Unínske noviny
o b č a s n í k
číslo 2 / ročník XVII. 				

1. Vicemiss Alica Ondrášová

o b y v a t e ľ o v

nepredajné 				

o b c e

U n í n

Letné hody 2019

zájazdu pre dve osoby. (Alici len oznámili, že zájazd vyhral pán
z Unína a jeho ročník narodenia, ktorý posielal SMS jej. No viacej
sa nedozvedela. Až v pondelok ráno, keď sa ozvali z cestovnej
kancelárie a Drúžkovci uverili, že je to pravda a vyhrali, prezradili
Alici, že sú výhercami zájazdu oni.)
A aby toho nebolo málo, tak ešte pred odchodom na zájazd
zistili, že poletia s pilotom kapitánom Milanom Vávrom zo Štefanova,
ktorého otec pochádza z Unína.
Aj zázraky sa dejú ...
Hlasovaním a podporou finalistky Alice Ondrášovej získali
teda exotickú dovolenku, kde strávili s celou rodinou týždeň plný
nezabudnuteľných zážitkov.
Opätovne sa s celou rodinou pripájajú k úprimnej gratulácii
za úžasné umiestnenie Alicky v menovanej súťaži.
-rd-

Krása je od najstarších čias inšpiráciou a múzou. Pre každého
znamená niečo iné. Je skrytá v ľudských životoch, tvárach,
nedokonalostiach, má miliardy rôznych podôb. Tá fyzická je
prvá, ktorú si všimneme, no pravá krása ženy je v jej nežnosti,
ženskosti, čistote a láskavosti. Keď si k tomu pridáte inteligenciu,
rozhľadenosť a úprimnosť máte tohtoročné víťazky projektu MISS
SLOVENSKO. V sobotu 28. apríla 2019 večer sa v priamom prenose
na obrazovkách televízie JOJ volila nová Miss Slovensko. Predviedlo
sa dvanásť krásnych žien, no kráľovnou krásy pre rok 2019 sa mohla
stať len jedna z nich. Najprestížnejší titul si odniesla Bratislavčanka
Frederika Kurtulíková. Druhé miesto získala Alica Ondrášová
z Unína a treťou bola Natália Hrušovská z Nitry.
Aj my v obci sme s napätím sledovali vývoj tejto súťaže. Lebo
sme tu mali želiezko v ohni – Alicu Ondrášovú
– ktorá reprezentovala našu obec a urobila nám
všetkým veľkú radosť. Okrem druhého miesta
získala aj titul „Miss príjemný hlas“. Ešte pred
tromi rokmi, keď vyhrala súťaž o najkrajšiu
hasičku Česka a Slovenska priznala, že by sa rada
niekedy zúčastnila aj súťaže Miss, čo sa jej splnilo
a dokonca získala aj korunku.
Alicka, čo predchádzalo tomuto krásnemu
večeru?
Deň pred finálovým večerom sme nacvičovali
choreografie, mali sme skúšky šiat a dokonca
pohovor s porotou v angličtine. V deň finále sme
mali generálku a dolaďovali sa detaily. Potom už sa
len dokončila vizáž a mohli sme vyraziť na pódium.
Môžeš nám popísať priebeh prípravy na túto
súťaž?
Ako prvé bolo treba poslať videovizitku, podľa
ktorej vedenie Miss vyberalo dievčatá do semifinále.
To pozostávalo z viacerých kôl, v ktorých bola
zahrnutá prehliadka v šatách, v plavkách,
ale aj rozhovor s porotou. Po výbere finálovej
dvanástky sme počas troch mesiacov absolvovali
šesť sústredení. Každé bolo niečím špecifické
a určite sme sa na žiadnom nenudili. Pozostávali
z fotení a natáčaní pre sponzorov, rôznych školení,
vedľajších súťaží, nácvikov chôdze, módnych
prehliadok, či príprav na finálový večer.
Alica bude Slovensko reprezentovať v októbri
na súťaži Miss International v Tokiu.
Gratulujeme k úspechu a prajeme ešte veľa
podobných úspechov ako i úspechov v škole.
Sme radi, že sa viacerí na Slovensku ale i vo
svete dozvedia, že v Uníne máme takéto pekné
a inteligentné dievčatá.
Na podporu v súťaži sa zasielali jednotlivým
súťažiacim v tejto súťaži SMS. Viacerí z obce
sme našu mladú spoluobčianku takýmto
spôsobom podporili. Takto získala spolu 11 tisíc
hlasov. Zo všetkých zaslaných SMS sa žrebovalo
o 8-dňový zájazd do Gambie. Je to štát v západnej
Afrike z jednej strany obkolesený Senegalom a z
druhej strany Atlantickým oceánom. Šťastena
sa tento krát usmiala na Juraja Drúžka, ktorému
hneď po ukončení hlasovania notárka oznámila
radostnú správu, že je výhercom už spomínaného Prvá vicemiss Alica Ondrášová

Foto: internet
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Spoločenská kronika
Narodili sa:

Sofia Nagyová
Terézia Mrázová
Elias Mihál

Juraj Jáchim
Alexander Vávrovič

Zosobášili sa:
Marek Nagy – Monika Sokolová
Jozef Karas – Barbora Dermeková
Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom

Opustili nás:
Štefan Vanek		
Brigita Andelová		
Ing. Jozef Eckhardt 		
Karolína Flamíková		
Ľudmila Bučková		
Ladislav Čajka		
František Novák		
Mária Pechová		

vo veku 87 rokov
vo veku 87 rokov
vo veku 80 rokov
vo veku 84 rokov
vo veku 88 rokov
vo veku 89 rokov
vo veku 95 rokov
vo veku 83 rokov

Česť ich pamiatke

Kultúrno-spoločenská činnosť
Čo bolo ...
21. 4. 2019
12. 5. 2019
25. 5. 2019
11. 6. 2019
29. 6. 2019
19. 7. 2019
20. 7. 2019
20. 7. 2019
27. 7. 2019
Čo bude ...
16. 8. 2019
17. 8. 2019
17. 8. 2019
18. 8. 2019
19. 8. 2019
29. 8. 2019
7. 9. 2019

Disko zábava - TJ Unín
Deň matiek - OcÚ
Plameň - súťaž detských hasičských
družstiev - DHZ
Koncert detí zo Základnej umeleckej školy
Holíč, pobočka Unín a výstava prác detí
z výtvarného odboru
Žiacky futbalový turnaj
„O pohár starostu obce“ – OcÚ a TJ
„Stopy na mjesíci“
- pozorovanie oblohy - p. Ivo Míček
„Beh okolo Unína“ - OcÚ
Družobné stretnutie
TJ Unín s TJ Moravany - TJ
Hasičská súťaž „O pohár obce Unín“ - DHZ
Hodová diskozábava
Miestna výstava zvierat - SZCH
Hodová tanečná zábava
Miestna výstava zvierat - SZCH
Hodový futbalový turnaj
Turistický pochod „Okolo Unína“
- OcÚ a spoločenské organizácie
Unínske samohyby - DT Klub

