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Letné hody 2018

Leto, prázdniny, hody, ...
Ešte len nedávno sme v škole slávnostne
uzatvárali
koniec
školského
roka.
Do školského rozhlasu som poďakovala
žiakom za ich celoročnú snahu, za ich
úspechy, kolegom za neľahkú prácu a už
sa prázdniny dávno prelomili do druhej
polovice. Dátumy sa rýchlo striedajú, čas
nám neuveriteľne letí. Pamätám sa, že ako
deti sme cez prázdniny dátumy neriešili.
Zabávali sme sa, športovali, chodili
do pionierskych táborov, na brigády,
pomáhali rodičom na poliach a začiatok
školského roka sme určovali podľa
blížiacich sa hodov. Naše unínske hody boli
vždy týždeň pred radimovskými a týždeň
po radimovských hodoch sme nastupovali
do školy. Vedeli sme, že aj keď august utečie,
na konci nás čaká „gruntovanie“ k hodom
ale potom veľa zábavy s kamarátmi,
radosť z kolotočov, v neskorších rokoch
tancovačky v oboch obciach od piatku
do nedele a v pondelok hodový futbalový
turnaj, na ktorom sme fandili svojej
ulici,... Hody sme vnímali ako čas zábavy
a hojnosti. Tešili sme sa na nové „parízky“
a nové šaty. Väčšinou sme si ich ušili z látok
z partiového obchodu v Holíči, pretože
peňazí z brigády nebolo mnoho. A mohlo
sa ísť ku kolotočom. Strelnice mali svoje
čaro a vôňu. Obdivovali sme v nich pestrosť
papierových a molitanových ruží, hračky
a žuvačky, ktoré sme v obchodoch nekúpili...
Čakali sme, ktorý chlapec nám vystrelí
aspoň jednu ružu. Pani „kolotočárka“ nám
ju potom pokvapkala lacnou voňavkou a my
sme ju mohli pyšne nosiť celý deň v ruke..
Neriešili sme inú stránku tohto sviatku.
Bolo nám krásne, bezstarostne.
Hody však majú už po stáročia svoju
hĺbku a bohatú tradíciu. Oslavujú sviatok
patróna chrámu, ktorému je kostol
zasvätený. Spravidla bývajú v obciach
v jesenných mesiacoch, čo čiastočne súviselo
aj s cyklom hospodárskeho života na dedine.
Bolo po žatve a úroda bola pod strechou.
Hody vždy boli obdobím hojnosti jedla
i vína. Gazdinky vyčistili a vyzdobili nielen
kostol ale dokonale i svoje príbytky, všetko
sa ligotalo čistotou. Hosťom z blízka i z
ďaleka, známym a rodákom ponúkali len tie
najlepšie pokrmy. Hojnosť všetkého trvala
niekoľko dní.
Pojem „hody“ často používame i v
bežnom živote, keď sa nám niečo vydarí,
keď zažívame úspechy. Hody môžeme mať
vtedy, keď sme spokojní so svojou prácou
a vidíme pekné výsledky. V základnej škole
máme hody vtedy, keď máme dostatok
detí, pretože od ich počtu závisí naše

Oto Kroupa, Unín- Božia muka, olejomaľba, 1991 (Bývalá kaplička Sedembolestnej Panny
Márie na dolinke z roku 1912)
financovanie. Hody máme vtedy, keď máme
počas roka pekné výsledky v súťažiach,
v testovaniach žiakov. Hody máme i vtedy,
keď sa nám podarí niečo pekné a užitočné
pre deti urobiť. Napríklad za posledné dva
roky sme z vlastných zdrojov školy vymenili
okná vo vestibule a celej budove telocvične.
Je to pre nás obrovský úspech.
Vážení čitatelia, želám Vám všetkým, aby

ste prežívali hody mnoho-krát počas roka.
Aby ste si častejšie našli deň, ktorý bude
„hojný“ na lásku a porozumenie so svojimi
najbližšími. Deň, kedy budete obdarúvať
a budete obdarovaní. Želám Vám, aby ste
hojnosť, ktorú nám život prináša užívali
plnými dúškami ale s pokorou.
Mgr. Michaela Vaňková

Program hodov:
Piatok 17. 8. 2018
21.00 hod.
Sobota 18. 8. 2018
9.00 – 20.00 hod.
17.00 hod.
21.00 hod.
DHZ Unín
Nedeľa 19. 8. 2018
10.30 hod.
9.00 – 17.00 hod.
17.00 hod.

Diskopárty v hasičskom areáli na ihrisku – DHZ Unín
Miestna výstava zvierat – areál školy,
školy. SZCH Unín
Futbalový zápas U-11 Unín – Čáry
Majstrovský futbalový zápas dorastu - Unín – Zeleneč
Posedenie pri ľudovej hudbe v hasičskom areáli na ihrisku –

Slávnostná hodová svätá omša
Miestna výstava zvierat – areál školy,
školy. SZCH Unín
Futbalový zápas U-9 Unín – Petrova Ves
Majstrovský futbalový zápas dospelých
- Unín – Hradište pod Vrátnom

Pondelok 20. 8. 2018		
16.00 hod.
Hodový turnaj v malom futbale s účasťou mužstiev:
dorast, muži, hasiči a starí páni Unín.
Počas prestávky medzi zápasmi bude prebiehať
„Súťaž o najpresnejšieho strelca“ – triafanie do tréningovej
bránky o vecné ceny
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Spoločenská kronika
Narodili sa:
Zuzana Sabayová
Juraj Ábela

Zosobášili sa:
Mgr. Lukáš Mihál – MUDr. Hana Masaryková
Richard Macek - Veronika Grňová		
Ján Vaculka – Martina Rehovičová		
Jakub Daniš - Skarleta Vaňková			
Pavol Zelenka – Bc. Dominika Fedorková
Ivan Tureček – Petra Danielová
Mgr. Adam Mihál – PharmDr. Veronika Bartalová
Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom

Z obecnej štatistiky
V štatistike obce sa nájdu rôzne zaujímavosti. Jednou z nich sú
i tí naši spoluobčania, ktorým bolo dožičené tešiť sa najdlhšie zo
spoločného manželského života. K dnešnému dňu to sú:
Ladislav Vaculka a Štefánia Vaculková
– 62 rokov
Ervín Vymyslický a Anna Vymyslická
– 61 rokov
Ján Benek a Emília Beňková
– 61 rokov
Martin Michaláč a Jarmila Michaláčová – 59 rokov
Anton Stróž a Estera Stróžová
– 59 rokov
Anton Pivák a Sidónia Piváková
– 59 rokov
Začiatkom augusta 2018 nás
opustila vo veku 80 rokov pani Terézia
Pechová. Celý svoj produktívny život
pracovala v oblasti zdravotníctva.
V našej obci v rokoch 1959 – 1973
viedla organizáciu červeného kríža,
vychovávala zdravotnícke družiny
mládeže a žien. Bola zakladateľkou
dobrovoľného darcovstva krvi v obci.
Česť jej pamiatke

Opustili nás:
Ladislav Vaculka		
Rudolf Hrubša		
Rudolf Bradávka		
Adrián Jurkovič		
Anton Dermek		
Pavel Vlk		

vo veku 87 rokov
vo veku 83 rokov
vo veku 97 rokov
vo veku 27 rokov
vo veku 78 rokov
vo veku 88 rokov

Česť ich pamiatke

Kultúrno-spoločenská činnosť
Čo bolo ...
14. 4. 2018 Zdravotnícka prednáška MUDr. Petríka - JD
5. 5. 2018 Oslava 130. výročia založenia Dobrovoľného
hasičského zboru Unín
6. 5. 2018 Deň matiek – OcÚ
13. 5. 2018 Prvé sväté prijímanie
26. 5. 2018 Turistický pochod okolo Unína - OcÚ
27. 5. 2018 Valné združenie Urbárnici Unín
2. 6. 2018 Deň detí – rozprávkový pochod
– OcÚ a spoločenské organizácie
9. 6. 2018 Futbalový turnaj prípraviek – OcÚ a TJ
16. 6. 2018 Oslava 80. výročia založenia Poľovného
združenia Unín
23. 6. 2018 Unínske samohyby – DT Klub
10. 7. 2018 Zdravotná prednáška o bylinkách
a mastičkách
– OcÚ a JDS
27. 7. 2018 „Z Kozí až na Mjesíc“
– pozorovanie zatmenia mesiaca – OcÚ
Čo bude ...
10. 11. 2018 Voľby do orgánov samosprávy obce

Hlboké prevzalo štafetu po Uníne
Po úspešne vysadenej Rodovej lipovej aleji nad našou dedinou
minulý rok nás kontaktoval predseda OZ Prakoreň v Hlbokom
Kubo Válka, ktorý s nadšením prevzal našu myšlienku. Povedal si, že
treba prebrať štafetu a oznámil tento zámer starostovi obce Hlboké
Milošovi Čobrdovi, ktorý neváhal a dal im k dispozícii obecný
pozemok.
V rámci obnovenia zelene Hlbočania vo svojom okolí vyčlenili
na výsadbu alejí až 3 km poľných ciest. A tak sa dňa 14. 4. 2018
v Hlbokom za podpory obce konala výsadba rodovej lipovej aleje,
ktorej sa zúčastnili J. Kollárová, Ľ. Bordáčová a Ľ. Andelová, kde
s potešením odovzdali kmotrovi lipovej aleje Emilovi Žákovi,
predsedovi DS J. M. Hurbana v Hlbokom, štafetu v podobe lipovej
halúzky. Člen DS J. M. Hurbana umocnil atmosféru krstenia lipovej
aleje zarecitovaním básne „Malý drotár“. Atmosféru počas výsadby
spríjemňovala hudba miestnych heligonkárov.

