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ROZHOVOR

Mládež, leto a drogy
Distribúcia a požívanie drog nie sú len problémom miest, ale aj vidieka. Takmer v každej
dedine na Slovensku existuje človek, ktorý ich dokáže sprostredkovať. Veková hranica
konzumentov návykových látok sa znižuje. Rizikové obdobie pre prvý kontakt s drogami
je medzi 12. a 16. rokom, pričom tvrdé drogy sa objavujú aj u detí do 15. rokov. Počas
letných prázdnin trávi mládež viac času bez dozoru rodičov a školy a vo väčšej miere je
náchylná k rôznym experimentom vrátane drog. Pred rodičom stojí otázka, ako v tejto
situácii postupovať a predísť možným rizikám. O odpoveď sme požiadali psychologičku
Mgr. Annu Ragulovú z Resocializačného centra ROAD – Tomky.
Miestnosť, v ktorej prebiehajú skupiny s deťmi

príjmu potravy...) a rôzne iné poruchy správania.

Čo má robiť rodič pri zistení, že dieťa
otestovalo drogy, napríklad v partii kamarátov?
Vždy tu podľa mňa záleží od kvality vzťahu
rodič dieťa, pretože ak je vzťah založený na
dôvere a komunikácii, viem si predstaviť, že
by som sa snažila veľa komunikovať s dieťaťom, ale, samozrejme, to je ten ideálny prípad, ktorých je málo.

Dom Resocializačného centra ROAD – Tomky

Po drogách siaha čoraz viac mladistvých.
Prečo?
Budem sa opierať a vychádzať zo skúseností
nášho centra, kde prichádzajú deti (dovolím
si takéto oslovenie) z rôznych sociálnych
vrstiev, rozličných rodín a zdalo by sa, že
tých dôvodov, prečo siahli po droge je mnoho. No po dlhšej a intenzívnejšej práci s nimi
sa mi opakuje vždy jeden a ten istý dôvod
a síce pocit samoty, nepochopenia a nedostatočného záujmu o dieťa zo strany rodičov.
Marihuana je natoľko rozšírená, že sa
často pokladá za celkom nevinnú cigaretu či za bežný doplnok k alkoholu. Čo to
však znamená pre organizmus, zvlášť dospievajúceho človeka?
Som rada, že spomínate alkohol, nakoľko ja vnímam alkohol ako vstupnú bránu
k ostatným drogám. Čo však vnímam ako

smutnú skutočnosť je, že alkohol je veľmi
podceňovaný v rámci prevencie, a pritom
už v primárnych rodinách v útlom veku detí
sa stretávame s alkoholom na oslavách, kde
dokonca rodičia podporia dieťa v konzumácii alkoholu (napríklad „kto neochutná penu
z piva, nie je chlap!“ a pod.), tým pozitívne,
hoc možno nevedome, posilňujú pozitívny
vzťah k alkoholu. Ale vrátim sa ešte k otázke,
každá droga, a teda aj marihuana je veľkou
brzdou pre emocionálny, psychický vývin
osobnosti, ovplyvňuje rôzne kognitívne
funkcie ako pamäť, pozornosť, myslenie,
samozrejme, v negatívnom zmysle. Okrem
iného môže spôsobiť viacero psychických
porúch od úzkostí, depresiu, obsesie..., ktoré
výrazne komplikujú následnú liečbu a zotavenie sa dieťaťa. Deti k nám prichádzajú
s rozvinutými duálnymi psychiatrickými
diagnózami (sebapoškodzovanie, poruchy

Ako rodič rozpozná, že dieťa siahlo po
drogách?
Je veľa relevantných symptómov, ktoré nám
jasne povedia, že dieťa užilo drogu, tak ako
je viacero možností si túto skutočnosť overiť
(napríklad voľno predajnými testermi z lekárne). Ja sa však domnievam, že najúčinnejšia technika je poznať svoje dieťa, zaujímať
sa o neho, rozprávať s ním o tom, čo prežíva
a tým sa zmenšuje pre nás rodičov riziko
toho, že nezbadáme, že dieťa sa nám vzďaľuje, vyhýba sa nám, nakoľko toto vnímam ako
prejavy toho, že s dieťaťom sa niečo deje.
Je rozdiel medzi experimentom dieťaťa
a jeho chorobnou závislosťou. Ako zabrániť prípadnému prepuknutiu závislosti?
Ja som presvedčená, že neexistuje nejaká
presná hranica medzi experimentovaním
a závislosťou, respektíve, že je veľmi krehká.
Preto za seba poviem, že ak by som chcela
predísť závislosti, určite by som neexperimentovala.

Ako môže rodič ovplyvniť ďalšie smerovanie dieťaťa práve v tomto citlivom
Pokračovanie na str. 2
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KALENDÁR
Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 1x a 2x mesačne
Zber skla

Zber plastov

Turnaj v beach volejbale

Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 2x mesačne (štvrtok)
Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 1x a 2x mesačne
Zber plastov
Zber papiera

Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 2x mesačne
Zber skla
Hody

Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 1x a 2x mesačne
Zber plastov

Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 2x mesačne
Zber skla
Jablkové hodovanie

Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 1x a 2x mesačne
Zber plastov

Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 2x mesačne

ZŠ hľadá vychovávateľku
Základná škola v Jablonovom hľadá do svojho kolektívu vychovávateľku
do školského klubu detí. Len na plný úväzok.

***

Ak máte o túto pozíciu záujem, pošlite životopis so žiadosťou na:
pavol.skoda@zajablonove.edu.sk.

ROZHOVOR
Pokračovanie zo str. 1
a často vzdorovitom veku? Zrejme stráženie a zákazy nie sú najvhodnejšími prostriedkami.
Tu si dovolím oprieť sa o štúdiu kolegov
z USA, ktorú som pred nedávnom čítala
a v ktorej ma oslovila jedna myšlienka, ktorú budem rada posúvať ďalej. Milí rodičia,
stačí jedno spoločné jedlo denne s vašimi
ratolesťami, pri ktorom bude rodina spolu
za stolom, rozprávať sa o tom, čo prežívajú...
zjednodušene: trávte čas so svojimi deťmi,
ktoré hoci o tom nehovoria, ale potrebujú
vašu pozornosť a pocit, že sa na vás môžu
s hocičím obrátiť.
Znie to veľmi jednoducho a vlastne aj je,
no naozaj ruku na srdce, koľko minút denne sa rozprávate so svojím dieťaťom? Vyhovárame sa na prácu, rýchle životné tempo
a pritom to najdôležitejšie sa deje v našich
primárnych rodinách.
Programy vášho Resocializačného centra
ROAD – Tomky sa zameriavajú aj na mladistvých. Môžete nám ich krátko priblížiť,
prosím?
Naozaj v skratke, nakoľko ten program je
obšírny, no základom je skupinová práca
s deťmi v jasne nastavenom dennom režime.
Dopoludnia škola v zariadení (udržiavací režim alebo individuálny študijný plán), obedná skupina, kde učíme deti hovoriť otvorene
o tom, čo prežívajú, čo ich trápi, popoludní
aktivity súvisiace s udržovaním a chodom
centra (upratovanie vlastnej izby, príprava večere...), potom voľnočasové aktivity
(šport, spoločenské hry...), večerná skupina
obdobne ako obedná. Súčasťou programu je
aj práca s rodičmi či už na našej pôde alebo
v Bratislave. Dovolím si prirovnať naše centrum k fungujúcej rodine, kde nechýba záujem o deti, spoločné aktivity a nekonečné
dlhé rozhovory s deťmi, po ktorých naozaj
túžia.
Za rozhovor ďakuje Jaroslava Roguľová.
O Resocializačnom centre ROAD – Tomky si
môžete viac prečítať na www.road-tomky.sk.

