie s miestom, kde sa akcia
odohráva – Devínska Nová Ves ako
pravdepodobné miesto lokalizácie
slávnej Samovej ríše.
Program akcie sa odohrá na
troch rôznych stanovištiach. Hlavné stanovište (Námestie J. Kostru, oproti Supermarketu TERNO),

kde prebehne i slávnostné otvorenie podujatia, budú tvoriť stánky
s remeselníkmi, atmosféru budú
dotvárať viaceré vystúpenia skupín
historického šermu, dobových tancov, dobovej hudby, pripravená je
dobová lukostreľba, aktivity pre
tých najmenších, exkurzia o histórii Devínskej Novej Vsi (o 15.00
hod) a večerné vystúpenie. Druhé
stanovište (pod Pieskovcom Sandberg, na konci ulice Slovinec)
bude zamerané na spoznávanie
živej i neživej prírody spojené so
súťažami, infostánkom a exkurziou so sprievodcom po Devínskej
Kobyle (o 15.00 hod). Posledným
tretím stanovišťom je SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku (Istrijská 68), kam povedie aj
historická exkurzia so sprievodcom. Popri stálej výstave o kultúre
Chorvátov ponúka aj aktuálnu výstavu s názvom „Ostrý záber“. V
tento deň bude múzeum otvorené
v čase od 14.00 do 18.00, vstup do
expozícií bude bezplatný.
V prípade nepriaznivého počasia
sa časť aktivít presunie do priestorov múzea (vstup bude zdarma) a
kultúrneho strediska Istra Centrum
na Hradištnej 43.
Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete na internetovej
stránke www.tikdnv.sk alebo na
telefónnom čísle 02 6477 0260.
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Zlochová (0907 630 852), zlochova@tikdnv.sk

Chcete si zarobiť a pritom mať pocit, že Vaša práca je
naozaj užitočná?

Staňte sa osobným asistentom!
Kto sa môže stať osobným asistentom? Každý, kto má 18 rokov
a spôsobilosť na právne úkony a chce poskytnúť svoj čas a schopnosti na pomoc osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.
Čo je to osobná asistencia?
Forma pomoci, ktorú hradí štát a pri ktorej asistent pomáha
občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím pri rôznych každodenných úkonoch ako vstávanie, varenie, nakupovanie, sprevádzanie do školy či práce, za kamarátmi ...
Osobný asistent dostáva odmenu 55 Sk za 1 hodinu.
Ak máte voľný čas ráno, poobede či večer, prípadne niektorý
deň cez víkend, kedy by ste mohli niekomu pomôcť, ozvite sa nám
telefonicky alebo mailom, poskytneme Vám viac informácii:
Agentúra osobnej asistencie, Banšelova 4, Bratislava – Trnávka
Tel: 02/4341 0747, 0911 268 688, 0907 262 293
E-mail: omd@omdvsr.sk
Agentúru OsA vedie Organizácia muskulárnych dystroﬁkov v SR,
viac na www.omdvsr.sk
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Z Devínskej do Pekingu
O štarte na odvážnu cestu z Devínskej cez Atény do Pekingu sme
písali v minulom čísle. Vo štvrtok
27. 3. sme dostali nové správy. Čitateľom ich ponúkame.
Maďarsko 8.3 – 12.3.
8.3. (1. deň) 82,09 km štart DVN
8:08 Devín Karlova Ves centrum
budova SND (9:30-10:15) hraničný prechod Rajka noc 12 km pred
Györom
Sme vďační každému, kto nám
pomohol sa odraziť z Bratislavy
smerom do sveta. ĎAKUJEME.
Od hraníc až do Gyoru kľudný beh
po cykloceste.
9.3. (2.deň) 85,82 km Gyor (nocovanie 8km pred) Szekesfehervar. Stan odolal a dospali sme
zameškané aj vďaka Hrejeto a
spacákom a samonafukovacím
karimatkám. Šialená cesta N–81
bezohľadnosť vodičov nepozná
hraníc najmä domácich kamionistov a aj drožkárov. Tu by sa človek
mal báť aj babety. A extra stres
keď vás predbiehajú dva kamióny
pri čerstvom hrobe 12tich ľudí.
(smutné)
10.3 (3 deň) 69,64 km Szekesfehervar 40 km sólo Dunaujvaros
Krajina prekrásna už zelená.
Kamarát Peťko nás dobehol a vyzdvihol papiere pre zdravotníčku
na vybavenie mongolských víz. Tá
je momentálne v BA a bude cestovať do Prahy. Bolo tak krásne až
som zle odbočil a pobehol som si
40 km sám. Potom som od domorodca poslal sms a našli sme sa.
Chlapci kúpili hrniec a niečo pod
zub vyšli sme za mesto a šup do
stanu HUSKY – ktorý vedia chalani už raz dva postaviť.
11.3.(4 deň) 77,37 km Dunaujvaros štart 8:30 (zmena trasy) Dunajfölvar Szekszard (Schalka)
Žiaľ stále neviem použiť kartu
a vybrať peniaze aby sme dotankovali tak to nechávam na neskôr.
Druhá zlá správa: Zdravotníčka,
(inač dostala oﬁciálnu prezývku
od Maťa vodiča „nástenkára“
– „pagáčik“) nám volala že na
mongolskej ambasáde sú úplný
motáci a všetko čo bolo dohodnuté zrazu neplatí takže tam zostane
až do piatku. Tak musíme meniť
trasu a isť cez Chorvátsko.
12.3.(5 deň) 69,18 km Szekszard (Schalka) Mohacs hraničný
prechod (Chorvátsko) Udvar Beli
Manastir (nocovanie)

