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Ľudia sú slová
Jeden malý chlapec raz vraj utrúsil
poznámku: „Ľudia sú slová, ktorými Boh
rozpráva svoj príbeh.“ Na základe tohto
výroku vznikla kniha, ktorú napísal teológ, dominikán, Edward Schillebeeckx a
nazval ju – Človek, ako príbeh Boha.
Blížia sa dni vo vašej obci Unín, ktoré
sú nazývané - Hody. Je to deň posvätenia
farského chrámu na sviatok Nanebovzatia
Panny Márie.
Trocha zastaňte a uvažujte. Týka sa vás
to! Žijeme v prelomových časoch, akoby v
krajine nikoho, medzi strácajúcou sa tradíciou a budúcnosťou, ktorá sa len formuje.
Stalo sa z Európy múzeum? Nepripomínajú kostoly v Európe prázdne priestory, z
ktorých sa už život odsťahoval? Stačí zájsť do
Čiech a možno vidieť opustené kostoly. V
Holandsku je kostol premenený na hotel. Vo
Francúzsku menia kostoly na mešity. Človek
sa pýta, nie sú kostoly v západnej Európe len
hrobky, ktoré zaujímajú len turistov? Ostal
kresťanský svet odsunutý na okraj sveta?
Viera sa pomaly vytráca zo života ľudí. Pýtame sa: „Má kresťanstvo - Cirkev budúcnosť?
Žijeme, aby sme hľadali život. Žijeme zo
smädu po nekonečne. Človek v sebe nesie
otvorenú ranu – túžbu. Odkiaľ je? Svätý
Augustín, ktorý poznal túžbu lepšie ako ktokoľvek iný, povedal: „Je to tak preto, lebo
Božia túžba človeka priťahuje. Boh má záľubu v človeku.“
Keď pozeráme na históriu tak, ako ju
nachádzame v Biblii, prichádzame na to,
že sám Boh hľadá človeka a nie človek
Boha. Človek síce aj hľadá Boha, ale nie
tak intenzívne, ako Boh hľadá človeka.
Otvorte si prvú knihu sv. Písma, Genezis,
a nájdete prvú myšlienku: „Urobme človeka.“ Boh nepotrebuje človeka k svojej existencii, ale potrebuje človeka ako istý typ
daru. Mohli by sme povedať, že potrebuje
niekoho, komu môže preukazovať lásku.
Jedným z prvých dialógov vo sv. Písme
je Božia otázka adresovaná Adamovi – Kde
si? Človeče, kde sa ukrývaš, kde odo mňa
utekáš? Ďalší dialóg je o blížnom. Boh sa
pýta: „Kde je tvoj brat?“ To bol začiatok
ľudstva – kde si, kde je tvoj brat? A my zisťujeme, že Boh povolal človeka k spoločenstvu s ním. Boh človeka neopustí.Neskôr sa
dočítame, že Boh si vyvolil Abrahámových
potomkov za svoj ľud. „Budem im Bohom
a oni budú mojim ľudom“ (Lv 26,12). Ten
ľud bol viackrát neverný svojmu vyvoleniu.
Prorok Jeremiáš píše: „Dvoch ziel sa dopustil môj ľud: mňa opustili, prameň živých vôd,
aby si naplnili popraskané cisterny, ktoré

Kaplnka Panny Márie v Chrástke
nemôžu udržať vodu. Cesta dejín spásy
nachádza svoju odpoveď v siedmej kapitole
Jánovho evanjelia. Na židovské sviatky
Stánkov stojí Ježiš v chráme a volá: „Ak je
niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku
mne a nech pije.“ Obrady sviatkov Stánkov
sa začínali slávnostným načieraním vody. V
slávnostnom sprievode išli kňazi z chrámu k
prameňu Siloe a načreli vodu do zlatej čaše.
Na spiatočnej ceste pri tzv. Vodnej bráne
vítali sprievod pozaunami a obracali sa na
slová proroka Izaiáša: „Ak je niekto smädný
a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech
pije.“ Dlhá skúsenosť z dejín spásy tohto ľudu
nachádza svoj cieľ a svoju odpoveď: „Kristus
je prameňom života.“ Keď bol Ježiš na zemi,
ukázal nám nebeského Otca. Len skrze neho
sme spoznali, koľko lásky má Otec pre nás.
Veď Otec tak miloval svet, že poslal svojho
jednorodeného Syna, aby svet zachránil.
Podobným spôsobom, ako nám Syn ukázal
Otca, Duch Svätý nám ukazuje Syna. Keď sa
nám ľuďom predstavil Pán, hovoril nám
zvonku, ale Duch Svätý hovorí ku nám zvnútra. Duch Svätý je s nami i teraz. Chcem dať
odpoveď na naše prelomové časy. Spomeňte
si, čo sa vlastne zrútilo v roku 89. Zrútil sa
marxizmus, ktorý sľuboval blahobyt pre
všetkých. Hospodárske skutočnosti ho
popreli. Zborila ho sila ducha. K pádu dospel
ten druh materializmu, ktorý chcel zatlačiť
ducha. Tak ako Boh neopustil ľudí na začiatku a neopustil ani svoj ľud Izrael, tak ani
teraz neopustí svojich. Duch Svätý pôsobí v
spoločenstve, v Cirkvi. Začal pôsobiť na
začiatku kresťanstva v Jeruzaleme, ako opisujú skutky apoštolov. A účinkuje aj dnes, v
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Cirkvi. A keďže Duch vytvára telo, Cirkev,
ktorá je tajomným telom Kristovým, žije v
každom storočí. Preto aj my v 21. storočí, ak
chceme poznať Krista, jeho Cirkev, vždy sa
musíme vracať k živej Cirkvi.
Slávny kazateľ, americký biskup, Fulton
Sheen, píše o Cirkvi: „Prispôsobila som sa
každej forme vlády, ktorú svet poznal. Žila
som s cézarmi a kráľmi, tyranmi a diktátormi,
parlamentmi a prezidentmi, monarchiami a
republikami. Privítala som každý pokrok vo
svete a keby nebolo mňa, veľké diela pohanského sveta by sa nezachovali. Je pravda, že
som nezmenila svoje učenie, ale je to preto,
lebo učenie nepochádza odo mňa, ale od
toho, ktorý ma ustanovil. Mením svoje oblečenie, ktoré patrí času, ale nie Ducha, ktorý
patrí večnosti. V priebehu svojho dlhého
života som videla, ako sa toľko moderných
myšlienok stalo nemodernými, takže viem,
že budem žiť ďalej, aby som zaspievala
rekviem nad modernými myšlienkami dneška, tak ako som ho spievala nad modernými
myšlienkami minulého storočia. Zoslabnem,
keď moji členovia zbohatnú a prestanú sa
modliť, ale nikdy nezomriem. Budem ukrižovaná tak, ako na Kalvárii, ale opäť vstanem,
a keď napokon zanikne čas a ja vyrastiem do
svojej plnej výšky, potom budem vzatá do
neba ako nevesta svojej hlavy, Krista.“
Na záver - pýtam sa Teba, čo toto čítaš:
„Si ešte v Cirkvi?“ Cirkev žije vo farnosti.
Teda aj Ty vo Vašej. Prežívame rok viery.
Vrátim sa k myšlienke zo začiatku. Je skutočne pravda, že aj ty si slovo, ktorým rozpráva Boh svoj príbeh? Určite je zaujímavý.
Váš rodák, Mons. Jaroslav Pecha
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Máte psa ?

Spoločenská kronika
Narodili sa:
Sebastian Drinka
Zuzana Flajžíková
Karin Kloknerová
Tereza Cvečková
Katarína Poláková
Marcel Mikič
Radoslav Ondriska
Jakub Jankovič

28. 3. 2013
23. 4. 2013
26. 4. 2013
14. 5. 2013
18. 6. 2013
27. 6. 2013
9. 7. 2013
12. 7. 2013

V našej obci je zaregistrovaných 279 psov. V poslednom období
obecný úrad riešil niekoľko písomných sťažností na voľný pohyb psov
po obci. Občania sa tiež sťažujú na psie exkrementy, ktoré im pred
domami a neraz i v záhradkách nechávajú cudzí voľne pustení psi.
Každý, kto má psa, mal by ho mať podľa platnej legislatívy aj zabezpečeného tak, aby nebehal voľne po obci. Obecné zastupiteľstvo na
svojom poslednom zasadnutí prijalo nové Všeobecne záväzné
nariadenie o držaní psov na území obce Unín. Preto je na každom
majiteľovi, ako si psa zabezpečí, lebo pokuty za nedodržanie tohto
VZN sú vysoké.
-rd-

Ukazuje sa dobrá úroda
Zosobášili sa:
Tomáš Jančík a Zdenka Polakovičová
Ivan Komorný a Andrea Budinová
Pavol Bartal a Eva Totková

22. 6. 2013
13. 7. 2013
27. 7. 2013

Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom

Opustili nás:
Vilma Kuchárková
Stanislav Jakúbek
Štefan Vajla
Milina Petreková
Serafína Vlková
Jaroslav Daniel
Terézia Stróžová
Mária Bellayová

29.3.2013 vo veku 79rokov
9. 5. 2013 vo veku 65 rokov
12. 5. 2013 vo veku 66 rokov
14. 5. 2013 vo veku 82 rokov
19. 5. 2013 vo veku 92 rokov
18. 6. 2013 vo veku 74 rokov
1. 8. 2013 vo veku 67 rokov
5. 8. 2013 vo veku 83 rokov

Česť ich pamiatke

Kultúrno-spoločenská činnosť
Čo bolo ...
31. 3. 2013
4. 5. 2013
12. 5. 2013
18. 5. 2013
25. 5. 2013
1. 6. 2013
29. 6. 2013
6. 7. 2013
13. 7. 2013