Kubo Válka z OZ Prakoreň nám počas návštevy ukázal aj čerešňové
stromoradie nad dedinou, ktoré OZ Prakoreň vysadilo na jeseň
v roku 2016. Vo výsadbe chcú aj naďalej pokračovať, aby podporili
biodiverzitu v chotári.
Naša Rodová lipová aleja rastie do krásy, okrem jednej lipky
sa ujali všetky. Veľmi sa tešíme tomu, že náš odkaz putuje ďalej
a kontaktujú nás ďalší záujemcovia o výsadbu rodových alejí nielen
v našom kraji. Zachováme tak v podobe vysadených stromov
zmysluplný odkaz aj pre ďalšie generácie.
Jarmila Kollárová
predsedkyňa OZ „Srdce Zeme“ Unín
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Informácie z obce
Spomaľovače pri škole
Na malej dolinke je v okolí školy zvýšený pohyb detí. Preto bol
priestor pred školou posledný marcový týždeň vyznačený novým
dopravným značením. Keďže je cesta na tomto úseku rovná, niektorí
vodiči nebrali ohľad na značenie, neprispôsobovali rýchlosť a preto
boli na ceste osadené aj spomaľovače.

Nové detské ihriská
Na základe projektu boli v mesiaci júl dodávateľsky naištalované
detské ihriská s príslušnou platnou certifikáciou v dvoch častiach
obce. V parku v Čajkovej uličke boli k lavičkám a k vysadeným
ovocným stromom a kríkom inštalované prvky – oceľová hojdačka,

Bezpečnejšie na križovatkách
Niektoré križovatky na miestnych komunikáciách boli dosť
neprehľadné a nebezpečné. Z toho dôvodu tu bolo osadené nové
dopravné značenie a zrkadlá (na Pustom, pri roľníckom družstve
smer k pálenici a na križovatke od ihriska ku škole, pri obecnom
úrade).
Zábrany v čajkových uličke
„Čajkových ulička“ bola už minulý rok upravená, boli tu
vysadené stromčeky, kríčky a osadené lavičky na odpočinok. Preto,
aby tieto priestory neboli využívané na prejazd, boli tu v mesiaci
apríl namontované zábrany.
Kultúrny dom
V kultúrnom dome bola ukončená rekonštrukcia sociálneho
zariadenia a odpadov. Vchod do kultúrneho domu bol upravený
a po celej dĺžke bola položená zámková dlažba.
Po úprave elektroinštalácie a osvetlenia javiska bola vyprázdnená
miestnosť pri sklade kuchynského riadu, ktorá bola daná k dispozícii
únii žien. Taktiež sa chystá rekonštrukcia miestnosti používanej ako
sklad kuchynského riadu tzv. „svadobka“, ktorú má v správe únia žien.
V mesiaci jún 2018 boli umelecké s folklórnou tematikou
na stenách vo vstupnej hale kultúrneho domu po dohode
s Ivanom Fodorom, synom ich zhotoviteľa, zrekonštruované našim
amatérskym maliarom Petrom Hupianom. Vplyvom vlhkosti, ktorá
sa na týchto stenách zráža boli poškodené. Na viacerých miestach sa
časti obrázkov otvárali a odlupovali. Ďakujeme, p. Petrovi Hupianovi
za kvalitné odvedenú rekonštrukciu.
Na rekonštrukciu kultúrneho domu bol vypracovaný projekt
a príslušná projektová dokumentácia na zníženie energetickej
náročnosti budovy. Žiadosť bola zo strany posudzovateľa schválená
a v marci 2018 bolo obci oznámené, že jej bude poskytnutá dotácia
vo výške 408.885,86 € so spoluúčasťou obce vo výške 21.520,31
€. Úprava a oprava kultúrneho domu by mala byť zrealizovaná
do konca tohto roka. Od 15. augusta 2018 je teda budova odovzdaná
zhotoviteľovi ako stavenisko a do ukončenia sa tu nebudú môcť
konať žiadne akcie.
Horný most
Most v hornej časti obce bol v novembri minulého roka
betonážou základov spevnený, aby ho nepodmývala prívalová
voda a v tomto roku boli v pláne len práce na jeho povrchu. Bolo
vybudované nové pevnejšie zábradlie a zostáva len upraviť nájazdová
časť cesty na most.
Zavlažovanie ihriska
Obec na základe výzvy Slovenského futbalového zväzu „Podpora
rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – 2 etapa“ získala
dotáciu vo výške 13 000,- €, ktorá bola použitá podľa projektu
na realizáciu zavlažovania hlavného ihriska športového areálu.
Obec v spolupráci s telovýchovnou jednotou rozhodli, že na ihrisku
bude vybudovaný samostatný hĺbkový vrt. S prácami na novom
vrte sa začalo v pondelok 7. mája 2018. Po ukončení futbalovej
sezóny sa od 18. júna pokračovalo budovaním rozvodov na ihrisku
a napojením hasičského areálu. Ukončenie prác a skúška funkčnosti
sa uskutočnila 18. júla 2018. Voda ide zo 135 m hlbokého vrtu
do nádrže s objemom 50000 litrov, odkiaľ rozvodmi zavlažuje celú
plochu ihriska. Celý systém zavlažovania je plnoautomatizovaný
a programovo riadený. Dúfame, že bude slúžiť k spokojnosti.

Foto: J. Palkovič
hojdačka hniezdo a domček so šmýkačkou. V parku pri zdravotnom
stredisku: dvojhojdačka, ľanová pyramída, nerezový kolotoč
a lavičky. Obec Unín sa aj v tomto roku zapojila do výziev, ktoré
riešili detské ihriská. Podarilo sa zabezpečiť 2000,- € a ostatné
náklady boli uhradené z financií obce. Tieto detské ihriská boli
zabezpečené pre deti. Prosíme najmä rodičov, aby si bezpečnosť detí
pri hrách na týchto zariadeniach zabezpečili. Želáme si všetci, aby
tieto detské ihriská slúžili a robili radosť deťom čo najdlhšie.
-rd-

Ako ďalej s odpadom?
Kontajner na plechovice z autobusovej zástavky pri potoku bol
odstránený. Plechovice sa pravidelne zberajú s plastami a papierom.
Z toho dôvodu prosíme občanov, aby plechovice skladovali doma,
dávali do vriec a potom pri zbere separovaného odpadu ich vyložili
s plastami a papierom pred svoje domy.
Zberný dvor je otvorený v našej obci každú sobotu od 9.00
do 12.00 hod. Sem sa môžu vyvážať haluze, starý olej, elektrospotrebiče
a železo. Ostatný odpad, ktorý sa dáva do veľkoobjemových
kontajnerov si ponechajte doma. Termín, kedy budú privezené
kontajnery na veľkoobjemový odpad bude oznámený na obecnej
internetovej stránke a prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Na to, aby sme znížili obsah popolníc, musíme odpad čo najviac
separovať. Hoci sa snažíme, stále je to málo. Najväčšie nedostatky
máme hlavne v tom, že viacerí naši spoluobčania dávajú do popolníc
aj všetok zelený odpad, ktorý môžu doma zužitkovať – vytvoriť si
malé kompostovisko a kompost použiť ako hnojivo v záhradách.
Pokúsme sa na tom všetci popracovať, aby sme sa mohli aspoň
vyrovnať okolitým obciam.

Hodina zeme – zhasli sme
Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou akciou so zapojením
verejnosti. Zhasnutím svetiel každoročne prepája viac ako miliardu
ľudí na celom svete, prepája verejný i súkromný sektor. Hodina Zeme je
dôležitou výzvou pre každého jednotlivca, vládu či firmu, aby prevzali
zodpovednosť a zohrali tak svoju rolu pri zaisťovaní udržateľnej
budúcnosti. Povzbudzovaním k účasti na tejto akcii - vypnúť svetlá
na jednu hodinu - obdrží svet posolstvo, že je nutné zamerať sa na
klimatické zmeny a svetelné znečistenie. Akcia sa konala v sobotu 24.
marca 2018 od 20.30 hod. Obec Unín sa zapojila do tejto celosvetovej
akcie zhasnutím verejného osvetlenia na jednu hodinu a po vyzvaní
miestnym rozhlasom sa zapojili i niektoré domácnosti.
-jp-
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Deň narcisov

Hasiči sú v obci už 130 rokov

Liga proti rakovine v piatok 13. apríla 2018 organizovala verejnú
zbierku „Deň narcisov 2018“. Unínčania do tejto zbierky prispeli
čiastkou 760,02 €, ktorú vyzbierali unínski študenti po obci do dvoch
pokladničiek. Miestny spolok slovenského červeného kríža v Uníne
ďakuje zúčastneným študentom a všetkým, ktorí svojim príspevkom
podporili túto zbierku, ktorá bude použitá na pomoc onkologicky
chorým, na zabezpečenie informačných a preventívnych kampaní a
na podporu výskumu a klinických projektov.
-rd-