Spánok vo vinici. Juraj chcel odfotiť pomník bitky pri Moháči len
mali zavreté tak sa povozil hore
dole na biku od Green Bike J .
Na hraniciach úplne milí ľudkovia zasmiali sa nad našou cestou
podali nám ruky dali razítka odfotili si trasu z nálepiek na aute za
ktoré Ďakujeme ﬁrme OKAT
Chorvátsko 12.3 – 14.3 INCLUDEPICTURE „cid:image003.gif
@01C89182.E5466130\* MERGEFORMATINET
13.3.(6 deň) 66, 88 km Beli
mansatir Osiek Ernestinovo Gaboš Jarmina (nocovanie) 5 km
pred Vinkovci.
Stále neviem vyberať peniaze z
karty a musíme už tankovať. Tak
Juraj siahol po svojej železnej rezerve a my sa môžeme posunúť
s Osieka a kus ďalej ale nie moc
lebo až zajtra príde Pagáčik s
pasmi a Kollárovcami. Nocovanie
na pozemku domáceho JRD pod
jabloňami. V chorvátsku aj po
rokoch skončení vojny sú tabule o umiestení nášľapných mín.
Takže sme trochu opatrní. Behá
sa tu úplne krásne autá tu dávajú
prednosť prípadne počkajú. Jazdia tu pomaly a ohľaduplne.
14.3 (7.deň) 48,51 km Vinkovci
Mirkovci Orolik Tovarnik (hraničný prechod Srbsko)
Pagáčika nám priniesli Laco a
Bea FitLine a priniesli a hromadu
sladkostí a športovej výživy kúpili
nám bagety a hurá ideme behať.
Dnes až od 16.00 sme sa pohli
z Vinkovca ale môžeme konečne
vojsť do Srbska a snažiť sa traﬁť
do pôvodnej cesty. Pred hranicami sa pokúša celý tím nejako
upratať a preorganizovať všetko
v aute. Pri tejto príležitosti sa dostala Jurkovi do rúk zdravotníčkina baterka. Len mu nestihla
povedať že slúži ako paralizér.
– zistil to sám. Vstup do Srbska
bol zároveň aj novým kultúrnym
zážitkom.
Srbsko 14.3 – 21.3 INCLUDEPICTURE „cid:image004.gif@
01C89182.E5466130“/*MERGEFORMATINET
Šid Kukujevci (nocovovanie)
15.3 (8 deň) 70,84 km Kuzmin
Martinci Sremska Mitrovica Drenovac nocovanie pred Šabac
V Sremskej Mitrovici nás prekvapilo pozvanie na kompletný
obed pre všetkých od bývalého

veslára. Sprievodné Auto VW
TOUAREG budí u každého zvedavosť, a zároveň informuje o
celej výprave.
16.3. (9.deň) 89,84 km Šabac
Dumača Draginje Slatina Valjevo
nocovanie Rajkovič
Sme konečne a znovu v kopcoch, Jožkovi sa beží sa fajn až
na ten dážď. Ja som zmokla do
nitky a mala som zo dvakrát komplet sprchu od kamiónov ktoré
ma predbiehali.
Chlapci urobili miesto v aute
pre ďalšiu osobu. Auto je skvelé.
Vyškrabalo sa do kopca kde bolo
po členky blata.

stmieva a stále sneží. Jožka čakáme v aute každých 5 km a za
každým je zasneženejší a vymrznutejší. Vodu na čaj zohrievame
vo fľašiach ktoré dávame na motor, tak sa Jožko môže ako tak
zohriať teplým čajom a musí ísť
ďalej, keďže sneženie neustáva a
nemáme tu hore ako prenocovať.
Okolo 1 hodiny v noci prichádzame do mesta. Našli sme hotel kde
nás prijali a tešíme sa na horúcu
sprchu a teplú izbu.
Teplá voda netečie a v hoteli
nekúria. Drkoceme zubami pod
dekami ale aspoň nie sme vonku
na snehu.