Kontrola komínov
Dovoľujeme si oznámiť občanom, že v najbližších
mesiacoch bude v našej obci opäť prebiehať kontrola komínov a vykurovacích telies, ktorú budú vykonávať príslušníci DHZ Jablonové.
Preto Vás žiadame o ústretovosť a spoluprácu
s hasičmi.
-DHZ Jablonové-
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Učebná miestnosť s posilňovňou

OCÚ INFORMUJE

Názvy ulíc

– anketa obecného zastupiteľstva
Vážení občania, oslovujeme vás s nasledovnou anketou z dôvodu určenia priorít v rozhodovaní obecného zastupiteľstva.

Základné informácie
Pomenovanie ulíc a verejných priestranstiev
je výsostne vnútornou vecou každej samosprávy. Zákon o obecnom zriadení a Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, vytvárajú rámec,
v zmysle ktorého postupuje miestna územná
samospráva. Je to však rozhodnutie, ktoré
v praxi ovplyvňuje život ľudí, právnických
osôb a iných organizácií, nakoľko jedným
z kľúčových výsledkov rozhodnutia je korešpondenčná adresa, prípadne sídlo organizácie alebo firmy.

Občania a názvoslovná komisia

Obecná názvoslovná komisia je inštitút, ktorý si samosprávy zriaďujú práve pre účely
procesu pomenovania ulíc alebo verejného
priestranstva. Miestna názvoslovná komisia
ako poradný a iniciatívny orgán by pri premenovaní a pomenovaní mala postupovať
v duchu princípov občianskej participácie
a otvorenej správy vecí verejných. To znamená, že obyvatelia by mali mať dôstojnú šancu podieľať sa na zmenách, ktoré napokon

NÁVRATKA

pocítia na svojich identifikačných kartách
a v akejkoľvek vonkajšej komunikácii cez poštu, donáškovú či taxi službu, záchranku, atď.
Pravidlá pôsobenia a rozhodovania, ako
aj postavenie názvoslovnej komisie sa zvyčajne upravujú v štatúte. Ten je potrebné
vnímať ako základný predpis, podľa ktorého
sa postupuje pri určovaní a zmene názvov
ulíc a iných verejných priestranstiev. Štatút
nepojednáva iba o personálnom obsadení
komisie, ale mal by predovšetkým upravovať
zásady pri určovaní a zmenách názvov s prihliadnutím na históriu mesta, na významné
osobnosti, na exponovaných rodákov, ale
napríklad aj na miestnu faktografiu, akou sú
historické udalosti či lokálne geografické lokality. Postavenie a pôsobnosť názvoslovnej
komisie je vzhľadom na dopady rozhodnutí
zastupiteľstva veľmi dôležitá. Faktom však
ostáva, že konečný verdikt majú v rukách
miestni poslanci.

Čo znamená pomenovanie ulíc?

Pomenovanie ulíc a tým aj nové číslovanie
je považované za zmenu adresy, z čoho vyplývajú občanom aj určité povinnosti. Prvou
je vydanie nového občianskeho preukazu.

V zmysle zákona o správnych poplatkoch je
vydanie nového občianskeho preukazu z dôvodu zmeny názvu ulice alebo jej číslovania
oslobodený od poplatkov. Občan má ďalej
povinnosť nahlásiť zmenu adresy na všetky
úrady, organizácie a registre, v ktorých je evidovaný.
Prínos pomenovania ulíc a doplnenie číslovania orientačnými číslami by bol v presnejšej identifikácii pre záchranné zložky,
poštu, taxi a kuriérske služby. Zvlášť sa to
týka dynamicky sa rozrastajúcich obcí, ako aj
obcí s frekventovaným výskytom rovnakých
priezvisk. Náklady pre obec za nové tabuľky
na označenie ulíc a smerovníky po obci by
predstavovali cca 20 000 EUR.

Anketa medzi občanmi

Obecné zastupiteľstvo vypisuje anketu, ktorej cieľom je zistiť záujem občanov o pomenovanie ulíc v obci. Hlasovať môže každý
obyvateľ s trvalým pobytom v Jablonovom,
ktorý dovŕšil 15 rokov a je držiteľom občianskeho preukazu. Cieľom ankety je zistiť
čo najrelevantnejšie názory k veci. Preto
anketa nie je anonymná. Na návratku treba
uviesť meno, priezvisko a číslo domu. Každý
občan odovzdáva len jeden hlas, preto prosíme občanov, aby nehlasovali duplicitne. Návratky sa odovzdávajú do urny na Obecnom
úrade počas úradných hodín. Hlasovanie sa
uzatvára 31. augusta 2018. Výsledky budú
uverejnené v najbližšom čísle Jablonovských
novín.

✁

NÁVRATKA

Anketová otázka:
Súhlasím, aby obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie o pomenovaní
ulíc v obci Jablonové.

Anketová otázka:
Súhlasím, aby obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie o pomenovaní
ulíc v obci Jablonové.

Identifikácia hlasujúceho:

Identifikácia hlasujúceho:

Meno a priezvisko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Meno a priezvisko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANO

NIE

Jablonové č. d.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NÁVRATKA

ANO

NIE

Jablonové č. d.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NÁVRATKA

Anketová otázka:
Súhlasím, aby obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie o pomenovaní
ulíc v obci Jablonové.

Anketová otázka:
Súhlasím, aby obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie o pomenovaní
ulíc v obci Jablonové.