Diskozábava – TJ
125. výročie založenia DHZ
Deň matiek – OcÚ
Plameň – Okresná súťaž mladých hasičov – DHZ
40. výročie založenia SZCH
Rozprávkový pochod – OcÚ a spoločenské organizácie
Školský juniáles - RŠ a RR v spolupráci so ZŠsMŠ
Hasičská súťaž „O pohár starostu obce“
„40“ družobné stretnutie
TJ Unín – TJ Moravany – OcÚ a TJ
20. 7. 2013 Futbalový turnaj: TJ Unín,
Radimov, Petrova Ves a Letničie
27. 7. 2013 Unínske samohyby – DT Klub

Čo bude ...
16. 8. 2013 Hodová diskozábava – SZZ
17. 8. 2013 Hodová tanečná zábava – SZZ
17. 8. 2013 Miestna výstava drobného zvieratstva – SZCH
Hodová “11” – OcÚ a TJ
28. 9. 2013 Udeľovanie sviatosti birmovania
9. 11. 2013 Koštovka slivovice – 70. výročie založenia
pálenice – OcÚ - v spolupráci so ZO SZZ
10. 11. 2013 Martinské hody
11. 11. 2013 Slávnosť patróna obce sv. Martina
18. 12. 2013 “Mikulášske poobedie” – OcÚ a
spoločenské organizácie
Adventné koncerty
22. 12. 2013 Vianočný stolnotenisový turnaj

Základom dobrej páleničiarskej sezóny je dobrá úroda ovocia
ale i dobré meno konkrétnej pálenice. V našej obecnej pálenici sa
bežne pália slivky, hrušky, jablká, čerešne, marhule, broskyne,
víno a ojedinele oskoruše. Kvalita destilátu záleží od kvality
kvasu. Posledná sezóna začala 29. septembra 2012 a bola jednou
z najúspešnejších. Skončila až 28. mája 2013. Za toto obdobie
bolo vypálených 10.497,78 l.a., z čoho bolo štátu odvedených
56.688,01 € spotrebnej dane z liehu. Jeden liter stopercentného
alkoholu stojí 7,43 €, z čoho sa 5,40 € odvádza štátu a 2,03 €
zostáva obci. Cena za vypálenie jedného litra 52° destilátu sa
pohybuje okolo 3,80 €. V tomto roku sa robila výmena chladiča
a osádzala sa nová žumpa, čo boli dosť vysoké finančné výdavky.
Pod kotlami sa stále kúri drevom, čo viacerí záujemcovia o pálenie pokladajú za prioritu. Tým zákazníkom, ktorí nemajú možnosť si sami drevo zabezpečiť, poskytuje za úhradu drevo obec.
Záujem o pálenie okrem domácich pestovateľov prejavujú i
zákazníci zo vzdialenejších miest a obcí, ktorí si tu už na pálenie
destilátov zvykli a doporučili ho i svojim priateľom a známym.
Unínska slivovica chutí širokému okruhu konzumentov.
Bohatá úroda sa ukazuje aj tento rok, a preto sa predpokladá,
že sezóna začne už v septembri pálením „raniny“. Záujemcovia o
pálenie sa už prihlasujú u vedúceho pálenice Petra Hoferku.
V tomto roku si pripomíname 70 rokov od založenia našej pálenice. Obec v úzkej spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského
zväzu záhradkárov v Uníne pripravuje v sobotu 9. novembra na mar-rd tinské hody ochutnávku destilátov v kultúrnom dome.

Blahoželáme
Dňa 18. júla 2013 to bolo 60 rokov, čo
nastúpili na spoločnú cestu životom manželia
Matilda a František Novákovci. Prajeme im
veľa zdravia, šťastia a spokojnosti do ďalších
spoločných rokov života.

Búrka a prívalové vody
V tomto roku dlho trvala zima, ešte na Veľkú noc boli ulice
zaviate snehom. No zo zimy sa príroda ocitla priamo v letnom
počasí. Záhradky boli zabudované, čakalo sa len na májový dážď,
ktorý mal našu snahu v záhradkách podporiť. Dočkali sme sa. Počas
dňa, vo štvrtok 2. mája, dážď visel za nohu, len občas mrholilo.
Šomrali sme si, že by mohlo aj viacej spŕchnuť. A aj spŕchlo. Večer
okolo 22.30 hod. sa blýskalo a ozývalo sa silné hrmenie. To, čo prišlo potom, sa už len ťažko opisuje. Prívalová voda z polí a nánosy
blata narobili paseku, aká sa len tak nevidí.
Najväčšie škody vznikli v rodinnom dome č. 299 na dolinke. Voda
zvalila obvodový múr, prerazila vchodové dvere a zničila všetok
interiér, prípojku plynu pri dome, dvor zaplavilo blato. Viacerí
občania mali zaplavené suterény, garáže, dvory, záhrady. Kanále v
obci boli zničené, dlažobné kocky vymleté vodou, nánosy kameňa,
blata. Unínsky potok bol v dolnom konci toku pred spodným mostom
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opäť zanesený kamením a nánosom blata. Ale akoby toho bolo málo,
v piatok 3. mája v dopoludňajších hodinách sa opäť spustil silný dážď.
Voda a blato letelo celou dedinou. Každý zachraňoval, čo mohol. V
ten osudový piatok zažil starosta obce i jedno príjemné prekvapenie.
“Spomínaný piatok pred obedom prestalo pršať. Bol som na pravidelnom obede v školskej jedálni. Nešťastný a ustarostený som sa
posťažoval partii mladých ľudí, ktorí tiež práve obedovali, že našu
obec znova postihlo nešťastie v podobe silnej búrky a prívalovej
vody do obce. Opäť vznikli škody na súkromnom a obecnom majetku. Keď sme už končili s obedom a rozprávali sme sa, jeden z mladých pánov prišiel k môjmu stolu, dal mi 300,- € v hotovosti a
povedal: ,Dávam Vám celý náš dnešný honorár na zmiernenie škôd
spôsobených dnešnými záplavami.’ Nepoznal som ho, prvý raz som
ho videl i tú skupinku mladých ľudí okolo neho. To sa mi nikdy
nestalo, a peniaze som najprv nechcel ani prijať. Podali sme si ruky,
ja som poďakoval a mladí ľudia odišli. Od personálu kuchyne som
sa dozvedel, že v našej škole vystupovala tanečná skupina pod vedením mladého umelca menom Laci Strike (mládežníci ho určite
dobre poznajú, my starší už menej). Za tento skutok mu chcem i
prostredníctvom našich novín ešte raz veľmi pekne poďakovať a
zaželať veľa zdravia a úspechov v jeho umeleckej činnosti. Peniaze
boli použité na likvidáciu škôd po povodni v obci.”
Za zásahy človeka nás príroda opäť po roku vytrestala. Hlboké
cesty, ktoré kedysi lemovali dedinu, výmole a jarky mali svoj účel.
Prívalová voda bola odklonená mimo obec. Je už len na nás, ako sa
s tým v budúcnosti vysporiadame.
-rd-

Štyridsať rokov
chovateľov v Uníne
V Uníne sa základná organizácia začala formovať v roku 1973.
Chovateľský spolok združoval osem členov pod vedením Alexandra
Masaryka, ktorý vykonával funkciu predsedu. Výbor ďalej pracoval v
tomto zložení: tajomník – Anton Hoferka, pokladník – Emil Pípa,
hospodár – Alexander Vacula, predseda odboru hydina – Anton
Mihál, predseda odboru králikov – Peter Vlk. Radovými členmi boli
Ján Benek a Ján Potreský. V roku 1989 organizácia mala až 52 členov. Medzi najvýznamnejšie činnosti patril chov plemenných, ale aj
hospodárskych zvierat. V čase chorôb sa zabezpečovala vakcinácia
zvierat. V roku 1979 sa uskutočnila prvá výstava drobných hospodárskych zvierat v Uníne. Chovatelia sa ďalej podieľali aj na kultúrnospoločenských podujatiach a to: zájazdy na Medzinárodnú výstavu
drobných hospodárskych zvierat do Brna a na Národnú výstavu zvierat v Nitre, kde sa zúčastňujú až podnes. Treba spomenúť aj organizovanie športových podujatí pre mladých členov a všetky deti, prípravu
tanečných zábav, plesov, Silvestrovských večerov ako aj kultúrnych
podujatí pri príležitosti Dňa žien. Od roku 1997 sa pravidelne pripravuje Maškarný ples pre deti z obce. Niektorí členovia sa zúčastňovali a zúčastňujú miestnych, oblastných a národných výstav zvierat, kde
získavajú ocenenia. V roku 2004 sa zúčastnili naši mladí členovia
vedomostnej súťaže mladých chovateľov. Boli to: Ján Petržala, Michal
Vlk, Lukáš Krška (Radimov), o rok neskôr sa k nim pridali Pavol
Zelenka, Pavol Varmuža, Peter Rusinko, Ivana Pobudová, Erika Bartalová, Júlia Straková a Tomáš Žák (Vrádište). Reprezentovali na
oblastných aj na celoštátnych súťažiach mladých chovateľov, kde
dosahovali výborné umiestnenia. Za dlhoročnú prácu a zásluhy o rozvoj chovateľstva bol ocenený Alexander Masaryk bronzovou, striebornou a zlatou medailou chovateľa. V roku 2004 bolo A. Masarykovi na celoštátnom zjazde udelené najvyššie vyznamenanie „Zápis do
knihy cti“. Bronzovú medailu získal aj Martin Bajan. V roku 2004 bol
udelený titul „Vzorný chovateľ“ Vladimírovi Strakovi.
Dňa 25. mája tohto roka sa konala v Kultúrnom dome v Uníne
oslava 40 rokov chovateľov. Pred oslavou bol výbor ZO SZCH na cintoríne, kde položili kvety na hroby zosnulých chovateľov. Program
zahájila predsedníčka Lucia Havlová a privítala hostí. Tajomník Igor
Vlk oboznámil prítomných s históriou Základnej organizácie. Registrátor Ján Bajan zhodnotil stav v registrácii králikov za 40 rokov. Predseda odborov Stanislav Surový informoval o tom, čo sa chovalo a čo
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sa chová teraz. Slovo dostali i hostia: starosta obce Štefan Andel, predseda Oblastného výboru (OV) SZCH Senica a predseda komisie pre
prácu s mládežou v Republikovej rade(RR) SZCH Ľubomír Pfeffer,
tajomníčka OV SZCH a členka RR SZCH Anna Jánošová, predseda
odboru králikov OV SZCH Ivan Matula, MUDr. Marian Landl. Ďalej
boli prítomní: registrátor OV SZCH Dana Žáková a pokladníčka OV
SZCH Darina Kutálková. Na slávnostné posedenie boli pozvaní tiež