Dobrovoľní hasiči sú najstaršou organizáciou v našej obci.
Fajerverský-hasičký spolok v Uníne bol založený v roku 1888 na podnet
miestneho notára Ralbovského. Spolok mal 16 členov a pracoval
pod vedením: Štefan Duchoslav – veliteľ, Jozef Juriga – podveliteľ,
Ralbovský (notár) – jednateľ a Sebastián Komorný – hospodár.
Po založení Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku v roku 1922
mal náš zbor 21 členov. Zloženie výboru hasičského zboru bolo
vtedy nasledovné: Martin Šiška – predseda, Karol Kokrhel – veliteľ,
Ján Fehér – podveliteľ, Štefan Bajan – hospodár a Vendelín Vanek
– saniter. V roku 1923 dal notár Strážnický podnet na postavenie
hasičského skladišťa. Pri príležitosti osláv 25.výročia Zemskej
hasičskej jednoty sa v roku 1947 konala miestna oslava spojená
s posvätením novej ručnej striekačky na konský záprah, ktorú máme
funkčnú dodnes.
Prvá motorová striekačka PS-8 bola dodaná do Unína v roku
1950 a na jej obsluhu bol vyškolený vo Vysokom Mýte Pavol Pivák.
Po reorganizácii hasičského zboru v roku 1951 bol za veliteľa zvolený
Pavol Paníček. Unínsky hasičský zbor vlastnil svoje dopravné
vozidlo značky Walteraustro Fiat už v roku 1952. Od roku 1953 sa
začal používať názov „Požiarnik“.
Prvé ženské hasičské družstvo založila Viktória Faganová
v roku 1954. V roku 1957 bola postavená hasičská zbrojnica, ktorá
s menšími úpravami slúži dodnes.
Najväčšie úspechy dosiahol náš zbor na úseku práce s mládežou.
Súťaže hasičských družstiev sa unínski žiaci zúčastnili prvý krát
v roku 1967. Pod vedením Jaroslava Kríža sa dorastenci prebojovali
až do Národného kola v Martine v roku 1969 a obsadili 3.miesto. Ešte
väčší úspech dosiahli naše dorastenky v roku 1972 na Národnom
kole v Košiciach, kde sa stali majsterkami Slovenska a získali zlaté
medaile. Séria ďalších veľkých úspechov našich mladých hasičov
začala rokom 1979 pod vedením učiteľky Veroniky Bartošovej.
Mladí hasiči po víťazstvách v okresných kolách sa 6-krát za sebou
zúčastnili krajského kola hry „Plameň“, z toho 4-krát krajskú súťaž
vyhrali. Celoslovenskej súťaže sa zúčastnili v rokoch 1980 a 1982
vo Vysokých Tatrách, kde rovnako obsadili 2.miesto. V celoštátnom
kole v rámci Československa štartovali 3-krát. V roku 1981 v Světlé
nad Sázavou obsadili 4.miesto, v roku 1983 v Hradci Králové
6.miesto a v roku 1984 vo Svite 3.miesto. Za posledných 30 rokov
sa naši mladí hasiči „Plameňáci“ zúčastnili po víťazstve v okresnom
kole 11-krát na krajskom kole. Zaznamenali v ňom jedno 1.miesto
a postup do Celoslovenského kola v roku 2008, kde v Topoľčanoch
skončili na 3.mieste a získali bronzové medaile. Tiež družstva
dorastu reprezentovali v krajskom kole 6-krát. Najväčší úspech
zaznamenali dorastenci v roku 2005, keď po víťazstve v krajskom
kole postúpili na celoslovenskú súťaž, ktorá sa konala v Šuranoch
a obsadili 4.miesto. V kategórii dospelých najlepší výsledok dosiahlo
družstvo žien, ktoré súťažilo v krajskom kole v roku 1999 v Šamoríne
skončili na 3 mieste.
Rok 2004 môžeme zaradiť medzi veľmi úspešný. Bol realizovaný
projekt pod názvom Fajerver s podporou európskeho fondu
PHARE. Organizovali sme 4 veľké podujatia. Začali sme maškarným
hasičským plesom, organizovaním súťaže Plameň za účasti družstva
z Rakúska a výstavkou hasičských prilieb, odznakov, fotografií
a zástav. Tretím podujatím bola prehliadka dychových hasičských
hudieb za účasti hudieb z Čiech a Rakúska. Štvrté podujatie bolo
organizovanie celoslovenskej súťaže o pohár prezidenta DPO SR
JUDr. Jozefa Minárika.
Vyvrcholením bola účasť na Medzinárodnej súťaži konských
ručných striekačiek v Poľsku. Naše družstvo sa v Poľsku zúčastnilo
3-krát a to v roku 2004, 2005 a 2006 a vždy sa domov vracalo
s víťaznou trofejou.
Hlavnou náplňou činnosti dobrovoľného hasičského zboru
je preventívna a osvetová práca a vycvičenosť zásahovej jednotky
v prípade požiaru alebo inej živelnej pohromy. K tomu je však
potrebná i kvalitná akcieschopná technika, výstroj a výzbroj
hasičského zboru. Naša zásahová jednotka sa pravidelne zúčastňuje

Chráňme si kĺby
Jednota dôchodcov v Uníne zorganizovala v sobotu 14. apríla
prednášku, kde sa predstavil MUDr. Roman Petrík – ortopéd, ktorý
má ortopedickú ordináciu v Holíči a zároveň pracuje v Nemocnici
Skalica. Vek človeka sa predlžuje a tým sa čoraz viac objavujú choroby
z opotrebovania organizmu. Najviac trpia kĺby, kolená, členky. Preto
sa okrem úrazových stavov najčastejšie operujú. Pri prednáške ukázal
prítomným náhrady kostí, kĺbov a materiálov, ktoré sa vkladajú
pri operáciách za opotrebované kosti a kĺby. Objasnil funkciu kĺbov
a informoval prečo napr. požadujú lekári, aby pacient schudol,
prípadne prečo nemôžu byť pichané injekcie do kĺbov pacientom,
ktorí užívajú silné lieky na riedenie krvi a pod. Mnohí z prítomných
sú jeho pacienti a obracali sa na neho s konkrétnymi otázkami.
Skonštatoval, že každý človek, aj ortopedický pacient po operácii,
či o barlách, potrebuje pohyb. Odpovedal na otázky, ktoré mu boli
z publika kladené. Celá prednáška sa niesla v pozitívnom duchu,
vládla tu veľmi príjemná atmosféra. Nikto nemal problém alebo
strach, tak ako to často býva v čakárni, či v ordinácii u lekára.

Viacerí z prítomných, ktorí boli ako pacienti na ortopedickom
oddelení Nemocnice v Skalici si toto pracovisko po odbornej
stránke veľmi pochvaľujú. Je to jedno z oddelení, ktoré sa vyrovná
špičkovým zariadeniam napr. v Bratislave a ozaj si zaslúži pochvalu.
Všetci prítomní boli s prednáškou veľmi spokojní, poďakovali
sa MUDr. Petríkovi, ale aj výboru jednoty dôchodcov, ktorá túto
prednášku zorganizovala s dúfaním, že takéto prednášky budú
organizovať aj s lekármi z iných zdravotníckych odborov.
Foto a text R. Drúžková

Oznam

Obec Unín od 1. augusta 2018 zahájila prevádzku
v unínskej pálenici na pálenie ovocných destilátov.
Záujemcovia o pálenie sa môžu prihlásiť u vedúceho
pálenice p. Petra Hoferku osobne, alebo telefonicky
na č. tel. 66 28 226 alebo 0908 278 688.
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školenia a požiarno-taktických cvičení spolu s profesionálnou
jednotkou okresu Skalica. Náš dobrovoľný hasičský zbor má
nasledovnú techniku, výstroj a výzbroj: zásahové vozidlo IVECO
DAILY, dopravné vozidlo AVIA-30, dopravné 9 miestne vozidlo
Renault Master, 2 ks požiarne striekačky PPS-12, 1 ks požiarnej
striekačky PS-8, protipovodňový vozík, elektro-centrálu, kalové
čerpadla, dýchacie prístroje 6 ks a zásahové obleky 15 ks.
O akcieschopnosť techniky sa starajú členovia zásahovej jednotky
hlavne však veliteľ zboru Peter Vanek, predseda Vladimír Tokoš
a strojník Róbert Straka.
Najväčší požiar v našej obci bol v roku 1945 počas 2.svetovej
vojny. Úplne zhorelo 52 obytných domov 152 stodôl a 28 maštalí.
Komisiou boli škody odhadnuté na 14 miliónov korún (464 717,86 €).
Okrem požiarov našu obec často zasahovali i silné búrky,
prietrže mračien a prívalové vody z polí. V roku 1995 nás tento
živel zasiahol 2-krát. Najväčšie škody boli vtedy v dome č.65 u Jána
Flamíka. Tiež boli zatopené ulice, záhrady, hospodárske budovy,
vymleté dlaždice v kanáloch a v obecnom potoku. Naposledy sme
zaznamenali veternú smršť, ktorá polámala topole na ihrisku,
poškodila oplotenie a železnú bočnú bránu. Bolo to minulý rok
tesne pred letnými hodami.
Naša hasičská jednotka sa okrem hasenia požiarov a technických
zásahoch či živelných pohromách v obci zúčastňuje na zavolanie
pri zásahoch i v susedných obciach.
Takto som uviedol tie najdôležitejšie skutočnosti v našom zbore.
Pri príležitosti osláv 130.výročia hasičský zbor vydal podrobnejšiu
brožúrku o celkovej činnosti zboru, ktorú môže záujemcom
poskytnúť tajomník DPO Marián Švec.