Identifikácia hlasujúceho:

Identifikácia hlasujúceho:

Meno a priezvisko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Meno a priezvisko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANO

Jablonové č. d.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NIE

ANO

NIE

Jablonové č. d.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Indiánska noc
Tradične, tak ako každý rok, sa naši predškoláci lúčili so škôlkou. Jednou z akcií, na ktorú sa naozaj tešia, je indiánska noc strávená
v škôlke a spojená s rôznymi činnosťami
a aktivitami zoznamujúcimi deti s životom
pravých indiánov. Tento rok sme sa na indiánov zahrali 26. – 27. júna 2018 v škôlke na
ihrisku.
Pán Prejsa, spolu s niektorými rodičmi,
nám postavili típí a mohli sme začať indián-

sky život. Okrem indiánskych odevov sme
mali luky a šípy, ktorými sme strieľali na bizóna, popasovali sme sa s rozbúrenou riekou
v kanoe, zdolali sme medvediu skalu, cválali
na poníkovi, a dokonca sme si sami pripravovali indiánske jedlá.
Boli to krásne chvíle, ktoré sme spolu
prežili a dúfame, že táto indiánska noc bude
patriť k tým pekným spomienkam na škôlku.
-Ivetka a Evička-

Poďakovanie
za spoluprácu
Ďakujem za spoluprácu všetkým rodičom
detí, starým rodičom a priaznivcom materskej školy za spoluprácu, sponzorské
dary a váš voľný čas, ktorý ste ochotne
venovali svojim deťom v školskom roku
2017/18, čím ste prispeli k bezproblémovému priebehu akcií pripravovaných
nielen pre deti, ale i pre obec. Ešte raz
srdečná vďaka všetkým, ktorí nám ochotne pomáhajú skvalitniť nielen výchovno-vzdelávací proces, ale i podmienky
pobytu detí v materskej škole.
-Kvetoslava Rusnáková, riaditeľka MŠ-

Plavecký výcvik

Ako išiel mesiačik na návštevu
k slniečku
Takto sa volala rozprávka, ktorú deti videli 5. júna 2018 v 3D prevedení scénického
kina. Do našej telocvične zasa prišla veľká
kopula, ktorá sa nafúkla a deťom premietli
príbeh, v ktorom mali možnosť zoznámiť
sa s vesmírom, planétami, slnkom a mesia-

com veľmi netradičným spôsobom. Príbeh
o „Mesiačiku a Slniečku“ bol pre deti zaujímavý, poučný a príjemne sa pobavili. Už
teraz sa tešia na ďalšiu návštevu scénického
divadla.
-Eva Haramiová a Iveta Mackovičová-

V marci tohto roku sme sa my, veľkáci, čiže
2. trieda MŠ, presťahovali do nových priestorov budovy v športovom areáli v Jablonovom. Čakala nás veľká miestnosť, ktorá sa
nám na čas stala novým domovom. Zariadili sme si ju podľa našich potrieb, takže do
dnešného dňa nám slúži ako trieda, spálňa
aj jedáleň.
Všetci sme však boli očarení neskutočnou
krásou okolitej prírody a veľkosťou športového areálu, ktorý sme, samozrejme, začali

ihneď využívať na naše pohybové aktivity.
Deti trávili na čerstvom vzduch čo najviac
času, boli veselé, šantivé, ale zároveň si vylepšili svoju „kondičku“. Chorobnosť sme znížili na minimum a optimizmus na maximum.
Takže veľmi pekne ďakujeme za adekvátne náhradné priestory, v ktorých sa nám
naozaj páči, ale taktiež sa tešíme na nové
priestory, ktoré majú vzniknúť pri prestavbe
starej budovy materskej školy.
-Iveta Mackovičová-

Naša „nová“ škôlka
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„Delfín, žralok, medúza...“, začínali sa slová našej
mokrej hymny, naspievanej na predplaveckú
prípravu. Tá sa konala v dňoch 16. – 25. mája
2018 v Plaveckej akadémii v Devínskej Novej
Vsi. Zúčastnilo sa na nej 20 detí, ktoré sa v prvom rade naučili nebáť sa vody, a tým pádom
splývali, ponárali sa, skákali a časť dokonca aj
plávala. Inštruktori boli veľmi milí, priateľskí
a deťom sa venovali s maximálnou pozornosťou a trpezlivosťou. Deti po celý čas sprevádzali
p. učiteľky Evička a Ivetka a naša zlatá p. školníčka Olinka.
-Iveta Mackovičová-

MŠ A ZŠ INFORMUJE

Karneval netradične
Tohtoročný karneval sme prvýkrát vyskúšali v lete. Pre vysokú chorobnosť detí vo februári sme sa predsa len rozhodli otestovať už dlho navrhovaný nápad karneval v lete.
Decká si užili hneď 2 skvelé akcie za sebou. Pán starosta spolu so združeniami zabezpečil
fantastický Deň detí pre celú dedinu cez víkend. Škola a škôlka zasa využila skutočný
dátum Dňa detí v piatok 1. jún na karneval pre deti.

Na starosti ho mala škôlka a konal sa hore na
ihrisku. Rodičia škôlkarov pomohli vyzdobiť
priestory. Šplhali sa po rebríkoch, strihali,
navliekali, nafukovali. Zmenili zájdené steny
na dokonalú párty. Priestory sme doplnili o požičovňu kostýmov, parochní a iných
doplnkov. Ak sa nejaké dieťa rozhodlo pre
požičanú masku, mamičkám sa ospravedlňujeme. Dievčatá si skúšali korále, náramky,
princeznovské róby. Chalanov zaujali čiapky,
fúzy, kostlivci a superhrdinovia.

Po príchode školy na ihrisko a krátkom
nachystaní masiek sme si spolu spravili
prehliadku a krátku predstavovačku po ročníkoch. U škôlkarov boli princezné, víly, ale
aj Beruška, prekrásny pavúk, piráti, spidermani. Školáci okrem tradičných masiek ako
morské panny, indiáni zaujali aj maskami
ako lego postavička z kartónu, pepsi nápoj,
kvetináč a strašidelná smrtka.
Potom sa začala skvelá hudobná a tanečná
zábava. Medzi to všetko sme stihli aj perfekt-

ne zakombinovať občerstvenie. Začali sme
hot-dogom, po hodinke melóny sladunké
a hneď nato prekvapenie od pána starostu
v podobe nanukov. Detské žalúdky sú neskutočne odolné. Ešte to prekryli skvelým gulášom od paní kuchárok, ktoré sú ako poľné
vojačky: skvele navaria a nachystajú všade.
Po dobrom jedle sa vyhodnotili najvýraznejšie a najzaujímavejšie masky. Sladkú odmenu však dostal každý v maske.
Z detských tvárí som videla, že tento karneval sa deťom veľmi páči. Veľká dávka voľnosti a uvoľnenia vytvorili skvelý zážitok, na
ktorý budeme ešte chvíľu spomínať. Dúfam,
že tento karnevalový trend zachováme, aby
sa na ňom mohlo zúčastniť čo najviac detí.
Karneval zhrnula moja dcéra, ktorá mi povedala: „Mami, a čo tam ideš písať? Bolo to
proste skvelé a to stačí.“ Tak teda dobre, tým
končím.
-Martina Masopustová-