Účastníci slávnostného zasadnutia pri príležitosti 40. výročia
založenia organizácie
Foto: K. Nosálová
niektorí bývali významní členovia ZO SZCH s partnermi. Pri tejto príležitosti boli udelené aj vyznamenania z Republikovej rady v Bratislave. „Ďakovný list“ za chovateľskú činnosť a pomoc pri výstavách
dostali: Ján Kollár, Peter Zelenka, Lucia Havlová, Pavol Vlk. Diplomy dostali: Peter Havel, Ján Kubisa, Lucia Machová. Odznak „Vzorný chovateľ“ dostal: Pavol Zelenka, Michal Vlk, Ján Bajan, Stanislav
Surový a Igor Vlk. Ďakovné listy boli udelené aj starostovi obce Štefanovi Andelovi a Roľníckemu družstvu Petrová Ves, stredisko Unín
za pomoc pri organizovaní miestnych výstav a za spoluprácu. Pri príležitosti 40 rokov založenia organizácia získala od republikovej rady
bronzovú plaketu a starosta obce udelil Pamätný list. Po udelení ocenenia každý člen a hostia dostali pamätný pohár a ženy kvetinu. Po
večeri oslava pokračovala pri hudbe do skorých ranných hodín.
Výbor ZO SZCH Unín pracuje teraz v tomto zložení: Predseda
Lucia Havlová, tajomník Igor Vlk, pokladník Lucia Machová, registrátor Ján Bajan, predseda odborov a predseda revíznej komisie Stanislav Surový. Základná organizácia má ku dnešnému dňu 19 členov, z
toho 16 dospelých a 3 mladých. V organizácii sú aj traja členovia z
Radimova a jeden z Borského Mikuláša.
Michal Vlk - člen ZO SZCH Unín

Zlaté jubileum
Žijú ešte v našej obci pamätníci, ktorí si spomínajú na slnečnú
poslednú júnovú nedeľu roku 1963, kedy obcou prechádzal mnohopočetný sprievod veriaceho ľudu z Unína a blízkeho okolia, v strede s

Mons. Jaroslav Pecha pri bohoslužbe

Foto: Zdroj internet

novokňazom, miestnym rodákom, Jaroslavom Pechom, ku kostolu sv.
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Martina, kde slúžil primičnú svätú omšu. Ubehlo dlhých 50 rokov.
Jubilant Mons. ThDr. Jaroslav Pecha PhD, dekan banskobystrický, súdny vikár, vedúci katedry kanonického práva v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne, si zlaté
výročie kňazskej vysviacky pripomenul vo svojom terajšom
pôsobisku v deň vysviacky, rovných 50 rokov od chvíle, kedy
z rúk biskupa Ambróza Lazíka v Dóme sv. Martina v Bratislave prijal sviatosť kňazstva. Vo Farskom kostole Nanebevstúpenia Panny Márie v Banskej Bystrici celebroval jubilant svätú
omšu, za účasti vyše 100 kňazov z viacerých diecéz, rehoľníčok, rehoľníkov a veriaceho ľudu, ktorí zaplnili tento chrám, a
pripomenuli si toto jeho vzácne jubileum. Pri sv. omši slávnostný kazateľ Mons. Doc. Vojtech Nepšinský okrem iného
vyzdvihol jeho kňazskú vernosť a ľudskú obetavosť. Veriaci
z farnosti sa jubilantovi osobitne poďakovali za príhovory,
ktorými vlieva chuť do života dospelým a zároveň pritom
dokáže osloviť a podchytiť deti a mládež, zaujíma sa o ľudské
osudy a príbehy, problémy, radosti i starosti. Vyzdvihli jeho
materiálnu a kultúrnu starostlivosť o farnosť a priaznivý
vplyv na mesto a jeho obyvateľov. Pozdrav ako prejav osobnej úcty od odcestovaného primátora mesta Banská Bystrica,
tlmočil poslanec Pavol Katreniak. Podľa jeho slov Pechovým
príchodom do Banskej Bystrice dostalo mesto múdru a
duchovnú hlavu a pevnú ruku. Vyzdvihol jeho zásluhu pri
náročnej rekonštrukcii farského chrámu. Podotkol, že
Bystričania sú svedkami udalosti storočia, keď zlaté kňazské
jubileum slávia opätovne od roku 1926.
V Banskej Bystrici pôsobí jubilant rovných 20 rokov. Jeho
predchádzajúce kaplánske pôsobiská boli v Novej Vsi, Kláštore pod Znievom, Detve, Hriňovej, Martine, kde pôsobil aj ako

Novokňazi
Každoročne končia štúdium na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave mladí muži, ktorých životným poslaním je kňazská služba, služba Bohu, služba rímskokatolíckej cirkvi. V roku 2013

Z primičnej sv. omše P. Drbohlava (vpravo) a J. Fábika
Foto: Archív J. Fábika
ukončilo úspešne štúdium na tejto fakulte päť absolventov z
regiónu Záhoria, ktorí 15. júna t. r. z rúk arcibiskupa – metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského v Dóme sv. Martina prijali kňazskú vysviacku. Boli medzi nimi aj dvaja bratanci zo
Senice Mgr. Ján Fábik a Mgr. Peter Drbohlav. Prečo uvedenú
udalosť spomínam, prečo uvádzam mená týchto dvoch mladých
kňazov? Z dôvodu takého, že ich rod má korene v Uníne. Ich
stará matka Zita Fábiková rod. Hoferková je rodáčka z našej
obce. V Uníne stále žije ich blízke príbuzenstvo, ktoré sa
zúčastnilo 22. júna v Senici v kostole Navštívenia Panny Márie,
ich spoločnej primičnej svätej omše.
Ján Palkovič

Unínske noviny

farár a dekan 20 rokov. V tejto farnosti zanechal hlbokú brázdu
v cirkevnom živote mesta, podieľal sa na rekonštrukcii farského kostola sv. Martina, výstavby nového kostola Sedembolestnej Panny Márie, výstavby fary a opravy sakrálnych pamiatok
v meste. Za túto činnosť a duchovnú činnosť v meste Martin mu

Primiciant Jaroslav Pecha spolu s miestnym farárom Ferdinandom
Stachovičom
Foto: Archív H. Vachovej
bolo udelené Čestné občianstvo mesta Martin.
Keď kňaz prežije v Pánovej službe 50 rokov a je zodpovedným pastierom zverených duší, patrí mu úcta a vďaka. Patrí mu
úcta a vďaka aj od nás spolurodákov.
Vážený jubilant, do ďalších rokov Vám želáme hlavne veľa
pevného zdravia, Božieho požehnania a veľa síl na Vašej ceste
duchovným životom, v šírení Slova Božieho a pri pedagogickej
práci vo výchove nových duchovných pastierov.
Ján Palkovič

Boli sme, videli sme,
zúčastnili sme sa a zažili sme
Ako každoročne i tohto roku sme putovali na mariánske pútnické miesta. I keď už viacerí navštívili poľské svätyne, predsa
sa našli farníci, ktorí na túto púť cestovali po prvý raz. Taktiež
sa našli i takí, ktorí putovali na tieto miesta opäť. Na našu cestu
sme sa vydali autobusom v pondelok 13. mája vo večerných
hodinách. Odchádzali sme od Kaplnky sv. Barbory s veľkými
očakávaniami. Nechýbal smiech a dobrá nálada. Po prebdenej
noci 14. mája v skorých ranných hodinách sme zaparkovali v
najväčšom pútnickom mieste Čenstochová (Częstochowa), kde
sme sa zúčastnili za slávnostných fanfár odhalenia milostivého
obrazu Matky Božej. Na náš údiv a prekvapenie v týchto skorých ranných hodinách bolo na parkovisku už 6 autobusov s
prvoprijímajúcimi deťmi, ktoré prišli poďakovať za milosť prvého svätého prijímania. Za krátku chvíľu parkovisko zaplnilo asi 50
autobusov s deťmi v rovnošatách prvoprijímajúceho dieťaťa, ktoré
prišli do Čenstochovej s tým istým úmyslom. Bola to naozaj
chvíľa údivu a prekvapenia.
V ranných hodinách sme mali svätú omšu v bočnej kaplnke,
potom krížovú cestu na hradbách a litánie. Po náboženskom programe bol čas na zakúpenie upomienkových darčekov. V poobedňajších hodinách naša cesta smerovala ku krásnemu mariánskemu miestu Licheň (Licheń). Po ubytovaní a večeri sme sa zúčastnili uloženia milostivého obrazu Matky Božej.
15. mája po raňajkách a svätej omši pokračoval náboženský
program krížovou cestou a prehliadkou presbytérií. V neskorých
večerných hodinách za zvuku fanfár prebehlo uloženie obrazu
Matky Božej a my sme pokračovali v ceste smerujúc k pútnickému miestu Lagierniki (Lagiewniky). Po rannej svätej omši pri
ostatkoch svätej sestry Faustíny a po slovenskej prednáške o
Božom Milosrdenstve sme prešli do Krakova (Krakow), kde sme
so sprievodkyňou absolvovali prehliadku mesta. Cestou k pútnickému miestu Žibridov (Zebrzydow) sme sa zastavili v soľných
baniach. Po večeri a ubytovaní sa v Žibridove sme sa niektorí
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zúčastnili mariánskej pobožnosti a uloženia obrazu.
V piatok ráno po raňajkách sme sa zúčastnili svätej omše a krížovej cesty. Pri súkromnej pobožnosti sme sa stretli v kaplnke sv. Antona a poobede sme sa rozlúčili s obrazom Božej Matky a opustili sme