Našli sme lúčku v lesíku a môžeme nocovať.
17.3. (10 deň) 85,77 km Breždje
Gornja Gorevnica Čačak Tavnik
nocovanie Kraljevo
Ráno pokračujeme v kopcoch.
V malej dedinke ktorá pozostáva
z pár domov, obchodu a krčmy
nás domáci pozývajú na čaj a
kávu. Rozprávame sa o našej expedícii a pri tej príležitosti dostávame fľašu rakije. Ešte pár fotiek
na rozlúčku a Jožko beží ďalej.
Sám keďže znovu prší.
18.3. (11 deň) 77,70 km Novo
selo Vrnjačka banja Mitrovo polie
Brus (novcovanie- motel)
Stále kopce, je tu krásne, príjemná a kludná cesta. Je chladno a začína snežiť. Pomaly sa

19.3. (12 deň) 73,78 km Lepenac Beloljin Prokuplje Žitoradja
(nocovanie)
20.3 ( 13 deň) 61, 53km Brestovac Leskovac Predejane (nocovanie)
21.3 ( 14 deň ) 92, 32 km Priboj
Vranje Tabanovce (hraničný prechod Macedónsko)
Macedónsko 21.3. – 24.3 INCLUDEPICTURE „cid:image005.
gif@01C89182.E5466130“ \*
MERGEFORMATINET
Nocovanie 5km za Tabanovce
22.3. (15 deň) cca 57,69 km
(diaľnica) Kumanovo Miladinovci Titov Veles nocovanie (motel)
Dnes Jozef trasu bežal po diaľnici.
(Pokračovanie v budúcom čísle)
DEVEX 3
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centrum pre voľný čas
Devínska Nová Ves, Hradištná 43, 841 07 Bratislava
Tel. 02/64 77 00 33, e-mail: propagacia@zoznam.sk,
istracentrum@stonline.sk, www.devinskanovaves.sk

12. 4. KONCERT VÁŽNEJ HUDBY
vo veľkej sále od 19.00 h.
13.4. PERNÍKOVÁ CHALÚPKA
Detská divadelná scéna
vo veľkej sále od 16.30 h., vstupné 25,-Sk
21 - 25.4. DEŇ ZEME Rok planéty Zem
Projekt prírodovedných podujatí pre
deti a mládež MŠ a ZŠ v DNV.
vo veľkej sále, organizované
27.4. SPOMIENKA NA R. SLOBODU
literárny večer venovaný spisovateľovi,
ktorý žil a pôsobil v Devínskej Novej Vsi
vo veľkej sále od 16.00 h.

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
TIK: Istrijská 49, P.O.BOX 33,
841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,
www.tikdnv.sk
Hodiny pre verejnosť: Po, St, Pi: 13.00-17.30 h.,
Ut, Štv: 9.00-12.30 h., 13.00-17.30 h.

9.-11.4.

Program kina DEVÍN
V Devíne
(nie v Devínskej)

6.4. (ne) o 16.30 a 18.30
GYMPL, ČR, 65.***
9.4. (str) o 18.30
ČERTOVSKY HOLIČ
Z FLEAT STREET
USA, mn 18, 65.***
13.4. (ne) o 16.30 a 18.30
HONBA ZA POKLADOM

Kniha tajomstiev
USA, 79.***
16.4. (str) o 18.30
VÝPRAVA DO
STRATENÉHO
KRÁĽOVSTVA
***
Tal., 65.20.4. (ne) o 18.30
O ŽIVOT
ČR, 65.***
Viac na:
www.dkdevin.amﬁk.sk

Základná umelecká škola, Istrijská 22, Bratislava
Vás srdečne pozýva
dňa 10.4. 2008 o 18.00 hod.

na koncert Jarné melódie
v Zichyho paláci,
na ktorom sa predstavia žiaci z našej školy

Pozvánka na koncert

Praktické školenie pre učiteľov
základných škôl I. (Trnavský kraj)
Čarovný Schloss Hof/Rakúsko
exkurzia so slovenským sprievodcom
TIK DNV Istrijská 49
10.00 h

Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky na Slovensku Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku Vás pozývajú na koncert
chorvátskeho umeleckého súboru

Ďalšie informácie a prihlásenie
3 dni vopred: 02/6477 0260, www.tikdnv.sk

v sobotu 12. apríla 2008 o 19.00 h
do Veľkej sály ISTRA CENTRA na Hradištnej ulici 43

young4BA opäť pomáha ﬁnancovať
a spracúvať dobré nápady

V programe vystúpi Zmiešaný spevácky zbor a cappella a
Tamburašský orchester so skladbami chorvátskych a svetových skladateľov.
Vstup voľný!

12.4.

young4BA, tím mladých dobrovoľníkov,
ktorí žijú, študujú alebo pracujú v Bratislave, aj tento rok rozhodne o sume 100 000
korún. Peniaze rozdelia medzi projekty, ktoré
pripravia iní mladí ľudia a oslovia netradičným
nápadom ako spríjemniť život ľudí v Bratislave.
Tím mladých ﬁlantropov už štvrtý rok pôsobí
pri Komunitnej nadácii Bratislava aj vďaka
Nadácii SPP.
Žiadať o grant od young4BA môžu
mladí ľudia, neformálne skupiny a organizácie, ktorých členovia sú vo veku od
15 do 26 rokov. Podmienkou je verejnoprospešnosť projektu v ktorejkoľvek
oblasti (zdravie, umenie, šport, sociálna
oblasť, životné prostredie...), aby sa nápad realizoval priamo v hlavnom meste,
v období od mája do augusta 2008.
Finančná podpora jedného projektu nepresiahne 10 000 korún.
Projekty môžu žiadatelia posielať do