Rozlúčka
s predškolákmi
V piatok 29. júna 2018 o 15.30 sme sa všetci – deti, rodičia, p. učiteľky, p. riaditeľka,
p. starosta a p. riaditeľ ZŠ – stretli na ihrisku v priestoroch materskej školy, aby sme
odprevadili najstaršie deti do stavu žiakov
1. ročníka ZŠ. Tieto deti sa najprv prezentovali krásnym programom zakončeným vystúpením mažoretiek a následne boli „pasovaní“
na žiakov základnej školy. Pri tomto akte boli
prítomní ich rodičia, ktorí na nich boli patrične pyšní. P. riaditeľka a p. učiteľky im popriali
len to najlepšie do ich novej etapy života a so
slzičkami v očiach sme sa všetci rozlúčili.
-Ivetka a Evička-
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MŠ A ZŠ INFORMUJE

Z prác našich školákov
Názov projektu: Stredoveké mestá
Trieda: tretia
Vyučujúci: Viera Tarová
Predmet: vlastiveda
Popis: úlohou žiakov bolo vytvoriť maketu
stredového mesta s popisom
Krásna hôrka – Terezka Masopustová,
Lucia Smreková

Malacký kaštieľ – Branislav Suchánek
Trenčiansky hrad –Branislav Gorčík
Bratislavský hrad – Veronika Lipárová
Bojnický zámok – Vladka Ivanišinová
Červený kameň – Šimon Pavlíček, Lujza
Klamová
Banská Štiavnica – Filip Vida, Sophia
Šarkozyová, Alan Gubric

Názov projektu: Stavovce
Trieda: tretia
Vyučujúci: Eva Orthová
Predmet: prírodoveda
Popis: žiaci mali vytvoriť plagát o stavovcoch
Vtáky: Branko Suchánek, Veronika Lipárová

Plazy: Alan Gubric, Lujza Klamová
Cicavce: Terezka Masopustová, Lucka
Smreková
Obojživelníky: Šimon Pavlíček,
Vladka Ivanišinová, Sophia Šarkozyová
Ryby: Filip Vida, Branko Gorčík

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna trieda, ktorá
nebola ani malá, ani veľká, ani nudná, ani veselá, taká stredná, no a v nej žila malá rybka.
Oranžová bojovnica, ale inak celkom priateľská
rybka menom Lexi Samotná. Že je samotná, to
sedí, ale nie úplne, pretože vedľa nej žila takzvaná, ale ešte poriadne nepomenovaná krava
dôvery. Krava dôvery je vlastne schránka dôvery, do ktorej hádžeme lístky. Ale nie obyčajné.
Lístky, v ktorých je napísané niečo, čo sa pánovi
riaditeľovi bojíme povedať, napríklad, že nás
niekto šikanuje, alebo robí niečo zlé, bije nás,
alebo ešte napríklad niečo kradne. Tak už viete,
čo je krava dôvery. Dobre, môžeme pokračovať,
pretože tento príbeh nie je o nej, ale o Lexi Samotnej.
Pretože Lexi nie je iba obyčajná ryba, práveže
ona je neobyčajná ryba, vlastne to nie je ryba.
Ale keď to už chcete vedieť, ja vám to poviem.
Lexi je supertajná rybia agentka! Rieši konflikty, hádky a nedorozumenia a všetky podrobnosti, čo deti hádžu do kravy dôvery. Ako vie,
čo má práve riešiť? No! Ona si ich v noci číta,
každý jeden papierik. A preto vie všetko, čo na

to riešenie potrebuje. Ale jednu noc našla Lexi
v krave dôvery jeden úplne zapadnutý papierik, ktorý si ešte nikdy nevšimla. S nedočkavosťou ho rýchlo otvorila. Nešlo o žiadne konflikty,
ani nedorozumenia, ale veľká krádež. Niekto
vraj kradne zo záchodu toaletný papier. V ďalších dňoch si všimla troch podozrivých: Janka,
Julka a Filipa. Janko a Julko sú dvojičky a preto,
keď je jeden podozrivý, tak určite aj druhý! Janko preto, lebo keď ide na záchod, má prázdne
vrecká a zo záchodu ich má plné. Julko preto,
lebo je jeho dvojča. Filip preto, že má podozrivo veľké brucho. Nakoniec zistila, že je to Filip.
Raz si všimla, že mu trčí kúsok papierovej rolky.
Hneď po zapadnutí slnka išla na vec. Vyskočila
z akvária a premenila sa na Superlexi a natrela
podlahu šmykľavým olejom. Ráno prišiel Filip
ako zvyčajne prvý. Keďže sa ponáhľal, strašne
sa šmykol a padol na zem. Superlexi opäť vyskočila z akvária a hneď sa ho začala pýtať:
– Prečo kradneš toaletný papier?
– Ja, ja, lebo, lebo, lebo som sa s Leom stavil
o dva balíčky čokolády.
– Aha? A kedy sa ho chystáš vrátiť?

Lexi Samotná
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– No, no, hneď teraz ho vrátim, ak mi nič neurobíš.
– Nie, sľubujem.
– Dobre.
A len čo sa vrátil, vymazala mu spomienky
na spoločný rozhovor a ich stretnutie, aby sa
nikto nedozvedel tajomstvo malej rybičky.
No a táto trieda, ktorá nebola ani mála, ani
veľká, ani nudná, ani veselá, taká stredná nemala už žiadne konflikty a krádeže.
-Terézia Masopustová-

AKTÍVNE JABLONOVÉ

Činnosť seniorov – členov JDS
V poslednom období bola činnosť členov Jednoty dôchodcov veľmi bohatá a pestrá. Prvou
akciou po hodnotiacej členskej schôdzi bola Jurajská zábava, ktorú tradične každý rok
organizuje ZO JDS v Plaveckom Mikuláši. V tomto roku bola 27. apríla a zúčastnilo sa na
nej desať členov našej ZO. Počet prítomných bol limitovaný na veľkosť kultúrneho domu.
Nálada bola výborná, pripravené občerstvenie tiež a mali sme šťastie i pri žrebovaní
tomboly, do ktorej cenou prispela i naša organizácia.