Spoločná fotografia pútnikov pri soche bl. Jána Pavla II.
Foto: A. Papulová
Žibridov. Po chvíli jazdy po poľských cestách sme boli v rodisku bl.
pápeža Jána Pavla II. vo Vadoviciach (Wadowice). V kostole, v ktorom bol pokrstený bl. Karol Wojtyla, v tichej modlitbe a chvíle rozjímania sme ďakovali a spomínali na tohto velikána našej doby. Po
prehliadke mesta a drobných nákupoch už naša cesta smerovala k
domovu. K pohode a dobrej nálade po celý čas prispeli i vodiči autobusa, ktorí sa postarali o našu bezpečnú dopravu aj náladu v autobuse
počas cesty.
Tento skrátený týždeň bol strávený v modlitbe, v porozumení
a pohode, bez akýchkoľvek problémov, pod milostivým obrazom
Matky Božej v Čenstochovej, v Lichni, v Žibridove a pri relikviách svätej sestry Faustíny a bl. pápeža Jána Pavla II. Boli to chvíle neopakovateľné, milostivé a nezabudnuteľné pre každého z nás.
Preto môžem povedať: „Boli sme, videli sme, zúčastnili sme sa a
zažili sme.“
Vďačný účastník zájazdu

Cestou za rozprávkami...
Horúci deň, zábava, množstvo hier a veľa detského radostného
kriku, takto by sa dal opísať 8. jún v našej obci, kedy sa uskutočnila oslava Dňa detí. Pôvodne sa táto slávnosť našich najmenších
mala odohrávať vo vinohradoch, ale kvôli nepriaznivému počasiu
sa presunula o týždeň neskôr a priestory dediny poskytli dostačujúcu alternatívu pre zábavu našich najmenších.
Pre deti bolo pripravených 7 stanovíšť s rôznymi disciplínami.
Za splnenie úlohy dostalo každé dieťa sladkú odmenu. Nad bezbolestným priebehom dňa dozerali miestne členky SČK v úlohe
dobrých čarodejníc. Dokonca vyčarovali i krásne slnečné počasie
a na tvárach detí úsmevy z očakávajúcej zábavy. Hodiny ešte
nestihli odbiť jednu, už som videla utekať prvých súťažiacich. No
ale, poďme pekne po poriadku.
ŠTART bol pred kultúrnym domom. Každý zo zúčastnených
obdržal kartičku, na ktorej mal napísané svoje meno a poradie
všetkých rozprávkových miest, ktoré by mal navštíviť v tomto
poradí :
1. Rozprávku o Červenej čiapočke, vlkovi, poľovníkovi a
babičke zabezpečovala Jednota dôchodcov Unín. Deti sa museli
trafiť loptičkou do vyhradeného priestoru.
2. Dobrovoľný hasičský zbor zvolil pre deti rozprávku o
Snehulienke a siedmich trpaslíkoch. Naše hasičky si pripravili disciplínu, ako inak, spojenú s vodou, kde deti museli cieľ
zasiahnuť prúdom vody.
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3. DT Klub Unín pripravil pre našich najmenších nádejných
„samohybárov“ disciplínu, v ktorej museli posúvať guľôčkou
po ceste vyznačenej na didaktickej tabuli k svojmu traktoru.
Sprevádzali ich pri tom rozprávkové postavičky Pat a Mat.
4. Štvrté stanovisko s rozprávkou o Vodníkovi a víle zabezpečili záhradkári z miestnej organizácie SZZ. Ak chceli dostať
deti sladkú odmenu, museli hodiť loptičkou do suda, v ktorom
si vodník počas leta chladil nohy.
5. Piate stanovisko, organizované Slovenským zväzom chovateľov, sa nieslo v duchu hlavolamov a hádaniek. Týmto úsekom ich sprevádzali známe kreslené postavičky Bob a Bobek.
6. Modrá je dobrá! Šmoulovia nesmú chýbať nikde, a preto
„šmoulinky“ z miestnej organizácie Únie žien pripravili pre
deti disciplínu v hádzaní krúžkov.
7. Konečná zastávka pri obecnom úrade priniesla rozprávku o Bračekovi Jelenčekovi. Na tomto mieste si mohli deti
overiť svoje schopnosti v streľbe zo vzduchovky. Hlavný hrdina rozprávky - Jelenček neprišiel, nakoľko sa bál poľovníkov z
Poľovného združenia Unín, ktorí túto disciplínu pripravili.
Po týchto vydarených aktivitách sa deti zhromaždili v kultúrnom dome na malé občerstvenie. Tu ich tiež čakala hra
“Človeče, nehnevaj sa“, kde sa na chvíľu v životnej veľkosti
stali figúrkami hry. Dúfam, že sa deťom tento deň páčil, užili
si ho najviac, ako vedeli a aj patrične oslávili svoj sviatok
hrou, čo môžem potvrdiť nasledujúcimi reakciami detí:
Danko Pukančík - 2. ročník : Najviac sa mi páčili tie traktory,
Pat a Mat. Páčil sa mi aj vlk, s ktorým som sa odfotil a on ma
potom naháňal.
Sandrinka Valachovičová – 1. ročník : Páčilo sa mi hádzanie
balónikmi. Bol tam vodník, víla a už si nepamätám. Aha, ešte
čarodejnica.
Matej Rehák – 3. ročník : Z atrakcií sa mi najviac páčilo to
striekanie s vodou.
Viktória Žilínková – 3. ročník : Páčili sa mi Šmolkovia, ale
inak všetko.
Matej Landl – 3. ročník : Strieľanie sa mi páčilo najviac. Bol
som tam aj desaťkrát.
Adelka Dermeková – 3. ročník : Bavilo ma striekanie plechoviek a tiež aj Šmolkovia sa mi páčili.
Keď sa deň pomaly chýlil ku koncu, deti odchádzali domov
s pocitom dobre vykonanej práce, ktorá im priniesla množstvo
zážitkov, radosti z hier a veľa sladkostí. Za priebeh oslavy Dňa
detí ďakujem Obecnému úradu Unín a miestnym organizáciám,

Stanovište DT Klubu s Patom a Matom

Foto: R. Drúžková

ktoré túto akciu sprostredkovali a zaslúžili sa o príjemné popoludnie našich 87 zúčastnených detí a ich rodičov. Dúfam, že
Deň detí sa bude niesť v podobnom duchu aj na ďalší rok, ale
už v krásnom prostredí našich unínskych vinohradov. :)
Radka Petrášová
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Zo života našej školy...

„Juniáles“

Za posledné mesiace sa život v našej škole rozbehol veľkou
rýchlosťou. Okrem bežných udalostí, ktoré k životu každej
školy patria, ako sú napríklad rôzne exkurzie, výlety, prednášky, testovanie deviatakov, prijímacie pohovory a vysvedčenia, je tu aj pár udalostí, ktoré život v škole oživil, spestril
ho, urobil výnimočným. Tento školský rok to boli napr. tanečný kurz žiakov ôsmeho a deviateho ročníka, II. školský ples„
Juniáles, a mnohé ďalšie...

Záver školského roka patril ešte jednej veľmi milej udalosti. Konal sa II. školský ples „Juniáles“. Dňa 29. júna 2013
sa v priestoroch futbalového ihriska a pri hasičskej chate
ozýval krik a smiech detí a rodičov. Táto udalosť vznikla v
spolupráci členov Rady rodičov, Rady školy a učiteľov

Prihlášky na stredné školy a Testovanie 9
V tomto školskom roku si na stredné školy podalo prihlášku
27 deviatakov, 5 z Radimova a 22 z Unína. Následne sa v máji
zúčastnili prijímacích pohovorov a plní nádeje očakávali výsledky. Všetci boli prijatí na stredné školy a od septembra začnú študovať na rôznych stredných školách nielen v našom okrese, ale aj
mimo neho. 4 žiaci budú navštevovať gymnázium v Skalici, 1
žiačka hotelovú akadémiu v Piešťanoch a 5 žiakov hotelovú akadémiu v Holíči, 2 žiačky Strednú zdravotnícku školu v Skalici, 2
žiačky SOŠ J. Čabelku v Holíči, do Skalice na strojnícku školu sa
zapísalo 5 žiakov a na SOŠ do Holíča 3 žiaci. Mimo náš okres sa
zapísal 1 žiak do Trnavy na SOŠ elektrotechnickú, 1 žiak na
Myjavu odbor mechatronika, 1 žiačka do Považskej Bystrice na
staviteľstvo, 1 žiačka na umeleckú školu do Hodruše – Hámrov a
1 žiak na športovú strednú odbornú školu do Bratislavy.
Prípravou na testovanie deviatakov, a aj na prijímacie pohovory sa celý školský rok zaoberali najmä pani učiteľka slovenského
jazyka a literatúry Mgr. Izabela Hanzlíčková a pani učiteľka matematiky Mgr. Daniela Hladká. Odmenou za vynaložené úsilie bolo
umiestnenie našich žiakov na 1. mieste v okrese Skalica v testovaní zo slovenského jazyka a literatúry a na 5. mieste v testovaní
z matematiky, čo môžeme považovať za veľmi dobrý výsledok.