Foto J. Vanek
Po slávnostnom obede si prítomní mohli pozrieť históriu nášho
zboru na fotografiách, ktoré boli na troch paneloch. Tiež bola
nainštalovaná výstavka historických dokumentov, staré rovnošaty,
prilby, výstroj a výzbroj nášho zboru.
Oslava bola ukončená posedením pri harmonike za doprovodu
Janka Petržalu.
Na záver by sme radi poďakovali všetkým sponzorom, miestnym
podnikateľom, spoločenským organizáciám ako aj občanom
za podporu a uznanie našej dobrovoľnej činnosti v obci.
Štefan Andel

Ďakujem, mami!
Mama je len jedna, preto si zaslúži jedno veľké ďakujem. A v
tomto znení sa niesla i slávnosť 6. mája 2018 v kultúrnom dome,
kde sa svojim pestrým programom poďakovali všetkým mamkách,
babkám a starenkám naše deti – škôlkari aj školáci. A vďačnosť za
všetko, čo pre nich mama urobila, vyjadrili aj krásnym vlastnoručne
vyrobeným darčekom a kyticou kvetov darovanou z lásky.
Poslanci obecného zastupiteľstva na záver programu odovzdali
každej žene karafiát.
-rd-

Foto L. Flamíková
Oslava 130. výročia založenia DHZ Unín sa konala 5.mája
2018. Zraz účastníkov bol pred požiarnou zbrojnicou. Nasledoval
slávnostný sprievod položením kytice k soche sv. Floriána
a pokračoval na cintorín, kde bol položený veniec k hlavnému krížu
ako spomienka na všetkých zomrelých hasičov. Slávnostná svätá
omša za žijúcich a zomrelých hasičov sa konala v kostole svätého
Martina. Po svätej omši sa sprievod odobral do kultúrneho domu,
kde sa uskutočnila slávnostná členská schôdza. Okrem domácich
členov sa jej zúčastnili i hasiči z Jasenia okres Brezno, s ktorými
máme družbu od roku 1995, hasiči z Lipova okres Hodonín
s ktorými máme tiež družbu od roku 2014 a až nadštandardné
vzťahy a delegácie hasičov z okolitých obcí okrsku Gbely.
Na slávnostnej schôdzi okrem hlavného referátu, ktorý predniesol
predseda DPO Unín Vladimír Tokoš, vystúpili i vzácni hostia a to
viceprezident DPO SR Anton Urdovič, predseda územnej organizácie
DPO okresu Skalica Michal Lukáč a starosta obce Ján Palkovič.
V rámci slávnostnej schôdze boli aktívnym a dlhoročným
členom udelené ďakovné listy, medaile a vyznamenania.
Pre občanov obce a hlavne pre tých najmenších bola pred
kultúrnym domom na záver vykonaná ukážka modernej techniky,
hlavne tvorenie „peny“ ktorú si užili všetky prítomné deti a musela
byť zopakovaná až 3-krát.

Rozšírila sa ponuka služieb
v našej obci

Pavol Herceg, Bon Appetit Restaurant & pizza
u Paula, otvoril 1. júla 2018 reštauráciu v Uníne, v
budove pohostinstva „U Dugiho“. V pracovných
dňoch ponúka obedové menu za 3,30 €, rôzne druhy
jedál, pizzy a cez víkendy aj grilované jedlá. Príďte
si pochutnať. Personál reštaurácie sa teší na Vašu
návštevu.
V našej obci je od 4. júla 2018 otvorená kaviareň
a cukráreň spolu s posilovňou v budove VAREZ
INTERIÉR vedľa kaderníctva. V ponuke sú rôzne
druhy kávy, miešané nápoje, milkšejky, domáce
limonády, čapované pivo, domáce dezerty. Otváracie
hodiny sú od štvrtka do nedele od 15.00 do 22.00
hod. Vedúca prevádzky Alžbeta Bartalová Vás
všetkých srdečne pozýva.
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Postriekané stromy v „čajkovke“
Sadíme stromy, sadíme, ale nie všetkým je to vhod. Aj
v „čajkových uličke“ sa obec postarala o likvidáciu skládky odpadov
a celý priestor skultúrnila výsevom trávy, výsadbou stromčekov,
kríkov a inštaláciou lavičiek a detského ihriska. To, že obec
z privátneho smetiska urobila park, niektorým občanom „kole oči“,
vadí im, že sa priestor skultúrnil a preto sa snažia ničiť to, čo obec
vybudovala. Štyri stromy boli úmyselne postriekané – otrávené
spolu s trávnatou plochou pod nimi. Tento incident bol nahlásený
a riešený políciou Slovenskej republiky.

Zdatnejší pokračovali smerom na Staré hory, k poľovníckej
chate, k sv. Hurbanu, k Panne Márii v Chrástke a domov. Bolo
krásne slnečné počasie, hoci v noci pred akciou popršalo, cesty
neboli blatisté ani prašné. V lese bol príjemný chládok a čistý voňavý
vzduch. Keďže sa tvorili jednotlivé skupinky, bolo cestou o čom
rozprávať, tým cesta veľmi rýchlo ubiehala. Akcia sa teda vydarila
k spokojnosti všetkých účastníkov, lebo aj počasie takémuto druhu
turistiky prialo.

Text a foto: R. Drúžková
Takto dopadla odpadová nádoba na cintoríne. A predstavte si, v nedeľu (29. júla) na tejto hromádke roztopeného plastu pribudli ďalšie
vyhorené kahance. Ozaj sme už takí ľahostajní voči svojmu okoliu.
Stačilo ich zaniesť len do druhej odpadovej nádoby.
Všetci porovnávame a hovoríme, akí majú poriadok v iných
obciach na cintorínoch. Ale to nie je len o pokosenom cintoríne.
Poriadok – neporiadok si robíme sami. Kopec plastových fliaš
nastrkaných za pomníkmi, vyhorených kahancov... Aj táto zničená
odpadová nádoba nezhorela sama bez cudzieho pričinenia.
A všimnite si, že na cintorínoch v iných obciach nie sú odpadové
nádoby, a pritom sa tam nepovaľuje žiadny odpad. Každý vie, kde
odpad patrí a odnesie ho do kontajnera pri cintoríne na to určeného
alebo ho zoberie domov.
Foto: R. Drúžková

Koncert ĽŠU Holíč
Základná umelecká škola Holíč usporiadala v utorok, dňa 12.
júna 2018, v Kultúrnom dome Unín absolventský koncert, kde
zároveň predstavila i práce žiakov výtvarného odboru. Pedagógovia
školy pripravili pestrý program mladých spevákov a hudobníkov,
ktorý bol odmenený silným potleskom publika, čo povzbudilo
naše mladé talenty. Publikum však tvorí zväčša len najbližšia
rodina a známi vystupujúcich detí a niekoľkí pravidelní návštevníci
takýchto koncertov, čo je na škodu veci. Prichádzajú tak o pekný
kultúrny zážitok a možnosť vytvoriť si obraz o schopnostiach našej
mládeže.
-rd-

Okolo Unína
Kultúrna komisia pri Obecnom úrade v Uníne usporiadala
26. mája 2018 turistický pochod „Okolo Unína“. Štartovalo sa od
kultúrneho domu o 13.30 hod. Hoci boli na výber až štyri trasy,
väčšina zo 65 účastníkov si vybrala tú najdlhšiu, ktorá mala cca 11
km. Trasa smerovala k sv. Jánu, k jágarni smerom na Zámčisko, kde
historik Martin Hoferka zaujímavo opísal históriu tohto územia
a odpovedal na zvedavé otázky účastníkov. Cesta pokračovala k
vyhliadkovej veži, kde bolo pripravené malé občerstvenie a každý
dostal ako spomienku zaregistrovanú turistickú známku.

Dňa 18. apríla 2018 sa v priestoroch Diecézneho katechetického
úradu Bratislavskej arcidiecézy uskutočnilo ďalšie kolo výtvarnej
súťaže „Biblia očami detí a mládeže“. Odborná porota v zložení
akademických maliarov, umeleckých výtvarníkov a grafikov
hodnotila celkom 291 výtvarných prác. Z našej MŠ Unín sa do súťaže
zapojili dve dievčatá. Na peknom druhom mieste v 1. kategórii sa
umiestnila Ninka Júnošová s názvom práce: Sen pekára. Vzhľadom
na kvalitu spracovania, nápaditosť a originálnosť biblického príbehu,
porota udelila Zojke Masarykovej pochvalu poroty.
K dosiahnutým výsledkom srdečne gratulujeme.
Text a foto: Anna Reháková
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Tak ako každoročne i v tomto roku sa 2. júna 2018 konal v našej obci v rámci osláv dňa detí rozprávkový pochod. V peknom slnečnom počasí
sa všetky spoločenské organizácie zapojili a pripravili pre deti zaujímavý program pri svojich stanovištiach.
Foto: J. Palkovič

November 1918 v spomienkach
Pavla Buchtu
V tomto roku si pripomíname viacero okrúhlych jubileí. Všetky
sa viažu k roku 1918: vznik Československej republiky, rozpad
Rakúsko-Uhorska a koniec 1. svetovej vojny.
Dňa 28. októbra 1918 bola v Prahe vyhlásená Československá
republika, 30. októbra 1918 sa k nej v Martine prihlásilo
i Slovensko. Dňa 6. novembra dorazila na Slovensko, do Skalice
prvá – Dočasná – vláda. Naše okresné mesto sa tak nakrátko stalo
hlavným mestom Slovenska. Ešte pred jej príchodom v dedinách
notári, ako reprezentanti uhorského režimu opustili svoje miesta.
Tých niekoľko dní na prelome októbra a novembra 1918, keď sa
rozpadla uhorská správa a nová, československá, ešte nezačala,
bolo spojených s rabovaním, predovšetkým židovských obchodov.
Židovskí obchodníci boli v časoch vojny spájaní s úžerou
a špekulantstvom, keď aj základné potraviny prestali byť bežne
dostupnými komoditami. Aby sa zabránilo ešte väčším nepokojom
a škodám, chodil po dedinách skalický dekan Dr. Ľudovít Okánik
(1869 – 1944), švagor Dr. Pavla Blahu, člena Dočasnej vlády, ktorý
ozrejmoval ľudom najnovšie okolnosti.
Pri príležitosti 10. výročia vzniku Československa v máji 1928
chcela vydať Bratislavská župa publikáciu o prevrate v roku 1918.
Z toho dôvodu oslovila všetky obce župy, aby na základe kroník
alebo spomienok pamätníkov priblížili situáciu vo svojej obci.
Za našu obec Unín napísal správu roľník Pavel Buchta, ktorý ešte
pred vojnou spolupracoval s Dr. Pavlom Blahom a uhorskými
úradmi bol označený za pansláva.
Dňa 3. novembra 1918 už sa všeličo hovorilo, ale práve unínska
mladež mjela muziku v hostinci u pána Mórica Holcmona a už všetko
pilo pokrikujúc na Žida a večer pýtali klúče od pivnice. Aj im ich dal
a kto čo našel aj z domu, hrnce, puténky si pozdonášali a domov nosili.
A jedny Židú vyhnali, okna bili v malej chvíli všetko rozbili a odnésli
u isteho Holcmana a potom všetko sa hrnulo aj na druhých Židov
a pritem ešče prišli aj zo susednej obce Štepanova a to na koňoch
a do rána byla celá revolúcia na Židoch prevedená. A takto sa robilo
v ten deň vo všetkých susedných obcách. Na druhý deň byli isté trupy1
poznapijáné a robili si plány aj na lepších gazdov a to, kterí cez válku
robili všelijaké obchody s potravinama a s dotyčnýma aprovizáciami2
cuker, petrolin a podobnýma vecma, jako úradne vládli, chceli aj tych
rabovat a tí o tom zvedeli a prišli ku mje na radu, lebo notar utékel
a richtar byl zanic t. j. cítili sa byt pred ludom vinníkmi. Ja sem zavolal
jednoho človeka, aby zabubnoval, aby sa obecenstvo zešlo pred obecný
dom. Tam sme žiadali traja, aby sa lud upokojil, aby si takí nemysleli, že
zákon už neni, ani že nebude. Čo sa predešlej noci stalo už je staté a aby
sa to dálej neopakovalo a porád sem ja poslal dvoch gazdov ku pánu
Dr. Okanikovi, který tú dobú odebrali slúžnovský úrad v Holíči a prišli
trochu ten rozzúrený lud utíšit. Pán Dr. Okánik práve byli v Kopčanech
lud tíšit, odkázali, že pojedú do Petrovej Vsi a do Letničá, že už sú ustatý