14. apríla 2008. Každý žiadateľ musí
svoj zámer osobne konzultovať s jedným z členov young4BA. Posledný
aprílový týždeň tím rozhodne, ktoré
projekty podporí. Počas troch ročníkov
sa do tímu young4BA zapojilo spolu 32
mládežníkov. Medzi 69 najrôznejších
aktivít už rozdelili sumu 643 500 Sk.
Aj vďaka nim rozprúdili ovzdušie Bratislavy break-dancoví tanečníci, kúzelníci
z Klubu kúziel rozšírili repertoár svojich
trikov, študenti predstavili verejnosti
amatérske ﬁlmy vlastnej tvorby, iní sa
naučili maľovať ľudové ornamenty. Bratislavčania mali možnosť zúčastniť sa
cyklistických pretekov v Malých Karpatoch, svoje umenie predstavili aj mladí
skateboardisti a hráči foodbagu.
Tím young4BA
Formulár na podávanie projektov a všetky

PETAR ZRINSKI z Vrbovca

Tipovacia kancelária TIPOS a TIPITO na Istrijskej ulici 71
otvorená denne:
Pondelok: 14.00 do 18.00 hod.
Ut. až Piat.: 10.00 až 18.00 hod.
So, Ne: 9.00 až 14.00 hod.

UBYTOVANIE V RODINNÝCH DOMOCH
v 2, 3, 4 posteľových izbách
STAMADO s.r.o.
Bratislava, Devínska N.Ves, Kosatcova 26
Tel./fax: 02 / 6477 0095

informácie o young4BA nájdete na

www.young4ba.sk.
young4BA pôsobí pri Komunitnej nadácii Bratislava a je tím mladých dobrovoľníkov zo stredných a vysokých
škôl, ktorí sa chcú naučiť a ďalej podať

mladým, čo je dôležité pri vytváraní a
spracúvaní projektu a podieľať sa na
rozhodovaní o určitej sume peňazí.
Projekty, ktoré young4BA podporí, prinášajú nápady mladých ľudí, ktoré spríjemňujú letný čas ľuďom v Bratislave.

DEVEX 4
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Odišli z našich radov
Ing. Ján JURČO
Nech odpočíva v pokoji!

Vybrali sme
Etika vo verejnej správe –
návrh etického kódexu štátneho zamestnanca / zamestnanca verejnej správy, návrh
etického kódexu voleného
predstaviteľa samosprávy.
Spracovaný z podkladov
Kódexu správania pre verejných činiteľov prijatý Výborom
Ministrov Rady Európy 11. 5.
2000
2. Etické kódexy v oblasti verejnej správy v Slovenskej republike.
Úvod
Etickú reformu vo verejnej
správe je nevyhnutné vnímať
ako neoddeliteľnú súčasť prebiehajúcej reformy verejnej
správy.
Etika verejnej správy formuluje základné zásady poskytovania verejných služieb a
princípy žiadúceho, a zo strany verejnosti očakávaného
správania sa zamestnancov
vo verejnej správe.
Etický kódex predstavuje jeden z dôležitých nástrojov na
zosúladenie konania zamestnancov verejnej správy so
všeobecne platnými a uznávanými etickými štandardami
správania sa, a prostredníctvom efektívneho, nestranného a transparentného poskytovania verejných služieb a
rozhodovania posilňuje pozitívne väzby a interakcie medzi
zamestnancami verejnej správy a verejnosťou.
zdroj:
www.vlada.gov.sk / Etický
kódex štátneho zamestnanca

A

ko je známe od septembra roku 2007 vychádza Devex bez ﬁnančnej podpory Mestskej časti
Devínska Nová Ves. Mestská

Zoznam tých, ktorí prispeli do
17. 2. sme uverejnili v číslach
4 a 6/08. Keďže výpisy z banky dostávame len raz mesačne
zoznam ďalších prispievateľov
zverejníme v budúcom čísle.
Tak sa to bude diať kým táto
situácia potrvá.
Zvládli sme, ako tak, rok

Na zachovanie Devexu
časť sa rozhodla vydávať vlastné médium, farebný mesačník,
vyhlásila výberové konanie a
...výsledok poznáte.
Keďže občania sa vyjadrili
za zachovanie doterajších novín Devex, prisľúbili podporu a
pomoc, vydavateľ súhlasil pokračovať vo vydávaní za predpokladu, že získa prostriedky,
ktoré zastavením dotácie MČ
DNV chýbajú.
Do 28. 3. 2008 jednotlivci
prispeli sumou 54 450 Sk.