Tanečný kurz
Ďalšou udalosťou v živote školy bol tanečný kurz žiakov 8.
a 9. ročníka, ktorý prebehol v jarných mesiacoch. Tanečný
kurz sa uskutočnil pod vedením učiteľa tanca Dávida Sprušanského zo Skalice. Žiaci sa tu naučili základné kroky a figúry viacerých tancov, napr. mazúrka, polka, valčík, tango, jive,
blues a iné. Okrem tanečných krokov a prvkov sa učili, ako sa

Z “Venčeka”
správať v spoločnosti, ako dámu vyzvať k tancu a podobne. Na
záver tanečného kurzu sa konal „Venček“. Na prípravách a
organizovaní sa podieľali triedne učiteľky ôsmakov a deviatakov spolu s mamami a starými mamami žiakov. Na venčeku
„mladí tanečníci“ predviedli svojim rodičom a učiteľom, čo sa
naučili. Všetci sa spoločne dobre zabavili.

Príprava na zajačika

Foto: Archív ZŠsMŠ

základnej a materskej školy. Na úvod sa predviedli deti z
materskej školy svojimi „tančekmi“ a disciplínami. Potom
už prebiehali súťažné disciplíny pre školákov a ich rodičov.
Kopanie futbalovej lopty na bránku, nosenie misky s vodou
na hlave, slalom vo dvojici so zviazanými nohami, ťahanie
na sánkach a mnohé iné súťaže, pri ktorých každý získal
odmenu v podobe sladkostí. Najúspešnejšou disciplínou bol
jednoznačne hod vrecúška s vodou na behajúceho zajačika.
Sprievodnými atrakciami boli aj paintball a hrad na skákanie. Tu sa mohli vyblázniť aj malí aj veľkí účastníci. Podvečer nechýbala tombola, z ktorej si mnohí odniesli pekné
ceny. Záver patril dospelým. Všetko ukončila tanečná zábava. Táto úspešná akcia sa stala veselou bodkou tohto školského roku.

Voľba riaditeľky školy
Dňa 30. mája 2013 sa uskutočnilo výberové konanie na
post riaditeľky ZŠsMŠ Unín. Do výberového konania sa prihlásili dve kandidátky: Mgr. Ľubomíra Masaryková a Mgr.
Michaela Vaňková. Voľby sa zúčastnilo 11 členov Rady
školy a 2 členovia krajského školského úradu a štátnej školskej inšpekcie. V tajnom hlasovaní získala Mgr. M. Vaňková
7 hlasov, Mgr. Ľ. Masaryková 5 hlasov a 1 volič sa zdržal.
Na základe tejto voľby dňa 3. júna 2013 starosta obce menoval Mgr. Michaelu Vaňkovú na post riaditeľky ZŠsMŠ Unín.
Menovania sa zúčastnili zástupcovia Rady školy, Rady rodičov a zamestnanci školy. Zároveň v tento deň ukončila svoje
pôsobenie vo funkcii poverená riaditeľka Mgr. Ľ. Masaryková, ktorá funkciu zastávala od 1. decembra 2012. Za jej
prácu a vedenie školy v neľahkom období vyjadrili poďakovanie predseda Rady školy a predseda Rady rodičov v podobe kytice kvetov.
Riaditeľkou ZŠsMŠ Unín sa na nasledujúcich päť rokov
stala Mgr. Michaela Vaňková a rozhovor s ňou prinesieme v
nasledujúcom vydaní novín.
-dh-
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Hasiči v Uníne

Deň Zeme

DPO, DHZ, DPZ, požiarnici, hasiči to sú skratky názvov, na
ktoré si spomeniem len sám, ale určite by starší spoluobčania
vedeli viac pomenovaní za celých 125 rokov nášho zboru.
Dovoľte mi poinformovať vás, čo sa u nás, „hasičov“, za tento
rok udialo. Tak, ako každý rok, aj tento sa 5. januára začal výročnou členskou schôdzou.
20. januára sme usporiadali už tradičný maškarný ples. Býva zvykom, že sa zúčastňujeme aj plesov OV DPO Skalica. 22. marca šesť
našich členov absolvovalo kurz na dýchacie prístroje v Lozorne. 9.
marca naše dve detské družstvá zápolili na súťaži „CHODBOVICA“
v Senici. Dňa 30. apríla sme sa zišli u tradičného stavania mája pri
chate DHZ. Ten istý deň nám bol nahlásený požiar posedu pri Zámčisku, ktorý sme spolu s DHZ Radošovce úspešne zdolali. 2. a 3. mája
našu obec postihli prívalové dažde. Naši hasiči pomáhali pri odstraňovaní škôd a to od neskorých nočných hodín až do skorého rána. A
na druhý deň od rána do večera. Pri tejto akcii nám niektorí spoluobčania „spríjemnili“ prácu tým, že nám pustili do kanála močovicu,
takže sme mali plné topánky „parfému“.
4. mája nastal náš slávnostný deň. Pripomenuli sme si sviatok sv.
Floriána a zároveň 125. výročie založenia nášho zboru. V tento deň
nechýbala slávnostná sv. omša. Všetkých zomrelých hasičov sme si

Keď sa po roku 1989 otvorili hranice na západ, všetci sme sa
divili, ako je hneď za hranicami čisto, aj tráva je zelenšia ako u
nás, úplne ináč sa dýcha. O čom je reč? No predsa o životnom
prostredí, ku ktorému sme takí ľahostajní. To, že by sme si ho mali
aspoň uchovať, keď nie zlepšiť. Ale stačí sa pozrieť na okraj našich
obcí a človeku sa naskytne otrasný pohľad aj 24 rokov po páde
komunizmu. Vyhodené ojazdené pneumatiky, vrecia plné odpadu,
plasty lemujúce okraje ciest hneď niekoľko metrov od obývaných
častí obcí. Tu sa nemáme na koho vyhovárať, toto je našou vizitkou. Doma si spravia niektorí z nás poriadok a odpad, keď ho
nikto nevidí, zavezie hocikde za dedinu. Aký asi má tento človek
pocit, keď ide neskôr okolo. Žiadne výčitky svedomia? A to máme
možnosť odpad vyseparovať a vyložiť len pred svoje domy (papier, plasty), alebo vložiť do nádob na to určených (sklo, železo,
oleje, šatstvo, elektrospotrebiče, veľkoobjemový odpad). Tí starší
sa to možno už nenaučia, lebo za ich mladých čias nebolo toľko
odpadu, a ten, ktorý bol (železo, papier, sklo, šatstvo), sa vykupoval. Po dedinách chodili výkupcovia, ktorí vyplácali napr. aj
kuchynskými potrebami ako taniere, hrnčeky a pod., takže odpad
nikto nenašiel voľne pohodený. Preto by im tí mladší mali ukázať,
ako dnes odpad separovať a ísť im vzorom. Všetci túžime mať
čistý les, lúky a celé okolie, ale musíme sa o to zaslúžiť. Musí nám
na tom záležať, v akom stave necháme životné prostredie svojim
deťom a vnúčatám.
Konkrétne by sme sa mohli pozrieť aj na naše deti. Idú zo školy
a okolité kanále sú plné papierov od sladkostí, neraz vyhodené ovocie, rožky, chlieb. Skúsme sa sami seba spýtať, dovolili by si to hodiť
na zem aj doma? Určite by sme každý hneď zakročili. Ako ich to
odnaučíme? Úcta k prírode a čistote začína už doma.
Deň Zeme sa na celom svete pripomína od roku 1970 vždy 22.
apríla. V tento deň sa preto žiaci miestnej školy so svojimi učiteľmi a pracovníci obce snažili aspoň čiastočne vyčistiť niektoré priestranstvá v obci a nelegálne skládky, za čo im patrí naša vďaka.
- rd -

Časť sprievodu z príležitosti 125. výročia

Foto: R. Drúžková

uctili položením kytice pri hlavnom kríži na cintoríne a nechýbala ani
kytička sv. Floriánovi. Po omši bola slávnostná schôdza a obed v kultúrnom dome, kde boli pozvaní všetci členovia organizácie. 8. mája
sme boli požiadaní o pomoc pri odstraňovaní následkov už spomínaných povodní. Tu sa trochu pozastavím nad správaním niektorých
našich spoluobčanov. Pri čistení a odstraňovaní dosť veľkého množstva blata sme mali hadice roztiahnuté po ceste a niektorým občanom
to asi prekážalo. Tvrdými slovami „dajte si ty hadice do...“ sa na nás
osočovali. Je veľmi smutné, že niektorí ľudia si nevážia prácu tých,
ktorí pomáhajú vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu. 11.
mája sa náš zbor zúčastnil na 1. Hasičskej púti v Šaštíne.18.mája sme
ako už po dlhé roky usporiadali okresné kolo hry „Plameň“, na ktorom sa naše deti umiestnili na prvom a druhom mieste. 1. júna sme
vyťahovali vodu z pivnice MUDr. Landla. 8. júna sme pomáhali pri
organizovaní dňa detí – rozprávkového pochodu. Zároveň v ten istý
deň naše družstvá chlapcov a dievčat získali prvé a druhé miesto na
súťaži v Koválovci. 15. júna sa naše ženy zúčastnili previerky pripravenosti DHZ okresu Skalica v Petrovej Vsi. 4. júla deti súťažili v
Radošovciach. 6. júla sme zorganizovali 3. ročník súťaže „O pohár
starostu obce Unín“, kde v boji o poháre zápolili 3 domáce družstvá.
27. júla náš zbor pomáhal pri organizovaní 11. ročníka Unínskych
samohybov. 10. a 11. augusta šesť našich členov asistovalo pri organizovaní Majstrovstiev Slovenska NK PP DHZ v Skalici. Naše družstvá
sa zúčastňujú množstva pohárových súťaží, na ktorých organizáciu aj
obec úspešne reprezentujú. Ďakujem všetkým občanom a spoločenským organizáciám za spoluprácu a na záver chcem poďakovať všetkým členom za doteraz vykonanú prácu v zbore a to terajším, ako aj
všetkým ostatným za celých 125. rokov DHZ Unín.
Peter Vanek - veliteľ DHZ Unín