Informácie z obce
Obecné zastupiteľstvo v Uníne odsúhlasilo opravu spadnutého
cintorínskeho oplotenia. Toto sa začalo realizovať 21. mája. No
pre nepriaznivé počasie sa práce oneskorili. Oplotenie v dĺžke 38
m sa vybudovalo na starom základovom múriku, kde boli nalepené
okrasné betónové dielce. Oplotenie je z pogumovaného ozdobného
pletiva. Podkladový múrik bude zakrytý skalkou, ktorú obec
vybuduje a Únia žien v našej obci si ju zoberie pod patronát.
Miestny spolok slovenského červeného kríža v Uníne
v spolupráci s Ligou proti rakovine na Deň narcisov 11. apríla 2019
usporiadali v našej obci verejnú zbierku na onkologicky chorých.
Študenti takto vyzbierali 695,41 €, ktoré boli zaslané na účet nadácie.
Ďakujeme.
V obci boli skontrolované zariadenia miestneho rozhlasu
a niektoré boli podľa potreby doplnené, opravené a vymenené.
Nové osvetlenie
Obec postupne vymenila resp. zaviedla nové verejné osvetlenie
v obci na všetkých uliciach a uličkách. Jedným z mála neosvetlených
priestorov zostal priestor panelovej cesty u ihriska. Koncom júla boli
v danom priestore inštalované 4 nové svetlá, ktoré budú osvetľovať
cestu počas konania akcií v hasičskom areáli. Osvetlenie je napojené
na verejné osvetlenie v obci, je uzamkýnateľné a počas akcií sa bude
manuálne zapínať.
Cesta na IBV Záhumenice za kostolom
Po prekonaní geologických problémov v časti cesty na IBV,
ktoré sa podarili technicky vyriešiť, sa začalo s pokládkou zámkovej
dlažby v tejto lokalite. Zámková dlažba bude položená aj na dvoch
parkoviskách pri cintoríne.
Oprava veže farského kostola
V utorok 11. júna 2019 sa začalo s budovaním lešenia
pri hlavnom vchode do farského kostola sv. Martina a boli započaté
práce na oprave veže. Postupne budú realizované klampiarske
práce, na mieste poškodených plechov na veži budú inštalované
nové medené plechy a následne budú vykonané murárske práce
zakončené farebnou úpravou fasády.
Asfaltovanie v obci
Po dlhej dobe čakania sa v obci 30. júla začalo s opravami miestnych
komunikácií, ktoré boli už miestami v katastrofálnom stave.
Prerušenie distribúcie elektriny
Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu
vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy
alebo v ich ochrannom pásme budú niektoré časti obce 13. a 20. augusta
2019 v určitých časových intervaloch bez dodávky elektriny. Presný
zoznam domácností, ktorých sa uvedená obstávka týka sú zverejnené
na internetovej stránke obce a vo výveske pred obecným úradom.
-rd-

Moja mama...
Každý si myslíme asi to isté, že tá moja mama je najlepšia
zo všetkých. Je to pre nás ten najlepší príklad matky, ktorá sa obetuje
pre rodinu, deti, vnúčence. Pre ňu to však nie je obeta, je to zmysel jej
života. Rodina je jej hlavná sebarealizácia. Vďaka mame drží rodina
vždy pokope. Môže sa to zdať jednoduché. Je za tým však dennodenné
úsilie, záujem o druhých, snaha byť nablízku, bezvýhradne
na pomoci, aj keď ste unavení či bez nálady. Niekedy sa zdá, že si
už mladšia generácia neuvedomuje dôležitosť týchto obyčajných
vecí. Ľahko sa dá rozkmotriť, prísť o rodinné vzťahy, zabudnúť, žiť
iba svojim životom. Preto Deň matiek, ktorý pripadol v tomto roku
na nedeľu 12. mája, bol pre všetky mamy taký výnimočný. Všetky
mamy sa potešia, keď si na ne ich deti aspoň v tento deň spomenú.
Naše deti z materskej škôlky a zo základnej školy pripravili pri tejto
príležitosti pre svoje mamy, a nielen pre ne, pestrý program s veľkým
poďakovaním, ktorý predviedli v zaplnenom kultúrnom dome. Tí
starší si iste urobili prestávku v povzbudzovaní práve prebiehajúcich
majstrovstiev sveta v hokeji a svoje mamy navštívili.
-rd-
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Boží chrám

Vážme si predkov, čo nám chrám Boží postavili,
ním svoju vieru v Ježiša potvrdili.
Za patróna obce svätého Martina vybrali,
aby všetci život muža veľkých činov žili.
Aj Ty svätá Mária, čo na nás hľadíš,
do chrámu prichádzajúcim dietkam dušu blažíš.
Chceme s Tebou zdolať všetky života chvíle bôľne
a aj ďakovať za časy šťastné a hojné.

sestrou, oblečené v dobových kostýmoch. Hostia sa potom vydali
na „cestu rozprávkami“ - Snehulienka a sedem trpaslíkov, Popoluška,
Čert a Kača, Červená čiapočka, Perníková chalúpka, Kocúr
v čižmách, Kozliatka. S veľkým nasadením sa pustili do plnenia úloh,
ktoré súviseli s dejom jednotlivých rozprávok. Po ich úspešnom
absolvovaní sa všetci prítomní zhromaždili pod altánkom v záhrade
zariadenia, kde sa im pani riaditeľka poďakovala za účasť, odovzdala
diplomy a malé darčeky. Po príhovore pána starostu sa rozprúdila
družná debata a zábava pri bohatom občerstvení. Aj napriek
horúcemu počasiu, všetci zvládli tento deň na výbornú a poslední
hostia odchádzali neskoro popoludní.

Nič ale nenahradí Najsvätejšiu obetu na oltári,
ňou celé nebo nekonečnou Láskou na nás žiari.
Ku svätej hostii zrak unínskych ovečiek upretý,
sám Ježiš všetkým tam prítomným prichádza
v ústrety.
Chrám od našich predkov stálu úctu požíva,
chvíľami aj smutné časy prázdnoty prežíva.
Vylej Bože žiarivú silu Lásky na svoje deti,
nech každé srdce milosť Ježiša a Márie zachytí
a vznieti.
Venuje Anna Dermeková, Unín 2019

Naša rozprávková Barborka
Po daždivom a studenom máji, konečne 1. júna vykuklo
slniečko a naši klienti sa zapojili do tradičného Rozprávkového
pochodu, ktorý pripravuje obec na Deň detí. Poobede sa s pomocou
opatrovateliek a ergoterapeutky obliekli do kostýmov, posadili
sa pred zariadenie a nedočkavo čakali na deti. Znázorňovali
Snehulienku a sedem trpaslíkov a úlohou detí bolo prenesenie jablka
na lyžici slalomovou dráhou. Za splnenie úlohy deti dostali malý
darček a sladkosť a starkí sa potešili ich bezstarostnému šanteniu.