2007, prvý polrok 2008 vyzerá, že aj s podporou čitateľov
zvládneme tiež. Nezanedbateľné sú však ﬁrmy a podnikatelia, ktorí sa rozhodli podporiť
vydávanie Devexu, neželajú si
však byť menované. Kontrolu
príspevkov na Devex majú však
k dispozícii.
V tomto čísle opäť prikladáme šeky na podporu Devexu
tým, ktorí predchádzajúce stratili, alebo zabudli na ne. Nakoniec nejde iba o prvý polrok

Slovo majú Novoveštania
Potok Mláka
a ďalšie súvislosti.....
Naša jednofarebná DTV odvysielala televíznu aktualitu o vyčistení potoka Mláka na úseku pri
napúšťadle do rybníka. Ako pán
poslanec Baranovič komentoval
našim dobrovoľným hasičom patrí poďakovanie za vykonanú sýtu
dobrovoľnú prácu za vyčistenie
tohto úseku.
Plne sa s jeho názorom stotožňujem a pripájam sa, patrí im i
primerané ﬁnančné ocenenie.
Ak sa však pozerám na tento
problém zo širšieho záberu všetci
dobre vieme, že znečisťovanie potoka Mláka je už asi od roku 1960
pretrvávajúci problém.
Práve preto mi v tom televíznom šote chýbal nejaký podnet, čo
s danou situáciou robiť resp. ako
zjednať nápravu alebo otázky pre
kompetentných pánov z radnice či
je im takáto situácia vyhovuje.
Potok Mláka, zberá potočné a povrchové vody z okolia od
Dúbravky, Lamača, Záhorskej
Bystrice, Marianky a Stupavy. Je
zrejmé, že znečistenie potoka vzniká niekde na tomto území.
Z ďalšieho televízneho poslanec-

kého rozhovoru sme sa dozvedeli
ako naši poslanci úspešne vykonali služobnú cesto do zahraničia
pre rozvoj projektu Kultúra bez
hraníc.
I v záujme práve našich susedných obcí a MČ ako Dúbravky,
Lamača, Záhorskej Bystrice a
možno i Stupavy. Prečo nevyužijeme tieto dobré kontakty napr.
na spoločné vyriešenie problému
znečisťovania potoka Mláka? Lebo
beháme po Európe a nevieme si
pozametať pred vlastným prahom.
Prečo nežiadame od Slovenského
vodohospodárskeho podniku pravidelné čistenie potoka?
Prečo sa nevybudovalo vretenové stavadlo pre napúšťanie rybníka, veď bolo niekoľko volebných
období rok čo rok, v schválených
investičných akciách našej MČ i s
ﬁnančným krytím?
Prečo hovorím, že jednofarebná
DTV? Lebo hladká chlebodarcov
len po srsti, nedajbože proti. Čo by
asi potom nastalo? Neviem. Mne
však ide o čistý potok Mláka, nie
o DTV.
Veríte tomu, že v tomto potoku
za mojich detských rokov tiekla
kryštálovo čistá voda, pod nohami
ste mali krásny riečny piesok, že
okolo potoka v lete bola deka vedľa
deky a deti sa kúpali a šantili.
Že sme sa v ňom naučili veštci

tohto roku ale aj o zabezpečenie celého roka 2008. Aby
Devex mohol vychádzať vydavateľ potrebuje nazbierať 272
tisíc korún. Na tento rok má
prisľúbenú úhradu na takmer 8
čísel. Ostatné prostriedky bude
zabezpečovať od sponzorov,
podnikateľov, ﬁriem a nevynecháva ani čitateľov.
Všetkým, za vydavateľa i za
čitateľov Devexu, za doterajšiu podporu a pomoc patrí
vďaka !!!!!!!!!
Pre informáciu tým, ktorí potrebujú číslo účtu Devexu

5501241032/0200
Devex-Peter Krug,
Kalištná 9, 841 07 Bratislava,
konštantný symbol: 0558
variabilný symbol: 20078
Mgr. Peter Krug,
vydavateľ
plávať? Alebo ste to mnohí už zabudli?
V tejto súvislosti sa musím dotknúť hodnotenia a posudzovania
vplyvov na životné prostredie „ Polyfunkčné územie Lamačská brána“ ako sa dozvedáme z internetovej stránky našej MČ. Veľmi by
som uvítal, a určite nie len moja
maličkosť , keby bol tento materiál
zverejnený na internetovej stránke
MČ, aby sme sa mu mohli dostatočne venovať.
A verte tomu je to veľmi dôležitá parketa, ktorá sa dotkne celej
našej MČ. Možno omnoho viac
ako nezmyselné zahusťovanie a
pretlakovanie, sídlisk a starej časti.
Keď tam vystavujeme nezáživný a nič neriešiaci „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
MČ Bratislava Devínska Nová
Ves“, ktorý, som presvedčený, je
omnoho horší ako nič neriešiace
ekvivalentné totalitné projekty.
Nebudem ich menovať, ale na požiadanie som k dispozícii.
Možno vás, vážení spoluobčania, tieto problémy niektorých
oslovia a možno nie, možno kompetentných taktiež nie, lebo oni
samozrejme nie sú povinní čítať
akýsi DEVEX, ktorý ani nechcú
podporovať, takže možno zase
niekedy budúce.
Ing. Peter Ebringer.
DEVEX 5
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Wh