Spoločenské organizácie a kultúrny
život v obci za posledných 20 rokov
(dokončenie z predchádzajúceho čísla)
ZO Slovenského zväzu chovateľov. Organizácia bola založená v r. 1973 a jej prvý predseda bol Alexander Masaryk. Okrem
očkovania králikov zabezpečovala pre členov i nečlenov kurčatá.
Niekoľkokrát zorganizovali miestnu výstavu, kde vystavovali
hlavne králiky, sliepky, kačice, holuby a exotické vtáctvo. Zúčastňovali sa oblastných výstav, kde vystavovali hlavne králiky.
Medzi najlepších vystavovateľov patrili: Igor a Michal Vlk, Alexander Masaryk, Peter a Pavol Zelenka.
Mladí chovatelia sa zúčastňovali vedomostných súťaží. V
minulosti dobre reprezentovali Ján Petržala, Michal Vlk, Pavol
Zelenka a Lukáš Krška. Za hodnotené obdobie funkciu predsedu
vykonávali: Igor Vlk, MUDr. Marián Landl, Vladimír Straka, Stanislav Havel, Peter Zelenka a v súčasnosti Lucia Havlová. Organizácia každoročne usporadúva detský maškarný ples a podieľa sa
pri súťažiach na Deň detí.
Občianske združenie Srdce zeme bolo založené v r. 2007 pre
zlepšenie stavu v separovaní odpadov, nevytváranie divokých
skládok a výsadbu stromov a zelene. Predsedníčka združenia je
Jarmila Kollárová. Počas svojho pôsobenia vysadili v k.ú. Unín
desiatky stromčekov a viackrát organizovali zber šatstva.
Ďalším občianskym združením je DT Klub. Svoju činnosť
vykonáva od r. 2002, ale oficiálne zaregistrované bolo až v r.
2007. Jej predsedom bol Ferdinand Polakovič. V súčasnosti DT
Klub pracuje pod vedením Jozefa Pechu. Prehliadka a súťaž po
domácky vyrobených traktorov – samohybov získala veľkú popularitu a záujem širokej verejnosti, ktorej rozmer prerástol ďaleko
za náš okres na Slovensko, ale i za rieku Moravu. Veľkému
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záujmu verejnosti „nahráva“ i prostredie, v ktorom sa celé podujatie uskutočňuje, a to sú unínske vinohrady pri poľovníckej
chate. IV. ročník „Unínskych samohybov“ sa konal za podpory
cezhraničného fondu EÚ za účasti partnerov z Českej republiky z
obce Nové Bránice, okres Brno-vidiek.
Členovia klubu organizovali silvestrovské zábavy. Majú dobrú
spoluprácu s ostatnými spoločenskými organizáciami v obci. Pre
deti svojich členov organizujú pravidelne „Mikulášske posedenie“.
Sú aktívni i na podujatiach organizovaných obecným úradom.
Rybári. V našej obci máme už niekoľko rokov i rybárov. Tí sú
však organizovaní v Miestnej organizácii rybárskeho zväzu v
Holíči. Medzi najstarších rybárov v obci patrí Miroslav Jančík st.,
Peter Zelenka, Vladimír Martišiak, Alexander Ovečka a Peter
Hupian. Postupne sa pridali Peter Flamík, Ľuboš Mihál, Jozef
Bordáč, Peter Drúžek, Juraj Ondráš, Roman Chrenka, Jaroslav
Bulko, Dalibor Kovács a ďalší mladší rybári. Svoju záľubu musia
realizovať minimálne 17 km od našej obce. Na rybačku najčastejšie využívajú vodné plochy – Adamov (Gbely), Unínske lúky a
Boričky pri Kopčanoch. Okrem kaprov lovia ostriežov, lieňov,
amurov, karasov, sumcov a šťuky. Mnohí sa môžu pochváliť i
viackilogramovými úlovkami.
Holubári. Holubári majú svoju organizáciu – sú členmi
Základnej organizácie chovateľov poštových holubov Unín –
Štefanov. Najstarší je Anton Stróž (od r. 1975), potom Pavel
Vach, Pavol Pecha, Peter Tokoš, Jozef Míšaný, Ján Žilínek a
Stanislav Surový. S holubmi sa pravidelne zúčastňujú tzv.
závodov. Pretekárska sezóna sa skladá z 20-tich závodov, kde
najbližším mestom je Jindřichov Hradec v ČR (180 km) a
najdlhšou trasou Oostende (1064 km) v Belgicku. Pravidelne
sa zúčastňujú i výstav poštových holubov, kde boli viackrát
úspešní, hlavne Anton Stróž, Pavel Vach a Peter Tokoš. Akciu
Dňa detí zahájili vypustením holubov v strede ihriska.
Š. Andel – starosta obce

Vo štvrtok 13. júna si veriaci uctili sviatok sv. Antona Paduánskeho
sv. omšou pri jeho kaplnke na dolinke
Foto: M. Hoferka

Chotárne názvy pred storočím
Od roku 2009 prebiehajú v našom katastri pozemkové úpravy.
Naposledy sa v obci takéto úpravy konali začiatkom 20. storočia. V
dobových dokumentoch sú tieto pozemkové úpravy označované ako
komasácia, teda scelenie pozemkov spojené s preusporiadaním
vlastníckych vzťahov v rámci istého územného obvodu s cieľom
zefektívniť hospodárenie a obrábanie na novovymeraných pozemkoch, ktoré kvalitou a cenou zodpovedajú bonite pôvodných pozemkov. Zememeračské práce robil Ing. Jozef Liška z Rohova, s ktorým
obec uzatvorila zmluvu dňa 22. augusta 1896. Obec platila za každé
štvorcové jutro počítajúce 1200 siah (s.) – ide o tzv. uhorské jutro
(uh.j.), (1 uh.j. = 1200 siah = 4316 m2) – 2 zlaté (alebo 4 koruny),
zabezpečila mu byt a dvoch figurantov.
Komasácia sa týkala iba pozemkov extravilánu. Po zameraní
jednotlivých honov klasifikačná komisia zadelila jednotlivé hony