Koncom júla sa dožila krásneho životného jubilea, 95-rokov,
naša rozprávková babička, pani Rozália Klenová, ktorá pochádza
zo Štefanova. Prežila aktívny život, naplnený poctivou prácou
a obetavou pomocou iným. Bola činná v mnohých spoločenských
organizáciách a svoj životný štýl si uchovala dodnes. Hoci pripútaná
na lôžko, stále háčkuje a vyšíva. Svoje ručné práce potom rozdáva
klientom, personálu a návštevám.

Čert a Káča
Pre veľký úspech rozprávkovej témy, sme 26. júna pripravili
akciu „Cesta rozprávkami“. Pozvali sme hostí z obce a okolitých
spriatelených zariadení. Celý mesiac klienti na terapiách pripravovali
darčeky, kosili v záhrade, okopávali záhony. Zamestnanci vymýšľali
jednotlivé „rozprávkové stanovištia“ a kostýmy. Nakoniec prišiel
deň D a v Barborke sa už od rána pripravovali dobroty (koláče
a chlebíčky) na pohostenie očakávaných hostí. Po obede sa klienti
poobliekali do rozprávkových kostýmov a masiek a zamestnanci
pripravili jednotlivé stanovištia. Okolo 13-tej začali prichádzať
hostia, ktorých vítala chlebom a vodou pani riaditeľka s vedúcou

Pani Klenová zaujatá prácou
Pred nami je ešte kúsok leta, zamestnanci Barborky robia všetko
pre to, aby ho klienti prežili príjemne a to isté želáme aj vám.
Za kolektív zamestnancov Zuzana Hyžová
a za všetkých klientov Mgr. Oskar Král
Foto: Archív DSS Barborka
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Naša mládež si mýli tradície
s vandalizmom

Voľby do Európskeho parlamentu

Bývalo kedysi zvykom, že večer pred prvým májom dievčatám
stavali mládenci pred domami máje. Neskôr sa už robili tam,
kde mali dievky, len rôzne drobné špásy, ale nikdy sa nevysýpali
odpady zo smetných nádob do predzáhradiek, nepremiestňovali
sa smetné nádoby po obci alebo sa nerobili prekážky na cestách
z kvetináčov, dreva a iných predmetov. Toto je už vizitka posledných
rokov. Tento rok okrem iného premiestnili veľkú smetnú nádobu
od Domova Barborka k ihrisku, vytrhli lavičku v parčíku pred týmto
zariadením, nehovoriac o tom, koľko vykývali dopravných značiek
po obci, zatarasili cesty drevom a podobne. Toto je tradícia, alebo
to už hraničí s vandalizmom? Aj nad týmto by sa naša mládež mala
zamyslieť.
-rd-

Môžu za niečo tieto lavičky?

Foto: R. Drúžková

Připomínka jednoho výročí a částečné
zatmění Měsíce
O úvod k 50. výročí přistání prvních lidí na Měsíci se postaral náš
Měsíc spolu se Zemí a Sluncem – dne 16. 7. 2019 večer nám předvedl
za mimořádných pozorovacích podmínek částečné zatmění. Bylo to
na den přesně, kdy před 50 lety k němu odstartovala posádka ve
složení Neil Armstrong, Edwin Aldrin a Michael Collins a která zde
přistála o 4 dny později, 20. 7. 1969 ve 21.17 SEČ v Moři klidu (Mare
Tranquillitatis). O pár hodin později, 21. 7. 1969 ve 3.56.15 SEČ
otiskl člověk první stopu své boty do měsíčního povrhu – byl velitel
letu Neil Armstrong.

Čiastočné zatmenie mesiaca 	

Foto: D. Petráš

Sobota 25. mája 2019 bola dňom volieb. Mali sme možnosť vybrať
si z 31 strán a hnutí a zvoliť si 14 našich zástupcov do Európskeho
parlamentu. Posledné takéto voľby Slováci takpovediac ignorovali,
zúčastnilo sa najnižšie percento voličov zo všetkých zúčastnených
štátov. Preto vyzývali politici na zvýšenú účasť vo voľbách.
V konečnom dôsledku sa na Slovensku zúčastnilo celkom 22,78 %
voličov, čo bola opäť najmenšia účasť. A ako sme volili v našej obci?
Z 1005 zapísaných voličov sa zúčastnilo 241, čo predstavuje
23,98 %. Štyri obálky s hlasmi boli neplatné. Ostatných 237 hlasov
bolo rozdelených medzi 14 strán a hnutí nasledovne:
• Koalícia Progresívne Slovensko
a SPOLU – občianska demokracia	
• Sloboda a Solidarita	
• Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko	
• Kresťanskodemokratické hnutie	
• SMER – sociálna demokracia	
• Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)	
• Kresťanská únia
• Slovenská národná strana				
• SME RODINA – Boris Kollár
• Koalícia Komunistická strana Slovenska,
VZDOR – strana práce		
• DOPRAVA			
• Starostovia a nezávislí kandidáti	
• Strana zelených Slovenska
• NAJ – Nezávislosť a Jednota			