Okresné športové hry vo Veľkých Levároch

Výlet na Roštún – základná organizácia
v Sološnici zorganizovala 14. mája peší turistický výlet na vrch Roštún. Tí menej zdatní
absolvovali výstup na Skalku a prechádzku
po okolitej prírode. Po návrate chutili špekáčiky a slaninka pri vatre všetkým rovnako.
K dobrej pohode nám prispelo i výborné počasie. Celkovo sa na tejto akcii zúčastnilo asi
120 seniorov z okresu Malacky.
Deň matiek – ani v tomto roku sme nezabudli na oslavu Dňa matiek a tento sviatok sme si pripomenuli 16. mája na členskej
schôdzi. Pekný program pre nás pripravili
žiaci základnej školy pod vedením p. učiteľky Tarovej a pána riaditeľa Škodu. Zablahoželal nám i prítomný pán starosta Uhliarik.
Deti odovzdali prítomným členkám vlastnoručne vyrobené darčeky.
Okresné športové hry vo Veľkých Levároch – sa uskutočnili 24. mája a z našej organizácie sa na nich zúčastnilo 25 členov, z toho 15
aktívne súťažilo. Hoci sme nemali taký úspech

Jurajská zábava v Plaveckom Mikuláši

ako v minulom roku, predsa sme získali štyri
medaile a to jednu zlatú – pani Anna Jurčáková v hode granátom na cieľ, jednu striebornú
– Mária Cvikelová v stolnom tenise a dve bronzové – Drahomíra Belačičová v stolnom tenise
a Alžbeta Čechová v streľbe zo vzduchovky.
Trocha nás sklamali výkonmi naši muži, no
sľúbili, že pre budúci rok budú intenzívnejšie
trénovať. Naši športovci sa predstavili v nových tričkách s nápisom ZO JDS Jablonové,
ktoré nám venoval starosta obce. V rámci turistickej vychádzky sme si prezreli obec Veľké
Leváre, evanjelický a katolícky kostol, navštívili sme habánsku osadu a múzeum habánskej
kultúry. Pani Anna Jurčáková nás bude reprezentovať i na krajských športových hrách, ktoré budú 2. júla v Malackách. Ďakujem všetkým
členom, ktorí poskytli svoje autá na prepravu
členov na tieto športové hry.
Turnaj v hre petang – naša základná
organizácia zorganizovala 7. júna, v našom
športovom areáli, 2. ročník turnaja v hre
petang, na ktorom sa zúčastnilo 82 členov
z viacerých organizácií JDS z okresu Malacky. Priamo hry sa zúčastnilo 52 hráčov. Turnaj sa uskutočnil pod záštitou starostu obce
Ing. Ondreja Uhliarika, ktorý venoval i poháre a diplomy pre prvých troch najlepších.
Rozhodcami boli Ing. Rudolf Uhliarik a Oľga
Uhliariková. Prvé miesto obsadil pán Osuský,
druhé pani Kaffelová – obaja zo ZO Malacky
a tretie miesto pán Svatarak zo ZO Plavecký
Mikuláš. Naši členovia pripravili pre prítomných chutný guláš, ktorý uvaril pán Petrík,

Zájazd seniorov
V utorok 26. júna 2018 sa 48 seniorov z našej obce zúčastnilo na jednodňovom zájazde, ktorý sa uskutočnil s finančnou pomocou
obce. Prvá naša zastávka bola v Chtelnici,
kde sme sa posilnili kávičkou a sladkosťou,
ktoré pre všetkých účastníkov doma pripravili členky výboru p. Uhliariková a p. Prokopová. Po krátkej prestávke sme pokračovali
do Podolia a navštívili sme Park miniatúr,
v ktorom sa nachádza viac ako 70 miniatúr
hradov, zámkov a významných stavieb kostolov, rodných domov známych osobností,
bášt, zvoníc a pod. Naša cesta ďalej pokračovala do Čachtíc na prehliadku múzea,
kde sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí zo
života Alžbety Báthoryovej. Po výbornom
obede v reštaurácii vo Vrbovom sme sa na
chvíľu zastavili v Trnave a pokračovali sme
na ceste domov. Okrem dobrej nálady nám
nechýbalo ani výborné počasie. Ďakujeme
starostovi obce Ing. Ondrejovi Uhliarikovi, ktorý sa na zájazde s nami zúčastnil, za
úhradu nákladov za tento pekný výlet.
-Emília Prokopová,
predsedníčka ZO JDS Jablonové-

zákusky, štrúdle a iné dobroty. K dobrej nálade prispelo i pekné počasie a hudba, ktorú
zaobstaral pán Kočan. Ďakujem všetkým,
ktorí pomáhali pri tejto akcii.
-Emília Prokopová,
predsedníčka ZO JDS Jablonové-

Medailistky zo športových hier
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AKTÍVNE JABLONOVÉ

Deň detí
Dňa 26. mája 2018 sa v Jablonovom konali tradičné oslavy Medzinárodného dňa detí.
Atmosféru akcie približujú nasledujúce fotografie.

Maľovanie na tvár
Bublinománia (Rodinný klub)

Požiarnici (DHZ, Jablonové)

Šašo Maroš

Skákacie hrady

Streľba zo vzduchovky (PZ Jablonové)

Vedomostné hry (ZŠ Jablonové)

Naši muži na súťažiach
Dňa 9. júna 2018 sme sa zúčastnili na súťaži
pri príležitosti osláv 135. výročia DHZ Vysoká pri Morave, kde sa nám, bohužiaľ, náš
útok nepodarilo dokončiť. Pre nás to bolo
ponaučenie a ďalšia skúsenosť, čo máme
ešte vylepšovať. Dňa 16. júna 2018 sme sa
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zúčastnili na súťaži Memoriál T. Ondroviča
v obci Láb, kde sa nám podarilo dokončiť
oba útoky a umiestnili sme sa na 5. mieste.
Ďakujeme za podporu skalným fanúšikom, ktorí nás prišli na obe súťaže podporiť
a povzbudiť.
-Barbora Benčuriková-