a už ani nemožú mluvit. Tedy ja i s jedným t. j. Pavlem Marešem, išli
sme ich vyhlédnut sami, ked pojedú do Petrovej Vsi. Skutku sme ich
vyčkali a prosili, aby len nám ale prišli. Aj zkutku prišli a lud sa upokojil
a pritem sa hned pýtali či starý úrad si ponechá lud, alebo chce nový
úrad. Všetci pravda chceli nový úrad, tak za prítomnosti si vyvolili
obecnú radu z 5 členú a mja jako starostu. Potom zase prišel na koni
volajaký pán Dubrava z Gbelú jako Sokol v uniforme. I ten tíšil lud.
Jaké bylo to uradovaní: notára nebylo, ani obecného sluhy, nakolko
sem poznal volačo a ostatní sem si mosel domýšlat a si pomáhat. Deník
korešpondentný, počtový sem si zrobil sám všetko, až na páty deň
prišli 2 četníci, ale ani ti nevedeli, kde alebo koho majú velitela a koho
majú poslúchat. Na to bylo čut, že od Maďarska t. j. od Bratislavy,
od Trnavy táhnú maďarskí bolševici. Pritom pri Senici bylo čut aj
prestrelky. V Senici boli trupy slovenskych mladíku dobrovolníku. Ale
prišli maďarskí bolševici od Trnavy, ich obestali a uväznili. A to, že
bylo s porozumením mjestných maďaronú. Ale sa našel jakýsik človek
národovec. To mjel byt jakýsi pan učitel. Tak sa to vyprávalo, že s konem
hned zabehol do Hodonína, kde už sa samlovali3 České vojska a odtád
sa hned vybrali železnicu na Kúty, Šaštin k Senici a ščaslivo tych
uväznených vyslobodili. A bolševikov zahnali aj ze stratú k Trnave.
Na to tí oslobodení dobrovolníci videli, že mjestni židáci a v okoli ich
zrádzali, tak hned všetkých brali. Chlapec až v Dojči ale tych už nebilo
doma len nekterí a dostali správu, že šli k Unínu a preto ozbrojení
prijeli aj do Unína a kterého mohli dostat, aj ho zebrali sebu do Senice
a odtád boli dodaní do Brna. Internovaní aj rímsko-katolícky pán farár
zo Senice preto, že maďarským bolševíkom povolil mašinkver4 na vežu
umjestnit. Z Unína ich bolo asi 10 internovaných. Veď aj 2-ja četníci boli
v Uníne, ale ani oni nic nevedeli čo a odkad je to naridenie, lebo to byla
tá revolučná doba, že silnejší zvíťazí.
Tak to napjata vyzeralo v každej obci poplašene i u nás. Pána
notára sme našli Jakubéciho v Uherskej Skalici a sme ho privézli
zpátky do úradu, ale na druhý deň zase ušel, lebo sa obával, lebo sa
cítil byt snád vinním a chcel byt Maďarom. Tedy já Pavel Buchta sem
byl starostom, ale sem ešče nevedel, kdo je mi vyšším pánem. Len
lud dochádza, čo budem robit, že sa až z Brockého chystajú k nám
rabovat. Veru asi dve noci byli stráže okolo obce roztavené. Chudoba
príchádzala, neni petroleje, neni múky, cukru a podobne. Židia byli
vyrabované uplne a Spolek už nemje ničoho. Veru pánu starostovi bylo
k zblázneniu. Až po štrnást dňach byl vyzvaný a ustálený pán notár
z Vésky, aby začas tj. aspoň raz za týdeň prišel k nám kancalár obecný
usporádat a tak sa pomalu lud cíšil. Tak u nás sa nová republika
započala. Dopodrobna nejsem vstave všetko opísal, toto sem sám
mosel preborit jako neštudovaný rolník.
1
skupina, tlupa; 2 potraviny; 3 zhromažďovať; 4 guľomet
Zdroj:
ZACHAROVÁ, Mária. (Ed.). Pramene k dejinám 1. svetovej vojny a prevratu v roku
1918 na Záhorí I. In Zborník Záhorského múzea v Skalici 7. Skalica : Záhorské múzeum
v Skalici, 2014, s. 230.

-mh-
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Dňa 13. mája, na 101. výročie fatimských zjavení, prijalo 11 detí našej farností po prvý raz Eucharistiu.
Foto: Videoštúdio Miroslav Guček

Unínske samohyby
Už tradičná akcia Unínske samohyby sa tento rok konala 23. júna.
Program sa uberal podľa plánu zrazom účastníkov na autobusovej
zástavke pri potoku, prejazdom ulicami obce do vinohradov, kde
pokračoval súťažami. Počasie súťažiacim žičilo, ale divákov neskôr
odradilo dosť silné ochladenie a tým zostalo i menej zábavy a tanca
chtivých účastníkov. K uvedenej akcii sa vyjadrili účastníci z Moravy,
ktorí publikovali nasledovný článok v časopise Lednicko.

Setkání samohybů

Dne 23. 6. 2018 jsme se účastnili „Setkání samochodů“, na pozvání
přátel Jozefa Pecha v Uníně. Na to setkání jsme byli velice zvědaví,
ale překvapení jsme byli už v samé obci tak zvlněným terénem, který
se stupňoval jízdou k místu setkání. Po srdečně přátelském přivítání
a bohatém pohoštění jsme jen hleděli, jak nastupovalo postupně
16 traktůrků při překonávání podmínek soutěžních disciplín, které
měly charakter jak obtížnosti, tak v dovednosti pří řízení stroje. Byla
předvedena i zkouška, jak dlouho vydrží motor bez oleje a chlazení.
A stalo se tak už za 28 vteřin, kdy se z motoru silně zakouřilo.
Tak takovou ukázku zničení motoru jsme ještě neviděli. Po této
technické části setkání následovala část společenská o předvedení
tělesné dovednosti a zdatností účastníků. Ta část setkání možná víc
pobavila ty, kteří nebyli zapálenými motoristi, protože se střídaly
tak zajímavé zkoušky dovednosti v pohybu při chůzi s různými
zátěžemi. Účast byla dle našeho posouzení bohatá, činila 550 osob
i když bylo chladno a občas i zapršelo. Dosud rekordní účast byla
roku 2006, kdy bylo neuvěřitelných 3000 osob a toto dnešní už
bylo po řadě 16. Mně jako blázna do traktorů samozřejmě nejvíce
zaujala prohlídka účastnických traktorů. Některé typy jsme ještě
ani neviděli, a ty zajímavé úpravy některých strojů byly pro nás
neméně zajímavé. To byl pro nás nevšední zážitek! Neméně nás
potěšilo, že se tu sešlo tolik zapálených zájemců o traktory samé
a navíc o jejích úpravy a zdokonalení. Po ukončení rozsáhlého
programu setkání následovalo závěrečné poděkování za účast
a snímky účastníků k dokumentaci o účasti. Po celou dobu
od zahájení do závěru setkání zvládl bez odpočinku hlasité, trefné
a profesionální moderování a řízení průběhu setkání pan Jozef

Pecha, bez ochraptění a bez zřetelné únavy. Jestli se všichni soutěžící
mimořádně namáhali a obstáli, tak pan Joška Pecha především. Tak
to jsme viděli mimořádnou výdrž, obdivujeme! Po závěru programu
následovalo opět bohaté pohoštění a živé komentování průběhu
bohatého programu. Rozloučili jsme se s hostiteli s díky za pozvání,
za pohoštění a za úžasnou organizační, odbornou a srdečně
přátelskou atmosféru. Doma jsme tlumočili a brali za příklad, co
znamená pro vlastní obec takový kolektiv pana Jozefa Pecha, který
se svými 8 zapálenými členy týmu a 40 stejně zapálenými pomahači
už řadu let zabezpečuje nevšední bohatý program v obci Unín, který
je nejen odborným, ale i všeobecně kulturním obohacením ne jen
vlastní obce, ale i širokého okolí. Zdravíme přátele v Uníně, Vaši
činnost obdivujeme a za mnohé děkujeme.
Ing. Boř.Sedláček a Ing.Boris Krška – Lednice