107
25
24
23
16
10
8
6
6
6
3
1
1
1

Pri jednotlivých stranách dostali niektorí kandidáti prednostné
hlasy. Najviac prednostných hlasov v našej obci získal Pavel Macko
(93 hlasov), ktorý kandidoval za Koalíciu Progresívne Slovensko
a SPOLU – občianska demokracia, ktorá v Uníne v týchto voľbách
tiež získala najviac hlasov.
-rdPřipomenout si tento historický výkon mohli zájemci 19. 7.
2019 večer, bohužel z plánovaného pozorování sešlo - obloha
se před zahájením zatáhla a sem tam pohrozila i pár kapkami.
Nakonec se u kapličky dalo napočítat asi 80 posluchačů a za tradiční
podpory unínských hasičů, jejich techniky a premiérově i stánku
s občerstvením mohli projít klíčové okamžiky historického letu.
Prezentaci si připravil Ivo Míček a k pozorování byli nachystáni
panové Ladislav Pecha a Ing. Jiří Kamrla se svými dalekohledy.
Bohužel počasí se neumoudřilo ani po 2 hodinách a byli jsme rádi,
že jsme nezmokli.
Možná to bylo proto, jak úžasná byla noc při již zmíněném
částečném zatmění Měsíce o tři dny dříve. Zájemců na pozorování se
sice sešlo jen 8, ale rozhodně nelitovali – zažili skvělou a průzračnou
oblohu. Měsíc se ve stínu Země nacházel od 22.01 SELČ (16. 7.
2019) do 0.59 SELČ (17. 7. 2019), v okamžiku maximální fáze se
daly výborně pozorovat i slabé objekty vzdáleného vesmíru – galaxie
Messier M81 a M82 v souhvězdí Velké Medvědice, mlhovina M27
Dumbbell v Lištičce, M57 Ring v Lyře a pod. Navíc se vedle Měsíce
nacházely na obloze planety Saturn a Jupiter, doplnily už tak skvělé
divadlo pro oko a v dalekohledu vynikly o to víc, protože byly dobře
patrné detaily v jejich atmosféře i jejich měsíce.
Tak už teď se těším na to, co obloha nad Zámčiskem připraví
dál – zkuste si vyjít třeba na Perseidy, ale jejich maximum v noci
z 12./13. 8. bude rušit Měsíc – každopádně máte naději nějakou
spatřit od 17. 7. do 24. 8. 2019, kromě nich můžete vidět i létavice
z jiných rojů.
Přeji Vám pěkné letní dny i noci a nezapomeňte si něco přát,
když bude „padat hvězda“.
Ivo Míček
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Úspešný rozprávkový pochod
Sobota 1. júna 2019 patrila v našej obci opäť deťom. Obecný
úrad a spoločenské organizácie v obci usporiadali v poobedňajších
hodinách rozprávkový pochod, ktorý mal tradične veľmi dobrú
odozvu. Deti sa pri kultúrnom dome zaregistrovali, vyfasovali
vodu a vybrali sa smerom k Barborke, kde na nich už čakali klienti
zariadenia ako Snehuľka a sedem trpaslíkov. Trasa pochodu viedla
za hasičmi k hasičskej zbrojnici, kde mali deti možnosť prúdom vody
pozrážať pripravené plechovice. Únia žien na „Rajčuli“ očakávali
deti v oblečení ako Mickey Mouse. Hore záhumním sa účastníci
pochodu občerstvili pri stánku Rozálie Tokošovej a pokračovali na
stanovište športovcov, kde Máša a medveď vyskúšali ich športovú
zdatnosť. V hornom parku pripravili chovatelia prehliadku
domácich zvierat a účastníci chytali rybičky v pripravenom bazéne.
Presun smeroval cez most na novú ulicu, kde Červená čiapočka so
svojím kolektívom v podaní Jednoty dôchodcov vyskúšala mušku
detí v hode loptičky na cieľ. Dole ulicou záhradkári – ako vodník
s vílami - pristavili účastníkov na svojom stanovišti s kriketom.
Nižšie pri obecnom úrade mali svoje stanovište rozložené poľovníci.
Účastníci si zastrieľali do terčov zo vzduchoviek. Po splnení tejto
úlohy ich čakalo posledné stanovisko DT-klubu, kde s fúrikom
absolvovali slalomovú trať a pokračovali do cieľa pochodu,
ktorý bol pri kabínach telovýchovnej jednoty. Tu každý účastník
po preukázaní splnenia všetkých úloh po trati pochodu dostal
občerstvenie a mohol si po oddýchnutí poskákať v nafukovacích
hradoch, ktoré pripravil Ľuboš Mihál. Počasie deťom prialo a preto
sa do podvečerných hodín zabávali v priestoroch ihriska, kde sa pri
občerstvení zdržali aj s rodičmi.
Ďakujeme všetkým spoločenským organizáciám a podnikateľom
za pomoc pri organizovaní tejto akcie.
-rd-

Foto: P. Štetina

Kultúra v podaní detí
V obci máme šikovné deti, čoho dôkazom bol aj koncert detí
zo Základnej umeleckej školy Holíč, pobočka Unín a výstava prác
detí z výtvarného odboru. Koncert sa uskutočnil v utorok 11. júna
2019 v Kultúrnom dome Unín a začínal o 17.00 hod. Hoci bolo
prostredníctvom miestneho rozhlasu viackrát pozvanie adresované
všetkým spoluobčanom, zúčastnilo sa ich tento raz veľmi málo,
poväčšine len rodinní príslušníci detí, čo je na škodu veci.
Vo veľmi pekne pripravenom programe vystúpili Martin Hoferka,
Linda Frúhaufová, Eliška Poláková, Sandra Sára Sejnová, Adela
Bombolová, Barbora Havlová, Liana Pechová, Viktória Sprušanská,
Viktória Žilínková, Alica Glogovská, Alexandra Kvasničáková,
Andrea Straková a Monika Hricová. Hrali na rôzne hudobné nástroje
a spievali. Pestré zastúpenie mal aj výtvarný odbor, ktorého výkresy
zdobili všetky priestory kultúrneho domu. Bolo čo obdivovať, ozaj
majú naše deti talent, len ho treba i naďalej rozvíjať. My ostatní sa
tešíme na ďalšie predstavenia, ktoré pre nás pripravia a dúfame, že aj
účasť divákov bude na budúce vyššia.
-rd-

Okienko pre gazdinky
V letnom období je čas na sezónne zákusky a koláče. Jedným
z nich je i chutný a rýchly cuketový koláč:
2 hrnčeky (1 hrnček = 2,5 dl) nastrúhanej cukety, 1 hrnček
kryštálového cukru, 1,5 dcl oleja, 0,5 hrnčeka kokosu alebo
orechov, 2 hrnčeky polohrubej múky, 2 polievkové lyžice kakaa,
4 vajcia, 1 vanilkový cukor, 1 prášok do pečiva, 1 kávová lyžička
sódy bikarbóny.
Vajcia vyšľaháme s cukrom a pridáme cuketu a ostatné
prísady. Spolu všetko dobre premiešame, vylejeme na plech
a upečieme. Na ešte teplý koláč natrieme 4 – 5 polievkových
lyžíc ľubovoľného džemu. Roztopíme 100 g varnej čokolády, 2
polievkové lyžice vody a 2 polievkové lyžice práškového cukru.
Polejeme koláč a posypeme kokosom alebo orechmi.
Dobrú chuť!

Ako sme na tom v obecnej pálenici
Minulý rok bol štedrý na ovocie rôzneho druhu a tak sa darilo aj
v pestovateľskej pálenici. Sezóna začala už 1. augusta 2018 pálením
„raniny“ a ukončená bola 20. júna 2019. V priebehu tohto obdobia
bolo vypálených 15.670,72 litrov absolútnych liehu a odvedená daň
z liehu predstavovala čiastku 84.621,90 €.
Počas letných mesiacov bola budova a zariadenie pálenice
vyčistené a pripravené na budúcu sezónu, ktorá v tomto roku začala
5. augusta.
-rd-