podľa bonity pôdy do siedmich tried. Čím vyššia bola trieda, tým
horší bol pozemok a tým viac štvorcových siah obsahovalo 1
parifikačné (vyrovnávacie) jutro. Pozemok o rozlohe 1 jutra,
ktorý bol zadelený do I. triedy, tak mal 1000 štvorcových siah,
pozemok II. triedy 1200, pozemok III. triedy 1500, pozemok IV.
triedy 1900, pozemok V. triedy 3000, pozemok VI. triedy 5000 a
pozemok VII. triedy 7000 štvorcových siah. Podľa tejto klasifikácie boli jednotlivé časti katastra zapísané v majetkovej knihe (birtokkönyv) zadelené do jednotlivých tried: Vlčí jamy (I.–II. trieda),
Na kozách (IV.–VI. trieda), Nad hoštáki (V.–VI. trieda), Pod
borovište (III.–VI. trieda), Záhumenice (I.–IV. trieda), Nad luhem
(II.–VII. trieda), V léskách (III.–V., VII. trieda), Holičské hory
(III.–IV. trieda), Dielce od Radimova (IV.–V. trieda), Dielce v
spodných stavjaniach (II.–IV. trieda), Dielce v prostredných stavjaniach (III.–V. trieda), Pod holičskýma horama (III.–IV. trieda),
Nad stočkem u lésku (I.–III., V.–VI. trieda), Podevsí (I.–II. trieda),
Padielki za dolinku (I.–III., VI. trieda), Pod majerem (I.–V.), Zelnice (I.–II.), Nivky u hrádze (III.–V. trieda), Fleki (I.–IV. trieda),
Svatá studénka (I.–IV., V., VII. trieda), U hrádze (II.–V. trieda),
Uzké od Lekničá (III.–V., VII. trieda), Dielca nad korytem (II.–V.
trieda), Záhumenice u koryta (II.–IV., VII. trieda), Nad korytem
(II.–IV. trieda), Príčné nad korytem (II.–IV., VI. trieda), Na vlčích
jamách pod príčnýma (I.–IV., VII. trieda), Príčné k orechovcúm
(II.–IV., VI.–VII. trieda), U orechovcu (II.–V., VII. trieda),
Padielki nad záhrady (II.–V. trieda), Padielky u orechovcu
(II.–IV., VI.–VII. trieda), Pod strážnú (V.–VII.), Na bukovce
(II.–VII. trieda), Hladná niva (IV.–V. trieda). Prevažná časť týchto honov tvorila orná pôda. Pastviny pre dobytok mali Unínčania
v honoch Svatá studénka a Lúki. Pastviny tvorili viac ako polovicu plochy i v honoch Nad stočkem u lesa a Na kozách.
Podľa školskej kroniky sa v rokoch 1867-68 previedla v chotári
obce čiastková komasácia, po ktorej pastviny zostali spoločné. Obyvatelia v roku 1870 žiadali vrchnosť, aby i tie boli rozdelené medzi
jednotlivcov. Podľa zmieňovanej kroniky boli v tomto období pasienky v honoch Nižiny, Lúky, Svaté studénky, Brovište, Od hája, U
lésky, U šinkerka, Príčné, Olší, Pri vinohradoch a Bukovce.
Až do 80.-90. rokov 19. storočia sa v katastri obce hojne pestovala vinná réva. V čase konania komasácie začiatkom 20. storočia
po zdecimovaní vinohradov americkou chorobou fyloxéry prišlo k
výraznej redukcii plochy viníc. To málo, čo zostalo, boli iba priamorodiace hybridy (tzv. samoroďáky), ktoré síce boli odolné voči
fyloxére, ale boli menej kvalitné. Na rezistentné odrody viniča voči
fyloxére, ktoré sa štepili na americké podpníky chýbala medzi obyvateľmi osveta i kapitál. Hony, ktoré boli v prevažnej miere využívané začiatkom 20. storočia ako záhrady a vinice boli situované v
juhovýchodnej časti chotára. Boli to: Bok Harastinu, Harastiny,
Novosad, U olša, Otrč hora, Olši, V olšu, Staré hory, Haňurky, Vrchní hyže, Prostrední hyže a Soví hory.
Pozemky v chotári obce patrili či už obyvateľom dediny, alebo z
hľadiska dnešnej legislatívy, právnickým osobám. Spomedzi fyzických
osôb boli najväčšími vlastníkmi pôdy (mali vyše 40 uh.j.) Móric Berger (146 uh.j. 1110 s.), Ján Ovečka a manželka Agneša rod. Pacejková
(62 uh.j. 369 s.), Mária Sovíková (60 uh.j. 48 s.), Ján Dermek a manželka Anna rod. Hoferková (44 uh.j. 62 s.), Pavol Pecha a manželka (43
uh.j. 824 s.), Michal Kuchárek a manželka (41 uh.j. 497 s.) a Martin
Hoferka (40 uh.j. 20 s.). Z právnických osôb to bola obec, ktorá vlastnila 324 uh.j. 703 s. pôdy, z čoho vyše 244 uh.j. predstavoval urbársky
les v hone Les od Koválovského. Vyše 46 uh.j. pôdy patrilo farskému
kostolu, 15,5 uh.j. rolí mala Kaplnka sv. Barbory, cez 25 uh.j. vlastnila
fara, škola mala 6 uh.j. 270 s. a Nitrianska stolica v časti Staré hory
mala cca. 2,3 uh.j. pôdy. Správa cisársko-kráľovských majetkov vlastnila 176 uh.j. 809 s. zeme v časti Záhumenice u kostela, Padielki od
petroveského (mala celý hon, preto sa mu zvyklo i hovoriť Panská
niva), U hráze a Svatá studénka. Tieto pozemky patrili Habsburgovcom až do zániku monarchie v roku 1918. Správa pozemky obhospodarovala prostredníctvom majera. Najskôr majera, ktorý sa nachádzal
za dedinou na Dolinke. (Majer stál približne v miestach medzi dnešným „jazerom“ a rodinným domom č. 327.). V roku 1868 majer odkúpila obec a pozemky, ktoré dovtedy obhospodaroval tento majer, pripadli segregáciou (oddelením) pod majer v Petrovej Vsi.
I cez relatívne dostatočný rozsah úrodnej pôdy mala obec málo
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lúk, z ktorých by bol dostatok sena pre dobytok. Tento hendikep chotára vraj vyriešil bývalý zemepán Marek Cobor, ktorý mal obci v
roku 1700 darovať lúky pri rieke Morave, dnešné Sedlištia. Podľa školskej kroniky listinu o
tejto donácii lúk mal ešte začiatkom 40. rokov
20. storočia uchovávať Pavol Buchta a jeho syn
Anton. Pri pozemkových úpravách na začiatku
20. storočia sa lúky pri Morave označovali ako
Dilne luki na Kopčanskem.
Zmenám podliehali a podliehajú i názvy
jednotlivých honov chotára. Niektoré existujú
vyše 300 rokov bez zmien – napr. názov Staré
hory sa spomína už v roku 1713, iné názvy sa
čiastočne modifikovali (Hora harastiny) a iné
zanikli celkom, ako napr. Kneska hora, U včelinka, U Ivankovich studenky, V zalužnikoch
alebo sa ešte začiatkom 20. storočia neobjavovali ako všeobecne zaužívané názvy ako v prípade honu Babídúl.

Názvy častí chotára ako ich zaznamenal kronikár do školskej kroniky v roku 1942.

Unínski dôchodcovia športujú,
plávajú a zabávajú sa
Päťčlenné družstvo našich dôchodcov sa zúčastnilo Okresných športových hier jednoty
dôchodcov v Holíči.
Súťažili v troch disciplínach a získali druhé
miesto z ôsmich
zúčastnených družstiev. Z jednotlivcov získala Mária Fehérová
prvé miesto v disciplíne
hod do plechoviek.
Pútnické miesto
Mariánku navštívili
dôchodcovia spolu s
členmi radimovskej
organizácie. V BratislaZástupcovia miestnej JD na športových hrách ve sa hlavne ženy
v Holíči
Foto: J. Juriga zúčastnili výstavy kvetín „Flóra“. Svojich priaznivcov si získala aj návšteva termálneho kúpaliska v Sládkovičove - Vincov les. Dobrý ohlas majú medzi členmi
rekondičné pobyty.

Pred vstupnou bránou na termálne kúpalisko Vincov les
Foto: J. Hetmánek
V Tatrách – Podbanskom sa zúčastnilo 7 členov, 2 boli v Dudinciach, 2
v Trenčianskych Tepliciach a 8 sa rekreovali v Turčianskych Tepliciach.

Poznámka: Chotárne názvy uvádzam tak, ako
som ich našiel zapísané v dobových zápisoch.
Prameň: Štátny archív Bratislava, f. Župa Bratislavská I, sign. A X, Panské knihy Unín.
M. Hoferka

Do Nimnice pôjdu 2 dôchodkyne.
Hudba je našim dôchodcom tiež blízka, a preto bol usporiadaný zájazd
do Senice na „Šláger“ pod názvom Verné srdce.
Spevácka skupina Úsmev sa pripravuje na Okresnú prehliadku seniorských speváckych skupín do Gbelov.
Ak bude zdravie slúžiť, bude výbor jednoty dôchodcov pokračovať
v takýchto aktivitách aj naďalej. Prostredníctvom obecných novín
chceme poďakovať všetkým, ktorí sa na tejto práci podieľajú, podporujú ju a pomáhajú nám, takže môžeme povedať, že naše úsilie nebolo márne.
Štefana Jurigová –predsedníčka JD

Naši rodáci v Prahe
V predchádzajúcom vydaní Unínskych novín sme začali rubrikou, v ktorej oboznamujeme našich čitateľov so životom našich
rodákov v stovežatej Prahe. Teraz sme ako druhého oslovili Ing.
Pavla Pechu a položili sme mu niekoľko otázok.
Kam smerovali Tvoje kroky po skončení stredoškolských štúdií.
Po skončení středoškolských studií jsem nastoupil na Vojenskou
vysokou školu dopravní v Žilině, kterou jsem po pětiletém studiu
zdárně ukončil a získal jsem hodnost poručíka v Československé
armádě. Nastoupil jsem k silničnímu praporu v Jincích u Příbrami,
kde jsem vykonával funkci velitele čety, velitele roty a náčelníka
štábu do roku 1992, kdy jsem nastoupil ke stavebnímu útvaru se
sídlem v Plzni a výkonem práce při stavbě kasáren ve Zbirohu jako
náčelník stavebního střediska, potom zástupce velitele a nakonec
jsem tomuto stavebnímu útvaru velel. V roce 1995 jsem po zrušení
stavebního útvaru nastoupil jako přednosta Vojenského újezdu
Hradiště do Karlových Varů, kde jsem sloužil až do konce roku
2003 do ukončení mého služebního závazku armádě. Od roku 2004
jsem nastoupil na základě úspěšného konkursu do Všeobecné zdravotní pojišťovny jako ředitel odboru provozu a investic na Ústředí
do Prahy, kde pracuji na stejné pozici dodnes.
V súčasnosti žiješ v Prahe, pokús sa nám predstaviť, Tvoju
prácu, záľuby a pod.
Náplň mé práce je řízení provozu, investic, správy nemovitého
majetku a logistiky v rámci celé VZP ČR. Práce je určitě časově
náročná, ale to je dneska asi všude, takže si nestěžuji a jsem rád,
že mohu dělat práci, která mne baví.
Bydlím v rodinném domku v Roztokách u Prahy společně s mojí
partnerkou Romanou, devítiměsíčním synem Davídkem, maminkou,
kterou jsem po smrti otce přestěhoval z Unína k sobě, aby nezůstala na stáří sama a mohla si užívat svého vnoučátka a pejska, kterého si přivezla sebou. Maminka je pořád velmi vitální, zdravotně je
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na tom dobře, pomáhá nám s Davídkem a hlavně pořád skvěle vaří.
Mám dvě dospělé dcery z prvního manželství Veroniku (27 let),
která je již vdaná a bydlí v Plzni a Kateřinu (24 let), která při
práci ještě studuje a bydlí s přítelem ve svém bytě také v Roztokách. Moje sestra Olga, kterou určitě znáte lépe, pracuje v Bratislavě, kde žije i se svým manželem a synem.
Mojí hlavní zálibou mimo rodinu je sport, a to hlavně tenis,
fotbal, in-line bruslení, cyklistika, plavání a lyžování. Život bez
sportu si prostě nedovedu představit. Samozřejmě kromě sportu
mám rád cestování, legraci, dobrou náladu, chutné jídlo a lahodné víno.
V akom duchu spomínaš na obec, kde si vyrastal, priateľov,
spolužiakov. Ako spomínaš na rodnú obec. Často sa vraciaš
do Unína?
Často vzpomínám na dětství v Uníně, na své spolužáky, a skvělé učitele na základní škole, na společné chvíle strávené při sportu na hřišti Za Humny v Dolním Konci, na partu fotbalistů od
žákovských týmů až po dospělé a hlavně na spoustu vylomenin a
legrácek, které jsme si do sytosti dokázali užít. I když se už se spolužáky nesetkávám a do Unína jezdím velmi málo, protože od
roku 1986 žiji v Čechách, často vzpomínám na sousedy Milana a
Petra Vaňka a jejich sestry, všechny tři sourozence Pechovi,
Pavla, Milana a Josefa (Fešákovi), sourozence Jakúbkovi, sourozence Flamíkovi, Janka Drúžka a hlavně na Petra Michaláča,
Petra a Milana Hoferku, s kterými jsme si těch vylomenin užili