Dodatok k histórii žandárskej stanice
v obci
V minulom čísle sme ukončili históriu žandárskej stanice v obci.
Podľa dostupných archívnych zdrojov mala byť zrušená žandárska
stanica v obci ku koncu roka 1949. Avšak podľa pamätníkov,
existovala v obci stanica esenbé (Sboru národnej bezpečnosti)
ešte začiatkom 50. rokov minulého storočia. Poslednými, ktorí na
stanici slúžili boli okrem už spomínaného (v minulom čísle) Štefana
Gabriela ešte Lovecký a Michal Poláček. Lovecký spolu s Gabrielom
sa pričinili aj o rozvoj športu. Spočiatku organizovali športové dni,
ktorých sa v atletických disciplínach zúčastňovali aj pretekári z
okolia (Gbely, Holíč). K zrušeniu prišlo niekedy v rozmedzí jesene
1951 do jari 1954. Michala Poláčka prevelili zo zrušenej unínskej
stanice do Holíča. Aj naďalej však zostal bývať v obci, na dome po
Hodinároch (dnes č. d. 158). Po zrušení stanice SNB v Uníne obec
priradili do gbelského okrsku.
-mh-
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Foto: Z. Šišková

Okienko do činnosti Jednoty dôchodcov
Slovenska v Uníne
Hodnotiaca schôdza jednoty dôchodcov vo februári tohto
roka stanovila konkrétne úlohy a ciele a tak začalo obdobie pre ich
konkrétne plnenie. Pozrime sa, čo sa od hodnotiacej schôdze plní.
Dňa 26. februára 2018 sa členovia organizácie zúčastnili výstavky
ručných prác v klube Jednoty dôchodcov v Holíči. V Borskom
Mikuláši 3. marca 2018 navštívili zase divadelné predstavenie
pod názvom „Babské plkotačky“. Usporiadali zájazd do Trenčína
na tradičnú výstavu „Záhradkár, včelár, poľovníctvo a zdravý životný
štýl“.

Poľovnícke združenie Unín si v tomto
roku pripomenulo 80. výročie vzniku
organizovaného poľovníctva v našej obci.
Pri tejto príležitosti v sobotu 16. júna
2018 v priestoroch kultúrneho domu
usporiadalo drobnú prezentáciu svojej
činnosti formou výstavy trofejí, preparátov
zveri, poľovníckych potrieb a pomôcok.
Návštevníkov zaujala i fotogaléria z činnosti
združenia. Súčasťou boli i práce detí
miestnej základnej školy na tému „Príroda
očami detí“. Poľovnícke združenie Unín
pozvalo všetkých občanov obce, hlavne
vlastníkov pozemkov, na ktorých vykonáva
právo poľovníctva na priateľské posedenie
pri divinovom guláši a hudbe. Škoda
len, že ich snaha a vôľa pohostiť svojich
spoluobčanov mala od pozvaných len slabú
odozvu.
-rd-

konaného 26. mája 2018. Brigádnicky udržiavajú okolie jaskynky
Panny Márie pri dome smútku, ale i športujú, o čom svedčí účasť
družstva dôchodcov na tradičnom podujatí „Športové hry v Holíči“,
kde dôstojne reprezentovalo nielen miestnu jednotu dôchodcov
ale i obec a umiestnilo sa na krásnom 3. mieste. Taktiež sa aktívne
zúčastnili v rámci osláv Dňa detí na jednom zo stanovíšť ako
rozprávkové bytosti z rozprávky „O červenej čiapočke“.
Na Cyrila a Metoda 5. júla 2018 máme na Slovensku štátny
sviatok. Tento už tradične využívajú členovia jednoty dôchodcov
na návštevu Lanžhota, kde sa chodia zabaviť pri malej dychovej
hudbe Rubín na „Rízkobrání“ u manželov Osičkových. Tak tomu
bolo i v tomto roku. Výbor jednoty dôchodcov zorganizoval
v spolupráci s obecným úradom v zasadačke kultúrneho domu
zdravotnú prednášku o bylinkách a mastičkách na potlačenie bolesti
pohybového aparátu, kde prednášal kúpeľný lektor a bylinkár Karel
Štenbaur, spolupracovník Mediky Praha. Členovia organizácie sa
mohli zúčastniť aj zájazdu na kúpanie vo Vincovom lese 26. júla
2018.
Z uvedených akcií je patrná snaha výboru plniť plán a aktivizovať
členskú základňu k dôstojnému a užitočnému tráveniu zaslúžilého
odpočinku v dôchodkovom veku.
Dr. Ladislav Matušovich

Jak jsme viděli zatmění Měsíce a nejen to…
Účastníci zájazdu si pozreli, nakúpili priesady, kvetinky, stromčeky,
ale i rôzne pomôcky pre zveľadenie svojich záhrad. V peknom
počasí, pri dobrom občerstvení a hlavne družnej zábave prežili
príjemný slnečný jarný deň.
V zasadačke kultúrneho domu sa 14. apríla 2018 uskutočnila
prednáška MUDr. Petríka – ortopéda. Dňa 4. mája jednota
dôchodcov usporiadala zájazd do Smrdák na výstavu obrazov
holíčskeho rodáka Antona Macha, ktorého rodičia pochádzajú
z Unína. Výstava sa konala pri príležitosti jeho šesťdesiatin s názvom
„60 obrazov“. Bola koncipovaná ako prierez dielom autorovej tvorby
od mladosti cez obdobie vákua až po súčasnosť. Anton Mach je
členom klubu Genesis. Jeho najobľúbenejšou technikou je maľba
olejom na plátno. Jeho celoživotné dielo zanechalo v návštevníkoch
príjemný kultúrny zážitok.
V Skalici sa 19. mája 2018 zúčastnili členovia organizácie
folklórneho krojového festivalu. Je však škoda, že sa nenašiel
nikto z Unína, aby v unínskom kroji reprezentoval našu obec.
Dôchodcovia nechýbali ani na turistickom pochode „Okolo Unína“

Páteční večer 27. 7. 2018 byl ve znamení úplného zatmění
Měsíce. Jeho mimořádnost byla dána délkou trvání zatmění –
jednalo se o tzv. středové, tedy Měsíc procházel prakticky středem
zemského stínu, a tudíž jsme měli 104 minuty na sledování hry
barev zemského stínu na měsíčním kotouči.
Zájemci o pozorování se začali scházet na poli u kapličky
nad Unínem, což se ukázalo jako pohodlnější řešení (Na Kozách
totiž bylo už podmítnuto), postávali, sedali si na své či přivezené
lavice a deky, případně se procházeli mezi přístroji nebo si
připravovali vlastní triedry. Příchozí krátce přivítal starosta Unína
pan Ján Palkovič, a tak se začalo s pozorováním.
Ještě za soumraku se daly pouhýma očima spatřit nejjasnější
planety – Venuše, Jupiter, a nakonec zpoza mraků vykoukl i Saturn.
To hlavní divadlo však přišlo až teprve ve chvíli, kdy se nad oblačnost
nad jihovýchodem vyhoupl Měsíc – už ve fázi částečného zatmění.
To bylo krátce po 21 hodině SELČ, čekání si diváci, kterých postupně
přišlo nad Unín ke kapličce kolem 120, krátili pozorováním
zmíněných planet zrcadlovým dalekohledem (Dobson s průměrem
zrcadla 300 mm), i velkým (dělostřeleckým) triedrem 12x60, jejich
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obsluhou se zabýval Ing. Jiří Kamrla. Nad Pálavou rostla bouřka
a občasné zablýsknutí udržovalo pozornost i tímto směrem – to
abychom se stihli případně před ní schovat i s technikou.
Podporu – tedy potřebnou energii pro promítání datovým
projektorem a pro počítač obstarával agregát z vozidla Dobrovolného
hasičského zboru Unín.
Obloha se předváděla díky polojasnu právě tam, kde bylo
potřeba, takže jsme si mohli vychutnat přechod do fáze úplného
zatmění Měsíce – což bylo ve 21.30 SELČ. Nebe krásně ztmavlo,
vynikla i Mléčná dráha a Měsíc se zbarvil do hnědočervena a navíc
se přidala i planeta Mars, která se díky svému aktuálním přiblížení
k Zemi stala jasnějším tělesem na obloze než Jupiter.
Po půlhodině se ale oblačnost posunula tak, že Měsíc nebylo
možné pozorovat, cílem se tak pro dalekohled staly vedle planet
i další zajímavé objekty – dvojhvězdy, hvězdokupy v souhvězdích
Herkula a Persea i galaxie v Andromedě. Oblohou se dále proháněly
letadla, družice i ISS a sem tam se mihla i létavice. Pro další
doplnění či ukrácení času čekání proběhly dvě krátké prezentace
o radioastronomii a radioastronomické observatoři na ostrově
Mauricius a dále o první mezihvězdném planetce 1I/‘Oumuamua.
Prezentace i další komentář k pozorovaným objektům obstaral Ivo
Míček.

Foto: I. Cencinger
Když se Měsíc znovu z mraků vysoukal, zbývalo do konce fáze
úplného zatmění 20 minut, to už bylo krátce před 23. hodinou.
Bouřka se udržela nad Rakouskem a slábla, obloha se vyjasnila
skoro celá a ve 23.13 SELČ se na měsíční povrch zase vrátilo plné
sluneční světlo – tentokrát zleva, začala fáze částečného zatmění.
Toto byl i signál pro diváky, kteří se pak pomalu rozcházeli domů,
ti nejvytrvalejší vydrželi až do půlnoci. V sobotu, v 0.19 SELČ se
zatmění skončilo.
Věřím, že si všichni odnesli příjemný zážitek z pod hvězdné
oblohy, poděkování patří zvláště těm, kteří se postarali o přípravu
a zajištění akce, zde bych rád připomenul pana Ing. Dušana Petráše.
Hlavně ale děkuji všem příchozím – domácím i přespolním, tak zase
někdy na shledanou, nejlépe pod hvězdnou oblohou.
Ivo Míček
P.S. Sobotního rána jsem v místě pozorování byl svědkem
pokusu o vypěstování dalekohledu ze zasazeného cestovního
triedru. Bohužel nebyly dodrženy některá pravidla pro výsev, proto
si je dovolím připomenout:
Triedry se sázejí minimálně do hloubky 30 cm (čím hlouběji,
tím větší dalekohled pak vyroste), půda ovšem musí být lehká,
nejlépe písčitá, bohatá na minerály – zvláště na křemík (Si) pro
optické části a elektroniku, hliník (Al) pro pokovení odrazivé vrstvy
zrcadla a zdravou konstrukci dalekohledu a samozřejmě železo (Fe),
pro zvláště namáhané části montáže. Hnojíme plasty – ty se na poli
sice daly najít, ale to ostatní složení bohužel dodrženo nebylo. Triedr
jsem tedy vyzvedl z brázdy a je k vyzvednutí na Obecním úřadě
v Uníně.