Obecné studne
Obecné studne boli kedysi v minulosti pýchou obcí. Neboli len
univerzálnymi zdrojmi pitnej a úžitkovej vody, ale boli aj uzlami
prapôvodnej komunikatívnej úrovne. Od dávnoveku poznáme
aj z biblie príbehy stretnutí ľudí u studní. Tu sa občania schádzali
predebatovali informácie, či už pravdivé alebo menej pravdivé
a posúvali ich ďalej. Tu sa sčasti určovala aj verejná mienka.
S technickým rozvojom si občania postupne začali budovať
vlastné studne.Aj zavedením verejných vodovodov obecné studne
stratili vo veľkej miere svoje opodstatnenie. Chvalabohu v našej obci
sa obecné studne zachovali a máme záujem aby tradičné pamiatky,
akéhokoľvek charakteru boli v obci zachované. Ich technické
zariadenie však nahlodal zub času a skoro všetky boli nefunkčné.
Voda, základná tekutina v prírode, sa v nich však stále nachádzala.
Vedenie obce sa rozhodlo obnoviť funkčnosť týchto obecných
studní, zdrojov vody. Technické opravy boli vykonané na obecných
studniach pred rodinou Jozefa Ovečku, kde studňa bola v havarijnom
stave, zavaľovala sa. Musela byť spevnená plastovými skružami
a inštalovaná nová pumpa. Nová pumpa musela byť inštalovaná
aj na studni v Čajkových uličke. Výmena technického zariadenia
pumpy bola nutná u obecných studní v Chrenovici, u dvoch studní
v parku na Malej strane v hornom konci a pred rodinou Vaculkových
na Malej strane. V obci sa ešte nachádzajú obecné studne na Dolinke
pri bývalom rodinnom dome Kubíčkových, v dolnom konci
na Malej strane pri rodine Jankovcových, kde sa nachádza klasická
drevená studňa s dreveným rumpálom a reťazou s vedrom. Myslíme
si, že oprava obecných studní nie je projektom proti času, je to malý
ponukový krok voči občanom. Nech tieto opravené obecné studne
slúžia k prospechu a úžitku občanov. Vo svete je s vodou už teraz
veľký problém, len niekoľko štatistík.
Od roku 1980 celosvetovo vzrástol úbytok sladkej vody o 1%,
nedostatok vody ovplyvňuje 40% celosvetovej populácie, 663
miliónov ľudí vo svete nemá prístup k zabezpečeným zdrojom vody.
-jp-
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Zhrnutie roka 2019 našich hasičov
Rok 2019 sa ešte neskončil, ale už teraz máme za sebou veľa akcií,
na ktorých sme sa zúčastnili. Začali sme už tradičnou výročnou členskou
schôdzou. Niekoľko členov sa zúčastnilo na školení vedúcich mládeže,
školení rozhodcov a na školení vodičov vozidiel s právom prednostnej
jazdy. Boli sme povolaní na niekoľko zásahov. Začalo to januárovou
snehovou kalamitou na Orave, keď sme pomáhali obyvateľom obce
Oravská Lesná s odpratávaním snehu z prístupových ciest a chodníkov
k rodinným domom. Ďalší zásah sme mali v marci, keď sme boli
vyslaní na odstránenie spadnutých stromov na ceste medzi Unínom
a Radimovom a v apríli sme pomohli naším futbalistom pri čistení
vodnej nádrže na ihrisku. Ani tento rok sa nezaobišiel bez výjazdu
k požiaru trávnatej plochy, tento krát za bytovkou na Záhumní.
Na mieste sme boli do pár minút a požiar sa nerozšíril na drevené
záhradné domčeky a predišli sme tak nejakým väčším škodám.
Ako aj minulý rok tak aj tento sme sa zúčastnili na taktickom
cvičení na priehrade v Petrovej Vsi. Cieľom cvičenia bolo použitie
protipovodňových zábran a koordináciu hasičských jednotiek DHZO
v spolupráci s OR HaZZ Skalica a precvičenie možností nasadenia síl
a prostriedkov pri zdolávaní povodní s vybavením protipovodňových
vozíkov. Organizovali sme detskú súťaž Plameň, zúčastnili sme sa
na súťažiach v Chropove, kde sa ženy umiestnili na peknom 3. mieste,
územné kolo okresu Skalica sa konalo v Popudinských Močidľanoch,
kde muži skončili na 8. mieste, zúčastnili sme sa na súťaži v Letničí,
kde sme prevetrali náš starší stroj PS8. Zúčastňovali sme sa aj
na hasičskej mini lige pre mladých hasičov, kde sa naši chlapci
umiestnili na 4. mieste. Na pohárovej súťaži v našej obci sa ženy
umiestnili na krásnom 2. mieste a muži na 6. mieste. Podieľali
sme sa na organizovaní akcií ako MDD, kde si mohli deti pozrieť
techniku a vyskúšať striekanie vody na plechovky, Beh okolo Unína,
kde sme zabezpečovali reguláciu dopravy a dopravu pre športovcov
a organizátorov podujatia. Pomohli sme aj pri akcii Stopy na mjesíci,
kde sme zabezpečili osvetlenie a elektrinu, aby sme mohli spoločne
vypočuť odborný výklad a sprievod nočnou oblohou p. Míčka.
Postavili sme už tradične Máju v areáli ihriska, svätou omšou
sme si pripomenuli patróna hasičov svätého Floriána, zúčastnili sme
sa na bohoslužbách na Veľkú noc a na sviatok Božieho Tela a boli
sme na púti v Šaštíne a Rakúskom Linze.
V apríli sme boli v Žiline, kde bolo nášmu členovi p. Pavlovi
Vlkovi udelené najvyššie vyznamenanie „Zaslúžilý člen DPO SR“.

Zaujatí prácou pri oprave oplotenia
Foto: A. Míšaný
Aj naďalej pokračujeme v úpravách hasičského areálu, kde
pracujeme na oprave oplotenia, oprave dlažby a úprave trávnatej
plochy. Opravu si vyžiadali aj naše vozidlá, kde na Avii bol vymenený
štartér a kompletne nové brzdy pred STK a na vozidle Iveco Daily
boli vymenené listové perá.
Odprevadili sme na cestu do neba našich priateľov a kamarátov p.
Solaríka z Radimova a p. Pavelku z Kútov. Boli sme pri slávnostnom
odovzdávaní nového hasičského vozidla Iveco Daily za účasti p.
ministerky D. Sakovej v susednej obci Radimov.
Toto všetko sme stihli a to ešte nie je koniec roka. Tešíme
sa na Vás na Hody, ktoré budeme organizovať ako minulý rok
v hasičskom areáli na ihrisku.
DHZ Unín

Okienko do činnosti Jednoty dôchodcov
Slovenska v Uníne
Vybor JDS v Uníne i touto formou pravidelne hodnotí plnenie
úloh stanovených hodnotiacou schôdzu. Pozrime sa teda na to, čo
sa aktívnym podielom výboru a členov našej organizácie udialo
od marca tohto roka:
Dňa 11. apríla 2019 výbor už tradične usporiadal zájazd
do Trenčína na výstavu „Záhradkár, včelár, poľovníctvo a zdravý
životný štýl“. Účastníci mali možnosť nielen sa zoznámiť s vystaveným
sortimentom, nakúpiť to čo potrebujú pre svoje záhrady, záľuby,
ale podľa vlastného záujmu sa zoznámiť s novinkami vo vyššie
uvedených oboroch. V peknom jarnom počasí i družnej zábave
účelne využili krásny jarný deň.
Dňa 30. mája 2019 sa členovia našej organizácie aktívne
zúčastnili „Športových hier“ v Holíči, kde dôstojne reprezentovali
nielen miestnu organizáciu, ale i našu obec Unín. Naši členovia
sa aktívne zúčastnili „Dňa detí“‚ na jednom zo stanovíšť ako
rozprávkové bytosti z rozprávky „O červenej čiapočke“.
Účasť našich členov nechýbala ani 8. júna 2019 na pútnom
mieste v Skriavniku.
Každoročne na Cyrila a Metoda výbor organizuje zájazd
do Lanžhota k Osičkom. Tak tomu bolo i v tomto roku. Pri dobrej
hudbe „Rubínu“, dobrom jedle, vínku či inom moku a družnej
zábave zabudne človek na bežné povinnosti, starosti prostého
dôchodcu a vráti sa mu elán do aktívnej každodennej možno trochu
bežnej a všednej činnosti. Tak to cítim ja a dúfam, že i vy ostatní.
Po vlaňajších útrapách, kedy sa nepodarilo zorganizovať ani
jeden zájazd na kúpanie pre malý záujem našich členov, výbor
JDS dňa 30. júla 2019 zorganizoval zájazd na termálne kúpalisko
do Veľkého Medera. Celodenného zájazdu sa zúčastnilo 49 osôb.
Poďakovanie patrí nielen výboru, ale najmä členom a účastníkom
tohto zájazdu nielen za účasť, ale za dochvíľnosť a disciplinovanosť.
Poďakovanie patrí i tým členom našej organizácie, ktorí sa
aktívne zúčastnili akcií poriadaných obecným úradom a ostatnými
spoločenskými organizáciami. Jednou z nich bol i „Beh okolo
Unína“, kde sme podali pomocnú ruku.
Tešíme
sa,
že
sa ešte v tomto
roku
zúčastníme
plánovaných
akcií,
kde máme možnosť
sa spoločne stretnúť
s rôznymi vekovými
k ate gór i am i,
porozprávame
a zabavíme sa či
už pri športových,
kultúrnych
alebo
o d d y c h ov ý c h
činnostiach.
Dr. Ladislav
Matušovich
Martin
Horinka
v
tomto
roku
pokračoval v opravách
sakrálnych
objektov
a opravil sochu sv.
Jána pri ceste do obce
smerom od Radimova,
za čo mu patrí srdečná
vďaka.
Foto: J. Palkovič