W HOTEL

Opletalová ulica 1/A, DNV, 841 07 Bratislava
aj napriek rekonštrukcii

ENÝ

R
PONÚKAME :
TVO
O
• príjemné posedenie
so širokým sortimentom teplých jedál a nápojov
• obedové menu za 88.- Sk
(v reštaurácii aj v Snack bare za tú istú cenu)
• usporiadanie rôznych spoločenských akcií
(do 60 osôb)
• pracovné, spoločenské stretnutia, svadby,
promócie, oslavy
• ubytovanie v novo zariadených izbách
KONTAKT:
W Hotel s.r.o.
Opletalova ulica 1/A
Devínska Nová Ves, 841 07 Bratislava
tel.č. : 02/6476 1721 , 6476 1610
tel./fax : 02/6476 1780
e-mai: recepcia@whotel.sk

Wh

W HOTEL

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU

Ďalšie podvodné e-maily
v mene Slovenskej sporiteľne
a rady, ako sa pred nimi chrániť
Vzhľadom na ďalší výskyt podvodných e-mailových správ posielaných
v mene Slovenskej sporiteľne, banka opätovne upozorňuje klientov,
aby v žiadnom prípade na takéto
e-mailové správy neodpovedali,
ani neklikali na linky, ktoré sú v
e-mailoch uvedené. Takéto e-maily
je vhodné okamžite vymazať. Zároveň prinášame klientom rady, ako
postupovať, ak od nich niekto žiada
citlivé bankové údaje.
Aj napriek opakovanému výskytu podvodných e-mailov Slovenská
sporiteľňa zatiaľ nemá informáciu,
že by bol v tejto súvislosti došlo k
zneužitiu účtu klienta. Na výskyt
podvodných e-mailov banku upozornilo od pondelka 24. marca 2008
viac ako päťsto klientov. Väčšina z
nich postupovala správne a na podvodný e-mail neodpovedala.
„Najlepšou ochranou klienta je
nereagovať na podvodné e-maily
odosielané v mene banky. Slovenská
sporiteľňa žiadne správy so žiadosťou o poskytnutie údajov o klientovi

ako sú prístupové čísla a heslá prostredníctvom e-mailu neposielala
a ani nebude posielať. Slovenská
sporiteľňa tiež nikdy prostredníctvom e-mailu nevyzýva klientov na
stiahnutie si aktualizovanej aplikácie elektronického bankovníctva,“
vysvetľuje hovorca Slovenskej sporiteľne Štefan Frimmer.
Slovenská sporiteľňa chce upozorniť klientov, že hackeri, ktorí
tento podvodné e-maily odosielajú,
nezískali kontakty na klientov od
Slovenskej sporiteľne, ale generujú
ich náhodne, podobne ako v prípade spamu. Tento podvodný e-mail
preto dostali nielen klienti, ale aj
neklienti Slovenskej sporiteľne. Slovenská sporiteľňa vkladá podvodné
e-maily do antispamových a antiphishingových databáz, s ktorými
pracujú provideri internetového
pripojenia (môžu blokovať podvodné stránky alebo upozorniť, že je to
podvodná stránka) a majitelia freemailových schránok.
Čo je phishing?
Phishing je väčšinou falošný
e-mail, ktorý vyzerá, ako keby ho
zaslala banka, v ktorej máte svoj

•
•
•
•
•

Nákup na splátky cez Triangel
Rýchla pôžička do 50 000 Sk
Manželská pôžička do 200 000 Sk
Pôžičková karta Žolík do 100 000 Sk
Hypopôžička
LAJTE!
Chcete pracovať s nami? ZAVO
íkov!
covn
upra
spol
ch
do 1 000 000 Sk
nový
eme
Príjm

Regionálna kancelária Triangel
Fedákova 30 (za OD Saratov), Bratislava - Dúbravka

� 0918 70 90 38

účet. V takejto elektronickej správe vás zdvorilo žiadala o overenie
totožnosti a ďalších údajov (napr.
čísla kreditnej karty či prístupových
kódov). Phishing môže obsahovať
skrytý vírus, ktorý sa bez vedomia
užívateľa nainštaluje do počítača,
poškodí programy, mení nastavenia
a odosiela rôzne údaje.
Čo je pharming?
Pharming je založený na zmene
DNS (Domain Name System) položiek. Užívateľ navštívi web stránky,
ktoré nie sú originálnymi stránkami
banky, ale falošnými. Tie vytvorili
hackeri, ktorí chcú získať dôverné

PO - PIA
16.00 - 18.00

klientske údaje. Dizajn stránok je
podobný alebo takmer rovnaký ako
oﬁciálna stránka banky. Návštevník stránky preto ani nemusí zistiť,
že má otvorenú falošnú web stránku.
Čo robiť, ak klient klikol na linku
v podvodnom e-maile alebo vyplnil
citlivé údaje?
Ak klient klikol na linku uvedenú
v e-maile, je potrebné, aby si okamžite skontroloval svoj počítač prostredníctvom aktuálneho antivírusového programu.
(Pokračovanie v budúcom čísle)
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S prírodou predo dvermi
Už onedlho si budete môcť vychutnávať
pohodlné bývanie v Bratislave - Devínskej
Novej Vsi a jej pokojnej časti
- Blížne Zamajerské.
Pohodlné bývanie
• v jednej z 12 mestských víl alebo
v rodinnom dome
• 12 km od centra mesta
• s výborným dopravným spojením
(diaľničný obchvat)
• v tichej lokalite s prírodou nadosah
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www.zamajerske.sk