Vatra
Náš dobrovoľný hasičský zbor aj tento rok pre
vás zorganizoval tradičné podujatie s názvom
VATRA, ktoré sa konalo 12. mája 2018 na futbalovom ihrisku. Povedzme si niečo stručne
z histórie, aby sme vedeli, prečo sa vlastne
každý rok stretávame na tomto podujatí. Zapálením vatry oslavujeme deň víťazstva nad
fašizmom. Tento rok sme oslávili 73. výročie skončenia druhej svetovej vojny, ktorá je
dodnes najväčší ozbrojený konflikt v dejinách
ľudstva. Zomrelo v ňom asi 45 až 60 miliónov
ľudí. Druhá svetová vojna zanechala citeľné
straty na životoch aj v Česko-Slovensku. Podľa údajov z Vojenského historického ústavu
predstavovali celkové straty na životoch asi
350 000 až 360 000 tisíc obyvateľov. Z toho
v koncentračných táboroch zahynulo približne 235 000 osôb, z toho asi 149 000 židovského pôvodu. Vojna sa skončila kapituláciou
Nemecka 8. mája 1945. Spomienky na tých,
ktorí položili životy za našu slobodu, sa nikdy
nestratia. Ich pamiatku sme si uctili minutou
ticha, po ktorej nasledovala slovenská hymna
a slávnostné zapálenie ohňa.
Chceli by sme sa poďakovať každému, kto
prispel pri organizácii a pri prípravách tohto podujatia. Ďakujeme občanom za hojnú
účasť a za príjemnú atmosféru a zábavu do
skorého rána. Sme radi, že aj tento rok sa
nám podujatie vydarilo, a veríme, že budúci
rok sa zídeme ešte vo väčšom počte.
-Barbora Benčuriková-

AKTÍVNE JABLONOVÉ

Sviatok Pomoravia 2018
V dňoch 23. – 24. júna 2018 sa v Športovom areáli v Jablonovom konal 22. ročník letných
obecných slávností Sviatok Pomoravia.

Dara Rolins so skupinou

V prvý deň osláv sa konal futbalový zápas.

Hlavným ťahákom tohtoročných osláv bolo
vystúpenie Dary Rolins so skupinou, po ktorom nasledovala tanečná zábava. Druhý deň
osláv sa začal slávnostnou svätou omšou
v kostole sv. Michala Archanjela. Hlavný
nedeľný program otvoril starosta obce
krátkym príhovorom a po tom nasledovali
vystúpenia žiakov našej materskej a základnej školy, folklórnych súborov Jabúčko

Štvrtá B
Sediac na lavičke brehu Dunaja v Petržalke
sa pozerám na našu školu na druhom brehu
Dunaja, kde stojí Stredná priemyselná škola strojnícka. Je to tá lavička, odkiaľ sme sa
pozerali do okien našej triedy, keď sme pred
60 rokmi „blicovali“. Dnes ju voláme Fajnorka, lebo je na Fajnorovom nábreží. Je mesiac
máj, jún, v ktorých dozrievajú kvety stromov
a dozrievajú aj mladí ľudia – maturanti. Tak
ako to spieva Peter Lipa v pesničke Keď idú
maturantky mestom…, ten text by sa hodil aj
na nás v dnešnej dobe, keď sme oslávili aj mi
šesťdesiat rokov po ukončení štúdia v tejto
škole. Píšem to preto, lebo aj v mojom ročníku
študovali ďalší moji kamaráti z Jablonového.
Fero Michalových, ktorý býva pri železničnej
stanici a dnes už nebohý Fero Mackových –
futbalista. Boli zo 4. F a ja zo 4. B.
Pre našu 4. B som zorganizoval stretnutie,
na ktorom sme sa spolu s manželkami stretli
dvadsiati piati. Niektorí zo zdravotných dôvodov, niektorí odcestovali za svojimi deťmi do
zahraničia, jeden je v Amerike. Stretnutie bolo
v miestnosti, ktoré nám poskytol môj posledný zamestnávateľ ŽSR v Bratislave. Bola slávnostne vyzdobená historickými fotografiami,

a Stupavianek, tanečnej skupiny Junior Breaker, Parkour akrobatické cvičenie. Na záver
vystúpila skupina Kmeťoband. Sprievodnou
akciou bola výstava historických fotografií Wehrmacht a Jablonové. Na ihrisku boli
pripravené rôzne atrakcie a predajné stánky. O občerstvenie sa postarali Reštaurácia
u Melónka a Kvetinárstvo Viera Morávková.
-red-

Návštevníci osláv

UŽITOČNÉ JABLONOVÉ
z našich stretávok, ako i dnešných. Premietli
sme si video z dávnych čias, kedy po Dunaji
jazdili lode na parný pohon a keď prechádzali
pod naším oknom, zatrúbili a sklopili komíny,
aby prešli pod mostom, nákladný priestor so
žeriavom zvaným „gránik“ sa pohyboval a nakladal na lode tovar. Nakoniec tam viselo Tablo z tých rokov. Nechýbal ani môj kamarát – na
dôchodku, ktorý nám so svojou partnerkou
prišiel predviesť tance, ktoré tancoval v Klube
druhého veku. V ďalšej časti stretnutia podľa
zoznamu triedy sa jeden po druhom postavil
a v krátkosti povedal niečo o sebe, čo robí, ako
slúži zdravie a o rodine a svojich deťoch.
Vo vedľajšej triede študoval Jožo Golonka
zvaný Žiletka, ale i v našej triede boli hokejisti
zvaní „Sršni za Slovan – Palo Michalec, Dodo
Lukscheider, volejbalisti, plavci. Keď sme
chodili na telocvik na Matador do Petržalky,
tí menej zdatní museli švindľovať, lebo nestačili s tými trénovanými, a tak pri behu okolo
štadióna, ktorý sa známkoval, sa schovali do
priľahlých kríčkov, vynechali kolečká a potom sa zapojili do konečného behu. No, bolo
aj ďalších príhod. Jedna dnes taká potrebná:
Dostali sme všetci na koniec štúdia do vienka
– vodičský preukaz a umiestenku s miestom,
kam sme mali nastúpiť do zamestnania. Boli
sme rozmiestnení po celom Československu.