Mistrovství Evropy v coursingu,
Dánsko, Norresundby
Mistrovství Evropy (ME)v coursingu – pro mě výzva změřit sily
mého mladičkého barzoje Nefrita (21 měsíců) s ostatními barzoji
na loveckém poli evropského coursingu. Letošní ME se konaly
v Dánsku, v Norresundby, od 22. června do 24. června.
Dánsko je překrásná a útulná krajina s milými a přátelskými
lidmi. Všude zeleň, nikde nevidíte betonové ploty, vnímáte plně
obhospodařený každý kousek země, všudypřítomná blízkost
krásných koní, kravky ve velkých výbězích, upravené městečka,
krásné a čisté moře. Po skončení ME jsme navštívili útulné městečko
Skagen a byli se pokochat místem, kde se setkává Severní a Baltické
moře. Úchvatný zážitek. Jediné, co by mi skutečně chybělo k životu
v této zemi jsou hory a lesy.
Organizátoři vybrali na konání šampionátu skutečně velkorysé
a rozlehlé prostory v blízkosti starobylého místa starých předků Vikingů. Účastníci ME mohli nasávat atmosféru starobylých věků
ve vikingské vesničce s neuvěřitelně dobovou atmosférou a zakoupit
si dobové dárky.
Počasí ideální pro běhání chrtů, 15 až 19 stupňů, v noci chladněji.
Celkově se závodu zůčastnilo 896 chrtů a 92 náhradníků, z toho 82
barzojů. Slovenská výprava přijela reprezentovat naši krajinu se 14 chrty.

Coursing – je pracovní aktivita psa (chrta), běh v teréně
za umělou návnadou, střapcem z igelitových pásků s kouskem zaječí
kůže, simulace skutečného lovu zajíce v přírodě, chrt loví vynikajícím
zrakem. Cílem psa je ulovit kořist, která je tažená navijákem
na lanku přes určitý počet kladek v teréně. Startují vždy dva psi,
kteří jsou od sebe odlišení barevnou dečkou a mají dostihový košík.
Na dráze (přírodní terén, louka,...) Hodnotí běh dva kvalifikovaní
mezinárodní rozhodčí podle pravidel FCI. Při běhu se hodnotí
5 kategorií, a to rychlost, úsilí, inteligence, obratnost a vytrvalost.
Běhá se dvoukolově, dráha v 2. kole je vždy odlišná.
Se psem, se kterým chceme běhat coursing na mezinárodní
úrovni se musí systematicky a pravidelně pracovat na kondici. Není
možné pustit netrénovaného psa na dráhu coursingu, určitě by to
špatně dopadlo.
Barzoj – ruský chrt – ruskaja psovaja borzaja. Sebevědomý
a vznešený aristokrat, nekompromisní lovec, neuvěřitelně milý
společník, s famózně elegantním pohybem, nádherná hedvábní srst,
impozantní vzhled a v očích zračící se oddanost a věrnost.
Pár slov plně vystihující toto vznešené plemeno. Mám barzoje.
Čtyři. Z kraji původu, z Ruska. Moji barzoji mě téměř denně
doprovázeli při jízdě na koni v lesích Malých a Bílých Karpat. Denně
spolu trávíme spoustu času a náš den začíná po 4 hodině ráno.
Všichni jsou ve vynikající sportovní kondici. A sportují. Jsou držiteli
coursingových licencí a držiteli mnohých mezinárodních titulů.
Bližší pohled na mého nejmladšího barzoje jménem Nefrit
Prekrasny. Narodil se 3.9. 2016 v dalekém Orenburgu, v Rusku
u chovatele Alexandra Petroviče Grekova. V jeho krvi kolují
geny ruských barzojů zvučných jmen, geny barzojů loveckých
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linií, výstavních a sportovních. Ve svých 6 měsících přicestoval
po náročném absolvování 5000 km z dalekého Orenburgu. Byl
divoký, nespoutaný, odvážný a s nemalými loveckými skušenostmi.
Když mu bylo 15 měsíců, srazilo ho na bratislavské rušné ulici
velké terénní auto. Díky zkušenému řidiči a zastavení celé dopravy
se Nefritovi nic, kromě malé odřeniny a velkého šoku nestalo.
Bylo rozhodnuto a přihlásila jsem nás do kynologického klubu
Gbely, kde jsme se začali připravovat na zkoušku poslušnosti BH –
VT. A s velkou trpělivostí jsem ho učila nebát se auta a všeho co
s autami souvisí. Již jsem nedoufala, že Nefrita připravím na dráhu
coursingového sportovce.
Postupně tréninky, získání coursingové licence..., letos 1.
závod – Majstrovstvá Slovenska (6. místo),mezinárodní coursing
v Rakousku – 1. místo .a čekala nás účast na ME v Dánsku.
Opět jsme začali trénovat a běhat v Karpatech v doprovodu
koně, učil se sesouladit svoje tempo s tempem a rytmem koně.
Jeho běh, chuť, tempo, styl, kondice, lovecký pud, dech beroucí
driftování se salty u návnady vyústily získáním 4. místa na ME
(hodnotí se 6 míst). Bylo úžasné procítit atmosféru vítězství
pod vlající slovenskou zástavou.
Jsem na Nefrita velmi pyšná a získáním 4. místa skvěle
reprezentoval naši krajinu.
Ing. Tatiana Ratuská – chalupárka v Uníne

Školník z roku 1871
Na povale domu, v ktorom som sa narodil a ktorý teraz už nestojí,
som našiel zaprášenú starú knižočku. Prvú a druhú časť výpisu z tejto
skoro 150 rokov starej publikácie nazvanej „Školník“ ste si mohli
prečítať v minulých vydaniach Unínskych novín. Bol ako predloha
pre učiteľov a po vedomostiach prahnúcich obyvateľov vtedajšieho
Uhorska. Tu je ďalšie pokračovanie.
Pozrieme sa podrobnejšie na charakteristiku obyvateľov
Európy a Ázie, ako uvádza školník. Uhorská krajina 3970 mil s 11
miliónom obyvateľov: Maďarov, Slovákov, Rusinov, Srbov, Valachov
a Nemcov. Delia sa na 50 stolíc a 4 výsadné okresy. Spomeniem len
stolicu Prešporskú. Prešpork pri Dunaji – sídlo stolice s kapitulou,
právnickou akadémiou, gymnáziom a vyššími reálkami. Tu sa až
do roku 1848 krajinské snemy vydržiavali a králi uhorskí korunovali.
Krajina koruny českej? Praha hlavné starobylé stovežaté
mesto. Obyvatelia Slovania a niečo Nemcov. Pres ktoré tečie
Vltava, nad touto je most, z ktorého dal kráľ Václav svätého Jána
Nepomuckého dolu do vody hodiť za to, že mu nechcel vyzradiť
spoveď kráľovnej. Horliví katolíci teraz tomuto svätcovi nad vodami
sochy stavajú.
Na jakom stupni vzdelanosti stojí Nemecko? Na velikom. Ono
o umeniach, vedách a priemysle prevyšuje celý svet. Tu sa nachádzajú
najchýrnejšie vysoké školy. Roľník za pluhom číta noviny a mnohým
užitočným veciam sa naučí. Nemci vôbec sú pilný a podnikavý národ.
Jak veliké je Švajčiarsko? 740 mil a 2 milióny obyvateľov, ktorí
nemecky, taliansky a francúzsky hovoria. Je to najvrchovatejšia
krajina. Alpy sú večitým snehom pokryté. Padajúce lavíny človeka
zavalia. K ratovaniu takýchto nešťastlivcov tamojší mnísi velikých
a silných psov chovajú, ktorí sú tak vyučení, že tých ľudí zo snehu
vyhrabávajú. Chlebom a vínom, ktoré majú v košíku na krku
priviazané, tých nešťastlivcov občerstvia.
Jak veliké je Nozozemsko? 644 mil na ktorých býva 3 a pol
milióna obyvateľov. Prečo sa táto krajina volá Nizozemsko? Lebo
niže morskej hladiny leží. Voda občas krajinu zatopí. Proti tomu sú
už na brehu morskom ohrady vystavané. Nizozemsko je pamätné
chýrečnými haringami.
Jak veľké je Francúzsko? Je ono veľké 9880 mil a má 38 miliónov
obyvateľov. Okrem toho má osadištia v Ázii, Afrike, Amerike
a Austrálii. Jakej povahy sú Francúzi? Sú bystrí, kupeckí, vzdelaní,
veľkodušní, ohniví, zhovorčiví, slobodu nadovšetko milujúci
a bojovný národ. Na čo je Francúzsko bohaté? Na striebro, víno
šampanské, olej a hodváb.