Tel.: 02/ 5464 5363

BICYKLE U MIRA
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INZERTNÉ RUBRIKY
01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta
(ponúka, hľadá)
04 - Služby (ponúka)
05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

��������������
�������������
02 - PREDAJ
•Ovčie kožušiny – predložky – dostanete kúpiť v Devexe. Novoveská 14 (z dvora) po-pia: 15.oo-18.oo. Možnosť aj objednať. Lacnejšie ako kdekoľvek v meste.
* Predám klavír zn.: Karol Buchta.
Tel: 0907-732 182

03 - VOĽNÉ MIESTA
• W HOTEL (bývalý hotel Morava) Opletalova 1/A

príjme
pracovníka (čku) na recepciu
s nástupom ihneď Info: 0911- 431 902

04 - SLUŽBY
•TV servis Baláž – oprava televízorov.
Na grbe 43.
Tel/zázn.. 6477 6963

07 -ROZLIČNÉ
•HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY,

rozličný tovar, darčeky.
Na grbe 55.
Tel: 6477 4642
•Dovolenka na chate v Tatrách. Lokalita Hybe, cena 230 Sk osoba/deň.
Kontakt: 0903-105 924
www.chata10.szm.sk
•Darujem do dobrých rúk mačiatka a
sterilizovanú prítuľnú mačičku.
Tel: 0904-041 697

Inzercia - Cenník: 1 znak = 1,30 Sk, 1/16 str. = 750 Sk, 1/8 str. = 1500 Sk, 1/4 str. = 3000 Sk, 1/2 str. = 6000 Sk, 1 str. = 12000 Sk. 1 cm = 22 Sk.
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne.
Zamestnanie hľadám: zľava 50%. Príplatky: 1. strana + 100%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%.
Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.00-18.00, e-mail: devex@ba.netlab.sk
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Z policajného
zápisnika
•V pondelok 17. 3. zadržali v
Terne páchateľa, ktorý kradol
(opakovane). Prípad postúpili
Oddeleniu skráteného vyšetrovania.
•V noci z 15. na 17. 3. sa neznámy páchateľ vlámal na P. Horova do vozidla Škoda Octavia, z
ktorého ukradol súčasti aparatúry
za 29-tis. Sk.
•Tiež v noci zo 16. na 17. 3. sa
neznámy páchateľ vlámal rovnako
do vozidla Škoda Octavia, z ktorého ukradol navigačný systém v
hodnote 14-tis. Sk, koženú peňa-

ženku s dokladmi a hotovosťou
11 950 Sk.
•Na J. Poničana sa, v čase 15. 3.
– 18. 3. vlámal neznámy páchateľ
do pivničnej kobky. Ukradol štyri
pneumatiky zn. Barum na diskoch
v hodnote 10-tis. Sk.
•V čase 21. 3. – 25. 3. neznámy
páchateľ na P. Horova rozbil čelné sklo na aute Toyota RaV4 a
majiteľovi tak spôsobil škodu 10tis. Sk.
•V pondelok 24. 34. hliadka OO
PZ DNV predviedla osobu z VW
Sk, kde sa vlámala do automatu
na teplé nápoje, ukradla 5808 Sk
a poškodením spôsobila škodu 2tis. Sk. Z areálu firmy ukradla aj
50 kg medeného odpadu v hodnote 6500 Sk.
OO PZ DNV

XVII. ročník Jarného behu
V sobotu 22.marca sa konal
XVII. ročník Jarného behu.
Na štart tradičného bežeckého
podujatia (štart i cieľ býva pred
radnicou na Istrijskej ulici) sa postavila tridsiatka bežcov, aby sa
v peknom ale chladnom počasí
potrápili s 11 kilometrovou (ženy
7,5) trasou na okruhu od radnice
popri Morave k družstvu a pred
rybníkom späť na križovatku cyklistického chodníka. Muži svoj
okruh bežali trikrát, ženy dvakrát
- preto dobehli do cieľa skôr. Celkovým víťazom v mužskej kategórii sa stal Vladimír Cích, štartujú-

Populárny turnaj
V sobotu 15. 3. 2008 sa konal v
telocvični ZS I. Bukovčana 3 futbalový
turnaj mužov nad 35 rokov - 1. ročník,
ktorý organizoval ČABA -TEAM. Zúčastnili sa ho mužstvá FORMULA, FC
TRÚNEK, GRBA, RENAULT - TEAM a
FLAMENGO. Nie každému vyšli všetky
zápasy. Napríklad FORMULA zosmutnela po prehre 3:0 od organizátorov,
ale i napriek tomu skončila na peknom III. mieste. I keď ČABA - TEAM
skončil nešťastne na VI. mieste, zožal
ovácie nielen za výbornú organizáciu,
ale i za remízu 1:1 s neskorším víťazom - GRBOU. Mančaft GRBY to veľmi
znervóznilo. Odzrkadlilo sa to v zápase proti RENAULT -TEAMU, kde to poriadne iskrilo - to však patrí k športu.
Vďaka patrí nielen organizátorovi za
korektnosť na ihrisku, ale i výbornému
rozhodcovi p. JABLONICKÉMU. Ďa-