7

Unínske noviny

Beh „Okolo Unína“
Kultúra a šport má v našej obci dlhoročnú tradíciu. Postupne sa
organizujú športové podujatia, ktoré sa v minulosti v obci nekonali.
Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie má zámer rozvíjať šport
v porovnaní s minulosťou v širšej rovine. Z toho dôvodu rozhodla
o konaní atletického podujatia „Beh okolo Unína“, aby sa spropagovala
aj atletika a zároveň aby sa spropagovala naša obec a jej blízke okolie.
Štart aj cieľ bol pred budovou základnej školy. Organizátori behu
vypísali pre kategórie rôzne trate. Najdlhšia pre mužskú kategóriu
merala 8 km, ženské kategórie merali 4 km a k ním sa pridali aj muži
nad 70 rokov. Trať prechádzala dedinou smerom k sv. Jánu, potom
zabočila do lesa. U horárne sa kratšie trasy otáčali, muži pokračovali
smerom k Zámčisku, vyšli von z lesa a zbehli z kopca do dediny.
Detské kategórie mali trať pozdĺž malej dolinky pred školou.
Takúto športovú akciu obec organizovala po prvý krát a veríme, že
nie naposledy. Účastníkov, a najmä deti, potešili ceny, ktorými boli
všetci účastníci odmenení.

atlét ZVL Skalica, miestny podnikateľ p. Florián Ovečka.
K preteku nám pár slov na naše otázky napísal aj Juraj Bača.
1. Ako ste spokojný s Vaším výkonom na preteku?
Pôvodne som myslel, že budem na pretekoch len ako hosť, ktorý
povie na úvod pár slov a nápad odbehnúť celé preteky vznikol len
pár dní predtým, takže som nestihol ani žiadnu fyzickú prípravu.
Bol to môj prvý pretek v živote a priznám sa, že po prvých pár
metroch som bol presvedčený, že ani do cieľa nedobehnem, ale
atmosféra bola tak skvelá, že som zrazu bežal cez cieľovú rovinku
a ani neviem ako...
2. Po skončení preteku ste predviedli svoje spevácke umenie. Podľa
stanoviska zúčastnených „super kultúrna vložka“. Ako ste bol spokojný
s atmosférou Vy?
Opäť raz poviem, že tých 8 km v nohách si vzalo svoju daň ale
vďaka skvelému publiku sme to spoločne zvládli.
3. Celkové Vaše dojmy z Unína?
Unin je krásna dedinka v nádhernom prostredí a je vidieť, že sa
rozvíja. Už len myšlienka zorganizovať beh s tak bohatou účasťou je
dôkazom, že celá obec žije.
4. A čo melón, chutil?
Melón bol vynikajúci a Unínska slivovica tiež.
Ďakujeme za účasť na preteku, kultúrne vystúpenie aj Vaše
hodnotenie spomínanej akcie.
-jp-

Staré odchádza, nahrádza sa novým

Na štarte

Foto: E. Hoferka

Na behu boli dosiahnuté
nasledovné výsledky. V žiackych
kategóriach sa medzi dievčatami
na prvých miestach umiestnili
Izabela Jansová, Martina Moravcová,
Aneta Jansová všetky z Myjavy.
V kategórii žiakov prvenstvo získali
Marco Cibulka a Richard Cibulka
obaja Myjava a domáci reprezentant
Daniel Matuský. V dorastenkách
na prvom mieste skončila Michaela
Salayová z Malaciek a u dorastencov
Pavol Riečický z AK Junior Holíč.
V kategórii žien do 35 rokov zvíťazila
Michaela Salayová a nad 35 rokov
Mária Ullerová zo Studienky.
V kategórii mužov do 40 rokov
zvíťazil Jakub Kopiar z Malaciek,
v kategórii nad 40 rokov Jozef Jurčík
zo Skalice, v kategórii nad 60 rokov Oddych pri hudbe
Foto: E. Hoferka
Pavol Polesňák z Gbelov, a v najstaršej
kategórii nad 70 rokov víťazom sa stal Jozef Kudla zo Sokola Trenčín.
Najúspešnejšími pretekármi z Unína boli Zuzka Vaculková
a Peter Matej.
Na behu štartovali pretekári zo Slovenska aj Čiech. Naša
spoluobčianka MUDr. Hanka Polláková, ktorá v súčasnosti pracuje
v Štokholme nás taktiež s radosťou poctila štartom na tomto preteku.
Medzi štartujúcimi bol najstarší 76 ročný pretekár. Preteku sa okrem
iných zúčastnil aj primátor Piešťan Mgr. Peter Jančovič PhD. a herec
Juraj Bača, ktorý spestril túto športovú akciu aj kultúrnym vystúpením,
spevom a hrou na gitare za veľkého záujmu publika. Ceny víťazom
odovzdali 1. vicemiss Slovensko Alica Ondrášová, Juraj Bača a bývalý

Príroda si nevyberá. Hoci bolo v stredu 10. júla 2019 krásne teplé
bezveterné slnečné poobedie, ozvali sa len zvláštne zvuky a z peknej
zelenej vŕby pri obecnom úrade sa odlomili veľké konáre, ktoré padli
na budovu obecného úradu a priľahlý chodník. Ako sa ukázalo,
konáre boli vo vnútri duté, spráchnivené a držali do poslednej
chvíle len silou vôle. Po vyjadrení odborníkov bude pravdepodobne
vykonaný jej orez. Požiadali sme o vyjadrenie odborníkov, no skôr
ako sa vyjadrili prišla v noci 7. augusta búrka a tá dielo dokonala. Celá
polovica stromu od obecného úradu sa odlomila a padla na budovu.
Zostala len časť stromu nebezpečne naklonená k ceste. Z toho dôvodu
bude celá vŕba pravdepodobne musieť byť odstránená.