Absolvovali sme dva roky na „vojne“, kde sme
dostali patričný výcvik a „zmužneli sme“. Naučili sme sa poriadku bez výnimky rasy, pleti
a miesta, odkiaľ sme prišli! Ale hlavné bolo aj
to, že na vojne získal ďalšiu odbornosť, ktorú
mohol využiť v ďalšom živote.
Toto všetko prispelo k tomu, že sme zastali
miesto v práci, či to bolo na riečno-námornej
lodi, ktorá skončila v Sueze, na stavbe mlynov
v Sýrii, v Amerike v rôznych zamestnaniach,
na výstavbe lanových dráh vo Vysokých Tatrách (kde mimochodom bol aj jeden dodávateľ z Jablonového!) a ďalších, aj vysokých
postoch. Aj táto téma zaznela z výpovede
prítomných spolužiakov. Z Ameriky sa telefonický ozval náš spolužiak a poprial nám
zdar k nášmu Slávnostnému stretnutiu. Každý
účastník dostal Osvedčenie o tom, že sa dožil
60. rokov a zúčastnil sa na tomto stretnutí,
podpísaný Prípravným výborom. Ale aj manželky dostali Diplom za to, že sa dobre starali
o svojich manželov.
Všetko má svoj koniec a tak úplne na koniec
zaznela pieseň, ktorú spieva Hečková – Fotenie na tablo: „…Kde je štvrtá B, kde je dnes, čo
chcela zmeniť svet? Kde je štvrtá B, kde je dnes?
Bojím sa, že jej niet.“
Ale my sme tu!
-Rudolf Kukučík, žiak 4. B-
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Ako ovplyvňuje psovod
správanie psa?
Pes je mimoriadne inteligentný, vnímavý a spoločenský živočích. Žije
po boku človeka, dennodenne je s ním v kontakte, sleduje jeho gestá,
signály, mimiku, pohyb, pach, tón hlasu, zvuky, vníma nálady, pocity. Pes
má svojho majiteľa dokonale prečítaného. Keby človek venoval aspoň štvrtinu svojho času
pozorovaním mimiky a signálov, ktoré pes vysiela, nastala by ohromná harmónia v ich spoločnom vzťahu a komunikačné problémy vedúce k problémovému správaniu by vymizli.
Pes je svorkové zviera, ktoré potrebuje vyrovnaného a spoľahlivého vodcu a parťáka, ktorý bude určovať smer, pravidlá a hierarchiu.
Vzťah psa a psovoda nebude nikdy šťastný
a harmonický, pokiaľ bude založený na kriku
a práci na báze strachu. Správanie ukričaného,
neurotického psovoda sa prejaví aj na správaní psa, pretože ako sa hovorí – aký pán, taký
pes. Pri takomto psovodovi nezostáva psovi
nič iné len byť rovnaký – labilný, neurotický,
so sklonmi k agresivite či bojazlivosti.
Neistota psovoda sa najčastejšie prejavuje
v momente, keď si psovod nie je istý, ako jeho
pes zareaguje. Psovodovi sa dvíha adrenalín,
ktorý má svoj typický pach, a psovi vysiela signál, že niečo nie je v poriadku. Zlá reakcia psa
sa však začala už v momente, keď jeho majiteľ
predvídal najhorší možný scenár. Takzvaná
zlá reakcia bola založená najmä na zlých informáciách, ktoré mu psovod poskytol. Pokiaľ by
psovod zachoval chladnú hlavu a suverénne
by psa naviedol k riešeniu situácie, pes by mal

čas bez nátlaku a stresu vyhodnotiť situáciu
a zareagovať správne.
Neistí majitelia často v problematických
situáciách vykrikujú povely, najčastejšie zákazové a psovi tak nezostáva nič iné, len sa
správať podľa svojho vzoru – neistého majiteľa. Takéto psy potom trpia rôznymi druhmi problémového správania ako agresivitou,
prehnanou bojazlivosťou až plachosťou.
Podstatné je, že sa pre svojho majiteľa stáva
nezvládnuteľný a vo väčšine prípadov končí
problémový pes na ulici či v útulku. Pritom
stačilo iba spomaliť a riešiť vyhrotené situácie s chladnou hlavou.
Pokiaľ chcete mať spokojného a vyrovnaného psa, musíte v každej situácii vedieť,
čo chcete, byť sebavedomí a najmä sa nebáť
svojho psa. Mali by ste mať zavedené pevné
pravidlá a dbať na ich dodržiavanie za akýchkoľvek okolností. Nedať psovi najavo svoj
strach či neistotu a riešiť veci spravodlivo
a s chladnou hlavou. Jedna z najzákladnejších

Kura, zelenina, horčica a med
V horúcom lete sa zíde každý tip na ľahké a pritom chutné jedlo. Príprava je jednoduchá a rýchla. Množstvá jednotlivých ingrediencií nechávame na zváženie každého
kuchára.

Potrebujeme:
Kuracie prsia

Šalát: paradajky, ostatná zelenina podľa
ľubovôle a chuti

Dresing: Lyžica oleja, medu, horčice
(môže byť dižonská alebo obyčajná)
Postup:
Kuracie prsia nakrájame na rezance, okoreníme, upečieme na panvici. Do misy
natrháme šalát, nakrájame paradajky,
pridáme upečené mäso. Z oleja, horčice a medu pripravíme dresing, polejeme
zmes a premiešame. Hotovo.
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Dresing možno ochutiť napríklad citrónovou šťavou a rovnako sa dá použiť aj
na cestoviny s opečeným kuracím mäsom
a šampiňónmi.
-rog-

vecí, ktorá vám pomôže zvládnuť aj vypäté
situácie, je naučiť psa neťahať a nenapínať
vôdzku, pretože práve toto napätie býva častým spúšťačom agresie.
Dôležitú úlohu vo vzťahu zohráva aj pochvala. Najmä pri neistých jedincoch je dôležité dať psovi jasne najavo, čo robí správne a čo
nesprávne. Psovi sa zvýši sebavedomie a bude
mať väčšiu chuť spolupracovať. Pri výchove či
výcviku psa je takisto veľmi podstatný tón hlasu. Pri vyslovovaní povelov nekričíme, pes má
totiž mimoriadne dobre vyvinutý sluch, ani
ich nevyslovujeme nepríjemným tónom. Od
psa predsa požadujeme, aby spolupracoval
s radosťou, nie za trest.
Jednou z najdôležitejších vecí, ktorá zlepší
komunikáciu a vzťah medzi psom a človekom,
je naučiť psa robiť to, čo má. Zákazové povely
sú psovi menej zrozumiteľné, pretože mu hovoria, že síce to, čo robí je zlé, no nepovedia
mu, čo má robiť, aby to bolo správne. Preto je
vhodnejšie tieto povely úplne vypustiť z bežného používania a nahradiť ich inými. To znamená, že pokiaľ sa vám pes práve chystá vyváľať v ohromne voňavom materiáli, namiesto
slova „fuj“ ho skúste privolať. Zabránite mu
tak vo vykonaní nežiaducej činnosti a zároveň bude pes vedieť, akú činnosť má vykonať.
Pamätajte, že porekadlo „aký pán, taký pes“,
je založené na pravde. Pretože pokiaľ budete
usmievaví a vyrovnaní, bude taký aj váš pes.
Za príspevok z internetu ďakujeme Zuzke
Sasinkovej.
-red-

Príkladná
japonská nátura
Na nedávno skončených majstrovstvách sveta
vo futbale si veľké sympatie získali japonskí
hráči aj fanúšikovia. Celý svet obleteli správy
o tom, ako si hráči po vypadnutí z majstrovstiev po sebe upratali celú šatňu. Japonskí
fanúšikovia zase po skončení zápasov svojho mužstva upratovali štadión. Keby sme si
osvojili niečo z japonského zmyslu pre poriadok a čistotu, aj v našich jarkoch, na verejných
priestranstvách či na priľahlých lúkach by sa
váľalo menej odpadu.
-red-

UŽITOČNÉ JABLONOVÉ

Autizmus
„Autizmus nie je niečo, čo osoba má, nie je to žiadna ulita, v ktorej je uväznená osobnosť.
V tej škrupine nie je schované „bežné“ dieťa. Autizmus je spôsob bytia. Autizmus preniká
všetkým. Pretkáva sa každou skúsenosťou, celým vnímaním, každým zmyslom, každou
emóciou. Je súčasťou existencie. Osobnosť sa od autizmu oddeliť nedá.“
Jim Sinclair

prezerá tesne pred očami, presýpa piesok,
kamienky, prelieva vodu.