ci až v C kategórii - muži od 50
rokov časom 44 minút, v ženskej
kategórii Zuzana Stoličná zdolala
trať za 36 minút.
Všetci štartujúci sa po behu
presunuli do budovy ZŠ I. Bukovčana 1, organizátora tejto akcie, na vyhodnotenie. Ceny pre
víťazov ﬁnančne zabepečil Miestny úrad, pretože sa v tomto roku
neprihlásili juniori - ich ceny sa
presunuli do tomboly. Všetky výsledky a foto nájdete na www.
bukovcana.sk/aktivity.
f
kujeme milej, usmievavej, veselej a
usilovnej pani Hanke, ktorá sa starala
o naše žalúdky. Vďaka patrí aj výdajcovi „pohonných hmôt“ kofoly a piva
p. ĎURIŠKOVI (Kalapovi). Ďakujeme
aj zástupcovi starostu DNV p. JUDr.
F. Baňasovi za ukončenie vydareného
turnaju odovzdaním cien, ktoré sponzoroval (víťazné poháre). Ďakujeme aj:
Copy Centrum Tlače Dovina pasáži,
ČABA pasáži, Papiernictvu L. Fröhlicha a p. riaditeľovi L. Jaškovi, ktorí
nám umožnil odohrať turnaj v telocvični, kde nám vo všetkom ústretovo
pomohla p. Ľ. Dočkalová.
ČABA MEDOVIČ a jeho TEAM
Konečná tabuľka:
I. GRBA
II. FLAMENGO
III. FORMULA
IV. 1. F. C. TRÚNEK
V. RENAULT - TEAM
VI. ČABA - TEAM

FUTBAL

MČ DNV a MAX FIT organizujú
v nedeľu 13. 4. 2008 od 11.00 h

IV. liga seniori

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

1. kolo 21. 3. 2008
FCL DNV a Vrakuňa
g: Šašík
2. kolo 30. 3.

1:1

FCL DNV – Réca

0:1

MOTORSPORT
Profesionálny automobilový team
Motorsport Bratislava, ktorého manažérom je bývalý úspešný automobilový pretekár, neskôr i dnes
organizátor mnohých športových
automobilových podujatí Jozef
Studenič predstavil na tlačovej
besede 19. 3. svojich spolupracovníkov a pripravované podujatia roku 2008, kde dominujú
medzinárodné automobilové preteky amatérov open
TATRY DONAU CUP 2008.
Pôjde vlastne o seriál športových

Jarný kilometer

pre neregistrovaných dospelých
o putovný pohár MČ DNV
Prihlásiť sa možno na recepcii
Max Fit na ul. Š. Králika
do 10. 4. 2008

podujatí v rámci celého Slovenska, kde nebudú chýbať medzinárodné automobilové preteky
amatérov, majstrovstvá SR amatérov, Tuning show a ďalšie.
V ponuke Motorsportu je aj,
okrem možnosti aktívneho štartu
amatérom, podujatia pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky Škola šmyku a široká škála
možností prezentácie pre ﬁrmy,
spoločnosti a podnikateľov.
Bližšie o jednotlivých podujatiach, podľa ich harmonogramu,
v budúcich číslach.
r
1. - 2. ročník dievčatá
1. – 2. ročník chlapci
3. – 4. ročník dievčatá
3. - 4. ročník chlapci
5. – 6. ročník dievčatá
5. – 6. ročník chlapci
7. – 9. ročník dievčatá
7. – 9. ročník chlapci

300 m
300 m
600 m
600 m
800 m
1000 m
800 m
1000 m

V sobotu 26. apríla 2008
odštartujú pre deti a žiakov tradičné bežecké podujatie Jarný
kilometer.
Šatne v ZŠ I. Bukovčana 1 je
treba obsadiť v čase 10.30
– 10.55 (rovnaký čas platí aj
pre prezentáciu), pretože štart
prvej kategórie je od radnice o
11.00 h.

Prví traja v každej kategórii dostanú ceny, ostatní – losovanie
tomboly.

Kategórie:

viac info:

predškolský vek – 100 m

ﬁalova@bukovcana.sk

Korenie života
- Jožko, ukáž aké máš vysvedčenie.
- Až o chvíľu.
Požičal som ho Mišovi, chce
postrašiť rodičov.
•••
Milan doniesol domov zlé vysvedčenie, otec sa nahneval a začal
hľadať remeň.
- Ocino, nemohol by si ma potrestať hlbokým opovrhnutím?,

pýta sa syn.
•••
- Blahoželám pani učiteľka,
rozplýva sa riaditeľ školy, keď
vojde do triedy, ako sa vám
všetci hlásia. A akú otázku
ste im položili?
- Kto z nich fajčí.
•••
V školskej šatni nad vešiakom
visí nápis: „Len pre učiteľov.“
Detská ruka tam dopísala:
„A tiež pre kabáty.“
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