Foto: A. Matuškovičová
Kolobeh života funguje nielen pri ľuďoch, ale i v živočíšnej
a rastlinnej ríši.
Tento rok obec z nadácií získala 12 nových veľkých stromov,
ktoré boli vysadené v čajkových uličke, v parku pri obecnom
úrade a jeden strom moruše bol vysadený v lokalite „Jazero“. Obec
vypracovala projekt „Zelené obce“, kde bola úspešná a ešte v tomto
roku bude vysadených v lokalite „Jazero“ a na ihrisku telovýchovnej
jednoty 88 stromov podľa víťazného projektu.
Obec sa začala zaoberať riešením lokality od sv. Jána po les,
kde sú neudržiavané polámané dreviny. Skultúrnením tejto lokality
chce obec zabrániť vytváraniu a rozširovaniu skládok odpadu
v týchto priestoroch. Cesta do lesa je najmä v letnom období vysoko
frekventovaná a navštevovaná cykloturistami a turistami a terajší
stav nie je peknou vizitkou nás všetkých.
-rd-
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Z našej školy...
Postcrossing na našej škole
Žiaci našej školy sa už druhý rok
pod vedením pani učiteľky A. Havlovej
zapojili do projektu „Postcrossing“. Tento
projekt umožňuje výmenu pohľadníc medzi
zaregistrovanými účastníkmi po celom
svete. Cieľom tohto projektu je nadviazanie
komunikácie pomocou skutočnej pošty.

Účasť žiakov našej školy v minulom
školskom roku posmelila tohtoročných
Škola v prírode
Prečo naši žiaci chodia
do školy v prírode? V minulosti
sa školy v prírode organizovali
najmä
s
cieľom
prispieť
k zlepšeniu zdravotného stavu
detí. Avšak detské pobyty nie sú
len o zdraví. Žiaci druhého stupňa
sa v tomto školskom roku vybrali
na ďaleký výlet. V dňoch 16. 6.
– 21. 6. navštívili naše veľhory.
Do školy v prírode vo Veľkej
Lomnici cestovali vlakom, čo
bol pre mnohých nový zážitok.
Z okna vlaku mohli pozorovať
okolitú prírodu a spoznávať krásy
Slovenska.
Ubytovaní boli v hoteli Agro
vo Veľkej Lomnici, kde im pobyt
spríjemňoval ústretový personál.
Žiaci
postupne
navštívili
rôzne miesta vo Vysokých
Tatrách. Veľkým zážitkom bol
„Chodník korunami stromov“
v Bachledovej doline, prechádzka
okolo Štrbského plesa, návšteva
Tricklandie, spoznanie histórie
hradu v Kežmarku, či spoznávanie
krás v prírodovedeckom múzeu.
Počas školy v prírode mali
žiaci
možnosť
športovania
na miestnom ihrisku, navštívili
svätú omšu v kostole vo Veľkej
Lomnici a večer sa zabavili
v spoločenskej miestnosti hotela,
či návštevou kina v Poprade. Takže
okrem zdravotnej funkcie, splnila
škola v prírode aj vzdelávaciu
a poznávaciu funkciu. Utužili sa
tu kamarátstva, zažili veľa nových
zážitkov a spoznali rôzne krásne
miesta. Domov sa vrátili s kopou
úžasných spomienok.
-dh-

šiestakov a počas roka posielali pohľadnice
do celého sveta. Mohli si tak precvičiť
a zdokonaliť svoju angličtinu. V tomto
projekte platí, že keď pošlete vy pohľadnicu,
tak sa vám tiež jedna vráti. Naši šiestaci tak
mohli obdivovať prostredníctvom krásnych
pohľadníc rôzne kúty sveta. Spoločne
odoslali 30 pohľadníc do 16 krajín sveta.
Najviac pohľadníc odoslali do Nemecka,
Ruska a Spojených štátov amerických.
Zaujímavosťou boli krajiny ako Čína,
Thajsko, Malajzia, Monako, Portugalsko
a mnohé ďalšie. Najbližšie cestovala
pohľadnice len 451 km do Nemecka
a najdlhšiu cestu prešla pohľadnica poslaná
do Malajzie, ktorá precestovala až 9072 km.
Počas školského roka prišlo šiestakom až 34
pohľadníc z 15 krajín sveta. Všetky písané
v anglickom jazyku. Najviac pohľadníc
prišlo z Ruska, Nemecka a Spojených štátov
amerických. Za zmienku stoja pohľadnice
z Írska, Moldavska, Nórska, Talianska či
Indonézie.

Spomínaná pohľadnica z Indonézie
precestovala aj najdlhšiu vzdialenosť k nám,
až 10817km. Pohľadnice, ktoré šiestakom
prichádzali boli veľmi pestré a zaujímavé.
Často na nich boli obrázky krajiny a miesta,
kde odosielateľ žije a tiež sa dozvedeli veľa
zaujímavého o pisateľovi. Zaujímavé boli aj
známky na týchto pohľadniciach. Projekt sa
stretol s veľkým úspechom a žiaci sa vždy
potešili, keď prišla nová pohľadnica.

-dh-

Foto: Archív ZŚ s MŠ

Medzinárodný folklórny festival
Krajská organizácia, Okresná organizácia a Základná organizácia Únie žien Kopčany v spolupráci
s obcou usporiadali 14. júla 2019
Medinárodný folklórny festival,
na ktorý boli pozvaní všetci občania,
ktorí milujú folklór a zachovávanie
tradícií. Napriek vyhláseniu obecným
rozhlasom v predstihu, na tejto akcii
sa zúčastnili len traja krojovaní
z našej obce, čo je žiaľ veľká škoda,
lebo naše kroje sú naozaj krásne
a hodné obdivu.
Najviac
zastúpená
skupina
krojovaných
mládežníkov
bola
z Radimova. Program festivalu sa
konal v kultúrnom dome. Tu sa
predviedli spevácke folklórne skupiny
z Borského Mikuláša, Jablonice,
Sobotišťa,
Brodského,
Holíča,
Modranky a Lanžhota.
Každý účastník tohto podujatia
si odniesol nezabudnuteľný kultúrny
zážitok.
D. Vaculková
– predsedníčka Únie žien v Uníne Účastníci z Unína
Foto: Archív D. Vaculkovej
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Žiacky futbalový turnaj
Koncom školského roka, už po druhý krát, zorganizovala TJ
Unín mládežnícky futbalový turnaj kategórie U-11. V sobotu 29.
júna sa na futbalovom štadióne v Uníne zišli mládežnícke kolektívy
z Veľkých Levár, Mokrého Hája, Kopčian, Šaštína a Unína. Turnaj
už tradične prebiehal na vysokej športovej úrovni. Najlepším
kolektívom bolo mužstvo Slovana Šaštín pred minuloročným
víťazom z Veľkých Levár. Na treťom mieste skončili pred mužstvami
Mokrého Hája a Kopčian, domáci futbalisti. Všetkým zúčastneným
mužstvám starosta obce odovzdal poháre.