• Prieberčiví v jedle: Dieťa zje len vybraný
okruh jedál, na svojom tanieri. Odborníci
na zdravú stravu by zaplakali. Medzi jedálniček autistu môže patriť iba varená ryža
a piškóty. Veľakrát jedlo ovoniavajú.

• Zvuky: Bývajú citliví na zvuky. Jedno dievča s autizmom povedalo, že senzitivita na
zvuky je taká vysoká, že to pociťuje ako fyzickú bolesť. „Nemohla som hovoriť nahlas,
tak, aby ma ostatní počuli, pretože zvuk
môjho vlastného hlasu mi spôsoboval bolesť uší. Radšej som šepkala, ale ostatní ma
nepočuli. Hnevali sa. Tak som sa rozhodla
nerozprávať vôbec.“ Reagujú zapchaním
uší. Vadiť im môže kosačka, zvuk auta.
• Svetlo ako v Las Vegas: Milujú všetko, čo
bliká, svieti. Dokážu to pozorovať hodiny.

• Vyhranené záujmy: Deti s autizmom si veľakrát vyberú jednu oblasť, v ktorej vynikajú. Ovládajú napríklad odchody vlakov,
vedia pomenovať chrobáky po latinsky
a vedia o nich všetko. Záujmy môžu mať
rôzne.
• Prečo si iný?: Autizmus je vrodený. K tomuto poškodeniu dochádza pravdepodobne v prvom trimestri. Prejaví sa do tretieho
roku. Mnohokrát sú to deti tiché, o ktorých
rodičia hovoria, že sú ako za „odmenu“.

• Príznaky: To, že je bábätko pokojné, samozrejme, nemusí znamenať autizmus. Spomenieme najdôležitejšie príznaky. Jedným
z dôležitých je oslabenie záujmu o kontakt
s druhou osobou a nezáujem o detské hry.
Dieťa nereaguje na svoje meno. Častokrát
pôsobí, akoby nepočulo. Odmieta verejné
priestranstvá, nezapája sa do hier. Jedným
z príznakov je aj to, že dieťa zrazu prestane rozprávať doslova zo dňa na deň. Akoby zrazu všetko zabudlo. „Mama“, „Tata“ už
rodičom nepovie. Teda vedia presne popísať, kedy prestalo hovoriť.
• U dieťaťa s autizmom je takmer vždy narušená reč – buď nehovorí vôbec alebo
reč využíva nefunkčne. Slová sú akýsi cha-

os. Teda vzniká situácia, akoby sme boli
v Taliansku a snažili sa tam dohovoriť po
čínsky. Ak dieťa v 15 – 24 mesiacoch nerozpráva vôbec, nečakajte, vyhľadajte logopéda.

• Deti s autizmom majú zvláštnu chôdzu.
Chodia po špičkách.

• Autistu spoznáte aj podľa pohybu rúk. Pred
tvárou mávajú, akoby ich ruky boli krídla
a trepocú nimi. Väčšinou tak robia, keď sú
šťastní.

• Obraz „nadaného dieťaťa“: Ich hra je iná,
zaujímajú sa o úplne iné veci než deti v ich
veku. V období 18 – 30 mesiacov môžu
mať záujem o logá televízií, písmená, čísla,
nadmerne listujú v knihách. Skoro vedia
ovládať tablet.
• Ako sa teda dieťa hrá? Jeho hra je manipulačná – zoraďuje predmety, točí ich,

• Nevychovaný alebo autista?: Deti s autizmom majú úplne inú úroveň vnímania.
Autista v obchode vníma, že práve niekomu spadla peňaženka, niekto otvoril bublinkovú minerálku, niečo hlásia v rozhlase
alebo hrá hudba, počuje, že nejaké dieťa
v diaľke plače. Vnímajú toto všetko súčasne. Nevedia to filtrovať ako my a sústrediť
sa na jeden vnem. Skrátka, je to pre nich
zmes zvukov, ktoré sú také intenzívne, až
im spôsobujú bolesť. Dieťa sa bráni, paradoxne, krikom, chytá si ušká alebo si
ľahne na zem. A čo je dôležité, nereaguje
na pokyny rodiča. Teda máme v obchode
plačúce dieťa, ktoré evidentne neposlúcha. A toto je fáza, kedy okolie komentuje:
„Ja by som ho za týždeň prevychoval.“ Je
pravda, že ak to nevieme rozoznať, skutočne to tak vyzerá. V týchto situáciách sa
však veľmi pomôcť nedá. Iba by sme mali
myslieť na to, že to môže byť dieťa s autizmom, ktoré prežíva doslova bolesť, ktorú
mu spôsobuje ruch.
-MC-
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Rozpis komunálneho odpadu II. polrok 2018 – Jablonové
Dátum
7. 7. 2018
20. 7. 2018
2. 8. 2018
17. 8. 2018
31. 8. 2018
14. 9. 2018
28. 9. 2018
12. 10. 2018
26. 10. 2018
7. 11. 2018
23. 11. 2018
6. 12. 2018
21. 12. 2018

Deň

Interval zvozu
1x mesačne

Sobota
Piatok

X

Piatok

X

Piatok

X

Piatok

X

Streda

X

Štvrtok

X

Štvrtok
Piatok

Piatok

Piatok

Piatok

Piatok

Interval zvozu
2x mesačne
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rozpis triedeného odpadu II. polrok 2018 – Jablonové
Dátum

Deň

26. 7. 2018

Štvrtok

27. 7. 2018
24. 8. 2018
31. 8. 2018
21. 9. 2018
28. 9. 2018
19. 10. 2018
26. 10. 2018
16. 11. 2018
29. 11. 2018
14. 12. 2018
17. 12. 2018
29. 12. 2018
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Piatok
Piatok
Piatok

Pet

X
X

Piatok

X

Piatok

X

Piatok

X

Piatok

X

Piatok
Piatok
Štvrtok
Pondelok
Sobota

Pap

Sklo
X

X

X
X
X
X

X

X