Z ktorých kráľovství pozostáva Veľká Británia? Zukol vukol
obtočená morom. Je rozdelená na tri kráľovstvá. Anglické, Škótske
a Írske. Okrem toho má svoje držania v Giblartore na Malte
v Helgolande v Amerike, Indii, Afrike, Ázii a Austrálii.
Odkud Angličania nesmierne bohatstvá dostávajú? Na čo je
Veľká Británia bohatá? Na výborné kone, dobrý rožný statok, mäkko
vlnné ovce, psov, má najlepšie železo z jakého i Peštanský reťazový
most bol postavený a kamenné uhlie. Angličan je chladnokrvný,
zádumčivý, nezhovorný. Ale kde treba k činu hotový, do všetkého sa
rozvážne púšťa a všetko chladnou krvou vykonáva.
Jaký je Škót? Je veselý, prostosrdečný a veľký nepriateľ Angličana
jako svojho utlačiteľa.
Jaký je Írčan? Je zväčša biedny, chudobný a od Angličanov
utláčaný. Preto sa mnohí aj do Ameriky presťahujú.
Portugalsko a Španielsko? Obnáša 1770 mil má 40 miliónov
obyvateľov. Obe tieto krajiny sa nazývajú pyrenejským polostrovom.
V Španielsku je pamätný amfiteáter, kde každý týždeň sa provozuje
bitka s bujakmi, byvolmi, psami a medveďmi, v ktorej sa zver
so zverom potýka, alebo zver s človekom.
Zjednotené kráľovstvo Talianske? Obnáša 5167 mil. a má 24
miliónov obyvateľov. Má Alpy s najvyšším vrcholom Mont Blank,
15000 stop vysokými Apeninami a ohnivé vrchy, čili sopky Etna
v Sicílii a Vezuv pri Neapoli.
Jaké podnebie a úroda je v Taliansku? Podnebie je príjemné,
ale obzvlášť keď víchor duje neznesiteľná horúčava. Obyčajne sa
v zime netopí. Dozrieva víno, olej, gaštany, olivy, mandle, citróny,
pomaranče. Aj hodvábne červíky veľký úžitok prinášajú. Sú tu
štípavce, čili škorpióny.
Jakej povahy sú Taliani? Sú ohniví, náramne popudliví
a naklonení k vraždám. Mnohí si obľubujú v záhalke, takže sa
u Talianov porekadlom stalo „milo nič nerobiť“. Mnohí z nich
po svete s opicami a medveďmi chodia, komédie s nimi vystrájajú
a tak sa živia. U nich nepočuť obveselujúceho spevu vtákov lebo oni
ich vykantria a zjedia.
Jak veliký je štát Pápežský? Je veliký 214 mil a má 723 tisíc
obyvateľov. Hlavné mesto Rím, sídlo svätého otca pápeža námestníka
Kristovho a hlavy cirkvi. Má 240 kostolov a 200 kláštorov.
Najpamätnejší je chrám svätého Petra, najväčší to a najkrajší chrám
na celom svete majúci nad hlavným oltárom ohromne velikú kopulu,
ktorá sa do vysokosti 81 siah (153m) vznáša a všetky tie zázraky sveta
prevyšuje. Jeho stavba stála 100 miliónov zlatých. Tu sú pochované
telá apoštolov Petra a Pavla. Chrám tento je postavený na tom istom
mieste kde voľakedy ukrutný cisár Nero dával kresťanov od divých
zvierat roztrhať. Sväto týždennú pobožnosť a slávnosť (Veľká noc),
ktoré sa každoročne odbývajú v Ríme človek neni v stave opísať,
prichádzajú pobožní veriaci z celého sveta.
V ďalšom pokračovaní nazrieme do charakteristiky ďalších
národov ako sú Gréci, Turci a ďalší. Ak niektorých čitateľov tieto
riadky zaujali, iste ich zaujmú aj ďalšie.
Ladislav Masaryk

Naša pohoda v Barborke
V našej „minidielničke“ momentálne hrajú hlavnú úlohu látkové
srdiečka, ktoré klienti vyrábajú s veľkou radosťou a nadšením.
Niektoré „babičky“, dokonca aj muži, sa podieľajú na ich výrobe a
svoju prácu majú zodpovedne rozdelenú. Niektorí vystrihujú látku
podľa šablóny, ďalší zošívajú okraje, vypĺňajú vnútro vatou a ďalší
dokončujú výrobok zošívaním otvoru a zdobením. Klienti sa veľmi
tešia, keď sú ich výrobky ocenené a vystavené v predajnej výstavke
zariadenia. Tvrdia, že na pracovnej terapii im rýchlo ubehne čas, ani
sa nenazdajú a už je aj čas obeda.
Naši obyvatelia netrávia svoj voľný čas len vyrábaním výrobkov,
ale aj posedením si v našom altánku na dvore, kde sa aj pravidelne
poobede modlia. Tí, ktorí vládzu, radi pomôžu aj pri úprave okolia,
kvetinových záhonov, kosení trávy a v neposlednom rade sa starajú
o zeleninovú záhradku, kde si spolu so zamestnancami dopestujú
„svoju BIO zeleninu“, na ktorej si spoločne pochutia.
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Nové lavičky pred Domovom Barborka

Foto: Archív Domov Barborka
Naši obyvatelia sa veľmi tešia na spoločenské akcie a aktivity,
kde sa stretnú s obyvateľmi zo spriatelených zariadení a tiež výletom
mimo nášho zariadenia.
Odrazom spokojného života sú dobré medziľudské vzťahy,
pomoc jeden druhému a pokojné spolunažívanie.

Koncom júla sa nám podarilo umiestniť nové lavičky do parku
pri Domove Barborka. Sú vyhotovené v rustikálnom štýle, na jednej
lavičke je vyrytý nápis: „Vitaj a oddýchni si“ a na druhú sme dali
vyryť citát od dona Andreja Dermeka, nášho rodáka, čestného
občana, profesora, spisovateľa, kňaza a politického väzňa: „Láskavosť
je viditeľný strom, ktorého neviditeľným koreňom je láska“, čím sme
taktiež chceli prispieť k zvýšeniu povedomia o tejto významnej
osobnosti z našej obce.
Na tieto lavičky sme iniciatívne urobili zbierku a prispeli na ne
nielen miestni občania, ale aj priatelia z blízkeho okolia. Vyzbieralo
sa dokopy 233 €, ktoré sme použili na nákup lavičiek a financovanie
dopravy.
Rozhodli sme sa, že ich umiestnime do parku pred Domovom
Barborka, aby si sedenie na nich mohli užívať nielen okoloidúci, ale
aj klienti a návštevníci Domova Barborka.

Bc. Bibiana Fojtlínová

Športovci hrajúci mimo Unína
To, že v Uníne sa s mládežou (futbalistami) blýska na lepšie časy
nezistili len na Slovenskom futbalovom zväze Senica, ale zistili to
aj tréneri futbalových klubov na okolí. Naši mládežnícki futbalisti
v súčasnosti mimo nášho klubu hrávajú v FK Senica: Daniel
Regásek, Marek Rehák a Samuel Míšaný. Za MFK Skalica chytá v
mládežníckych kategóriách Lukáš Švec. Prajeme chlapcom, aby sa
im na nových pôsobiskách darilo.
V našom futbale po zvýšenom záujme chlapcov o futbal výbor
prihlásil do súťaže ďalšie mužstvo – Prípravku U-9, ktorá bude
trénovať pod vedením Petra Drúžka a Jaroslava Čulena. Želáme im
veľa úspechov a chuť do športovania.
-jp-

Futbalový turnaj prípraviek

Foto: Ľ. Andelová
Tento náš nápad som prezentovala na júnovom zasadnutí
obecného zastupiteľstva a pán starosta ho odobril. Tešíme sa z toho,
že táto zbierka bola úspešná a chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na
nej podieľali. Verím, že našu snahu ocenia všetci, ktorí si prídu na
lavičky posedieť.
Nie je na svete krajšieho pocitu než to, že sa ľudia vedia spojiť pre
dobrú vec a vedia si tak skrášliť a spríjemniť miesto, kde spoločne
žijú.
S pozdravom Jana Bublincová a col.

Telovýchovná jednota Družstevník Unín v posledných sezónach
zvyšuje dôraz na prácu s mládežou. V súčasnosti v klube hrajú
prípravka, žiaci a dorast. Podporu majú i u obecného úradu, dôkazom
čoho bol aj futbalový turnaj prípraviek konaný
v sobotu 9. júna 2018. Členovia telovýchovnej
jednoty v spolupráci s obecným úradom zvládli
turnaj výborne po organizačnej aj športovej
úrovni. Na dobre pripravenom trávniku mladí
futbalisti zo 6 mužstiev: Mokrého Hája, Kunova,
Smoleníc, Petrovej Vsi, Veľkých Levár a domáci
prezentovali svoje futbalové umenie. Víťazom
turnaja sa stalo mužstvo Veľkých Levár pred
Petrovou Vsou a domácimi futbalistami.
Organizátori ocenili aj najlepších jednotlivcov.
Najlepším brankárom sa stal domáci Dominik
Krušina, najlepším strelcom bol Erik Danihel z
Veľkých Levár a najlepším hráčom turnaja bol
vyhlásený Vlastimil Uhlík zo Smoleníc. Ceny
mužstvám a jednotlivcom odovzdal starosta
obce Ján Palkovič.
Foto: R. Drúžková
-jp-

Unínske noviny – občasník obyvateľov obce Unín
Vydáva Obec Unín, IČO 00310107. Periodicita: 3 krát do roka. Šéfredaktor: ThLic. Martin Hoferka Th.D. Redakčná rada: Štefan Andel,
Mgr. Daniela Hladká, Ján Palkovič, Radka Petrášová. Výkonný redaktor: Rozália Drúžková. Náklad: 420 kusov. Tlač a grafická úprava:
Tlačiareň DURLÁK Senica. Noviny sú registrované na MK SR pod císlom EV 3464/09, ISSN 1339-0821. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie:
Obecný úrad Unín, 908 46 Unín č.332, tel./fax. +421 34 6621452, http:// www.unin.sk, e-mail: obuunin@ehs.sk. Do domácností v obci Unín
distribuuje OcÚ Unín.									Dátum vydania: 19.8. 2018