Vyžrebovanie jesennej časti futbalového
ročníka 2019/2020
A-mužstvo

Dátum
03.08.2019
11.08.2019
18.08.2019
25.08.2019
31.08.2019
07.09.2019
15.09.2019
22.09.2019
28.09.2019
05.10.2019
13.10.2019
20.10.2019
27.10.2019

Dorast

Domáci kolektív so svojimi trénermi	

Foto: R. Drúžková
-jp-

Družobné podujatie
Od roku 1973 sa naši futbalisti nepretržite stretávajú
v družobnom priateľskom futbalom stretnutí so športovcami
zo susednej Moravy, s TJ Moravany. Nebolo tomu inak ani 20.júla
na miestnom futbalovom ihrisku. Najskôr sa do športového
zápolenia zapojili futbalisti „skôr narodení“ a na športovom poli
sa rozišli priateľskou remízou 1:1. Po nich nastúpili na trávnik „Amužstvá“, ktoré sa taktiež rozišli hokejovou remízou 5:5. Pri tomto
stretnutí bol futbal dôležitý, ale podstatná bola spoločenská časť
po skončení futbalových stretnutí, keď si pamätníci z jedného aj
druhého klubu zaspomínali na doby a časy minulé. Všetko sa nieslo
v priateľskom a športovom duchu. Bolo to opäť fajn...
-jp

Dátum
04.08.2019
11.08.2019
17.08.2019
25.08.2019
01.09.2019
08.09.2019
14.09.2019
21.09.2019
29.09.2019
06.10.2019
12.10.2019
19.10.2019
27.10.2019

Žiaci

Dátum
31.08.2019
07.09.2019
14.09.2019
21.09.2019
28.09.2019
05.10.2019
12.10.2019
19.10.2019
26.10.2019

Čas
10:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
15:30
15:30
15:00
15:00
14:30
10:00

Unín : Sekule 2:0
Hradište pod Vrátnom : Unín
Unín : Jablonica
Šajdíkove Humence : Unín
Unín : Rovensko
Čáry : Unín
Unín : Petrova Ves
Unín : Kúty
Koválov : Unín
Unín : Smolinské
Letničie : Unín
Unín : Smrdáky
Senica, časť Kunov : Unín

Čas
14:00
13:30
13:00
13:30
13:00
13:00
12:30
12:30
12:00
12:00
11:30
11:30

Unín : Kopčany 7:2
Radošovce : Unín
Unín : Čáry
Senica, časť Kunov : Unín
Unín : Borský Mikuláš
Kúty : Unín
Unín : Rohov
Unín : Cerová
Borský Svätý Jur : Unín
Unín : Moravský Svätý Ján
Mokrý Háj : Unín
Unín : Štefanov
Slovan Šaštín-Stráže : Unín

Čas
10:00
10:00
13:00
10:00
12:30
10:00
10:00
10:00
10:00

Brodské : Unín
Unín : Štefanov
Borský Svätý Jur : Unín
Unín : Holíč
Moravský Svätý Ján : Unín
Borský Mikuláš : Unín
Unín : Kopčany
Spartak Šaštín-Stráže : Unín
Unín : Slovan Šaštín - Stráže

Prípravka

Starí páni

Foto: J. Včelka

Telovýchovná jednota Družstevník Unín
Dňa 29. 7. 2019 sa konala mimoriadna členská schôdza TJ
Družstevník Unín, kde sa vzdal výbor TJ svojej činnosti. Následne
bol zvolený nový výbor v zložení:
predseda TJ: Peter Rehák
tajomník TJ: Martin Matuský
členovia: Ferdinand Fagan, Ľubomír Stieranka, Ivan Šiška,
Michal Uher, Peter Regásek, Vladimír Bilka, Lukáš Bilka
P. Regásek

Dátum
24.08.2019
29.08.2019
31.08.2019
07.09.2019
14.09.2019
21.09.2019
28.09.2019
05.10.2019
12.10.2019
19.10.2019
26.10.2019

Čas
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

Unín : Šajdíkove Humence
Hlboké : Unín
Voľno
Unín : Senica, časť Kunov
Koválov : Unín
Unín : Radošovce
Cerová : Unín
Unín : Holíč
Mokrý Háj : Unín
Unín : Petrova Ves
Jablonica : Unín
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Oprava veže
farského kostola sv. Martina
Farský kostol sv. Martina je dominantou našej obce. Vplyv
počasia sa po rokoch podpísal aj na stave tejto prekrásnej gotickej
stavby. Po dohode a dôkladnej obhliadke sa začalo s opravou veže,
lebo tu sa najviac podpísal zub času. Postavilo sa lešenie, ktoré
zo začiatku nepredstavovalo závažnejší problém. Až samotná
realizácia lešenia ukázala náročnosť a zvýšené náklady na samotné
postavenie. Po postavení lešenia sa potvrdilo to, čo sme videli i zo
zeme. Plechy veže boli na viacerých miestach odtrhnuté, omietka
podmokala a jej časti postupne opadávali. Bolo potrebné vymeniť aj
plechy, ktoré tu ešte zostali. Po ich demontovaní sa zistilo, že celkový
stav je v horšom stave ako sa predpokladalo. Staré pozinkované
plechy sa postupne vymieňajú za nové z medi.
Keďže oprava bude náročná nielen po fyzickej stránke, ale aj
po stránke finančnej, je treba, aby sme sa všetci zapojili a podľa
možností finančne prispeli na opravu nášho kostola. Kostol a okolité
priestory cintorína slúžia všetkým našim občanom, nielen tým, ktorí
kostol pravidelne navštevujú. Preto Vás prosíme, aby ste sa všetci
podieľali na zachovaní tejto kultúrnej pamiatky pre naše budúce
pokolenia. Predsa aj naši predkovia sa o toto snažili v minulosti.
Financie, ktorými farský úrad disponuje na opravu ani zďaleka
nepostačujú. Preto správca fary požiadal Arcibiskupský úrad Bratislava
o pomoc a poskytnutie pôžičky. Táto sa však bude musieť tiež postupne
splácať, preto prosíme Vás spoluobčanov, ktorí žijete v našej dedine,
i Vás rodákov, ktorí žijete mimo obce o finančnú výpomoc. Prosíme Vás
všetkých, ktorým je Vaša rodná dedina i dedina stále blízka a záleží Vám
na zachovaní tohto svätostánku, aby ste pomohli zachovať dedičstvo
našich otcov. Na tento účel opravy kostola bude vytvorený účet, ktorý
bude zverejnený na internetovej stránke obce pod záložkou „Oprava
veže kostola“, na ktorý môžete posielať svoje milodary. Môžete prispieť
i osobne na Obecnom úrade Unín, kde budú peniaze darcov evidované.
Za pomoc a finančné dary vopred v mene celej farnosti srdečne
ďakujeme.
Redakcia, Foto: J. Palkovič a D. Petráš
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