Konečná stanica
Divadelný súbor z Popudinských Močidlian 18. mája odohral v kultúrnom dome v našej obci divadelnú hru Stanislava
Sčepku pod názvom Konečná stanica. Účasť divákov nebola

Po predstavení

Foto: R. Drúžková

ani zďaleka adekvátna hereckému nasadeniu. Herci pred 20členným publikom odohrali predstavenie s noblesou. Zahanbene sedeli diváci, ktorí boli smutní z účasti a nezáujmu svojich spoluobčanov.
-rd-

Cirkusová show

Pavol Pecha s dcérou Katkou

Foto: Archív autora

určitě nejvíc. Pochopitelně rád vzpomínám na naše hezká děvčata ve třídě a v Uníně celkově.
Aké máš plány do budúcna?
Do budoucna bych se rád věnoval obdobné práci, kterou v současnosti vykonávám, rád bych se postaral o svoji rodinu, syna
postavil do života, stejně jako své dospělé dcery, rád bych měl
pořád spokojenou partnerku a rodinu a chtěl bych mít pořád spoustu sil na svůj sport , přátele a cestování po světě. Doufám, že oslavím s maminkou její sté narozeniny a dočkám se i vnoučat.
Maminka Vás moc pozdravuje, často vzpomíná na život strávený v Uníně, kde žila s otcem spokojeně až do jeho smrti. Často
vzpomíná na svoji praxi na zdravotním středisku, kde dlouhá léta
pracovala jako zdravotní sestra a spoustě lidem dokázala pomoci.
Další podrobnější informace od maminky Vám rád zašlu.
Ďakujeme za rozhovor a tešíme sa podľa poslednej vety na
podrobnejšie informácie od Tvojej maminky – Terézie Pechovej.
Ján Palkovič

V hasičskom areáli na ihrisku sa v sobotu 27. apríla konala Cirkusová show. Rozžiarené očká prítomných ratolestí v
pestrom programe uvítali šaša, cvičené mini kone, oslíka,
opičky, psíkov,
kozičky, ovečky,
lamy, zajačikov a
prasiatko Lojza.
Popri programe
si pochutnali na
cukrovej vate,
popcorne a tí
odvážnejší
si
skúsili i jazdu na
poníkoch. Rozchádzali sa natešení a obohatení
o nové zážitky.
Variete Karlson
privítalo
účastníkov
v
sobotu 20. júla v
kultúrnom dome.
V
programe
plnom zábavy,
smiechu
i
napätia
bolo
možné zhliadnuť
cvičené holuby,
Z vystúpenia
Foto: R. Drúžková orientálne tance s
hadmi, kúzla, žonglérov a svojím vystúpením program spestrili klauni. Počas prestávky sa deti vyjašili v nafukovacom
hrade, zakúpili si cukrovú vatu aj popcorn.
-rd-
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Tento rok už 11. ročník
Prezident ZSSR – Pavol Nemec Lelín k 11. ročníku Unínskych samohybov zložil a znotoval hit, ktorý bol ako pútač na
akciu, ako i začínal aj končil tohtoročný horúci ročník v unínskych vinohradoch.

Uňínské samohyby
V tem Uňíňe na kopci
hrajú sa tam muádenci.
Tučú, režú do železa,
spat sa pri tem vúbec nedá,
svícá dúho do noci,
už im neňi pomoci.

V tem Uňíňe na radňici,
rozmýšlajú radňí strýci,
jak vymyslet ňejaký vzruch,
nech sa hýbe cestovňí ruch.
Už sú ale sjetoví,
presláviu ich samohýb!

V tem Uňíňe v dzedziňe,
rozmýšlajú pri víňe,
jak má co byt, jak privarit,
tento traktor to bude hit.
Tučú havú o scenu,
ten vyhraje top cenu.

Ty uňínské samohyby,
ty nemajú žádnej chyby,
aspoň jeden mosím mjet,
nech je mi co závidzet.
Ty uňínské samohyby,
to sú další svjeta divy,
každý kus je originál,
zveze sa aj kardinál.

V tomto roku sa zúčastnilo 24 samohybov, z toho bolo domácich len 5. V horúcom počasí v jednotlivých disciplínach získali nasledovné výsledky.
Naj šofér
1.Peter Caletka Skalica
2.Peter Cipik Jasenie
3.Peter Vaško Pieštany
Cúvanie
1.Peter Caletka Skalica
2.Lukáš Bilka Unín
3. Peter Cipik Jasenie
Šprint na koláč
1 Pavol Augustín Horné Orešany
2.Patrik Hladký Mokrý Háj
3.Peter Vaško Piešťany
Putovný pohár pre rok 2013 získal Ján Bobot Borský Mikuláš
Jozef Pecha – predseda DT Klub

Viete, čo je ŽI PI RE?
Sú to začiatočné písmená priezvisk niektorých našich spoluobčanov? Alebo Vás napadne slovné spojenie „žijeme, pijeme a
relaxujeme?“ No a tí, ktorí už poznajú správnu odpoveď, si iste
predstavia vôňu gulášu. Áno, je to skupina priateľov a kamarátov,
ktorých spája vášeň vo varení gulášu.
Jeden člen skupiny pán Štefan Rehák nám poskytol rozhovor.
Pán Rehák, kto sú členovia skupiny ŽI PI RE a kedy ste vznikli?
Skupina ŽI PI RE vznikla spontánne v roku 2006 medzi kamarátmi Pavlom Žilínkom, Miroslavom Bartalom, Štefanom Flamíkom, Pavlom Pivákom a mnou - Štefanom Rehákom. Zo začiatku sme varili guláš iba doma na rôznych akciách. No nakoľko sme
súťaživé typy, tak sme sa rozhodli prihlásiť i do súťaží vo varení
gulášu mimo našej obce. Názov skupiny najprv vznikol spojením
začiatočných písmen našich členov, no my sme si ho neskôr
upravili do dnešnej podoby spojením prvých slabík zo slov:
„Žijeme, pijeme, relaxujeme“.

Kde všade sa zúčastňujete na súťažiach?
Pravidelne sa zúčastňujeme súťaží vo varení guláša u nás v dedine,
ktoré poriada DT Klub Unín, ďalej sme boli v Malackách, v Petrovej
Vsi, v Častej, v Zbojskej v Nízkych Tatrách a na Morave. V susednom
Česku vo Veľkých Bíloviciach sme sa zúčastnili súťaže vo varení „zelňačky“, ktorá sa konala na zimné hody na sv. Katarínu.
Aké máte úspechy v súťažiach?
Na domácej scéne v Uníne sme vyhrali súťaž dvakrát a mimo našej
dediny sa väčšinou umiestňujeme tiež na popredných miestach.
Čo všetko hodnotí porota pri varení gulášu?
Komisia, ktorá hodnotí guláš, sa zameriava na nasledovné kritéria:
posudzuje veľkosť nakrájaného mäsa a či nie je rozvarené. Samozrejme hodnotí chuť, farbu i mastnosť oka. Na niektorých podujatiach
organizátori hodnotia vystupovanie skupiny, vybavenosť skupiny i
oblečenie. Ak sa chcete zúčastňovať takýchto súťaží, musíte mať svoju
vlastnú kotlinu i všetky potrebné náradia. Konkrétne nám kotlinu
zostrojil šikovný majster Pavol Žilínek a upravil ju na plynový horák,
aby sme nemuseli so sebou voziť ešte i drevo.
Koľkých akcií sa zúčastňujete v priebehu roka?
Priemerne je to 5 až 6 akcií za rok. Naposledy sme varili guláš
našim deťom na MDD a futbalistom k 40-tému výročiu družby s
Moravanmi. Najbližšie budeme variť guláš na svadbe nášho kolegu Mirka Bartala, ktorý vydáva dcéru.
Prezradíte nám aj Váš osvedčený recept na guláš?
Tento recept je tajný, nakoľko i v Uníne máme veľmi kvalitných súperov, ktorí sa radi bavia varením gulášu, preto ho nezverejníme a samozrejme nemôžeme vyložiť všetky karty na stôl. No
prezradím Vám, ak chcete uvariť kvalitný guláš pre 100 porcií, čo
predstavuje asi 50 litrov gulášu, musíte mať 18 kg mäsa, či už
hovädzieho, bravčového alebo srnčieho. Zárukou vynikajúceho
guláša sú samozrejme kvalitné suroviny a najmä musí byť varený
s láskou a radosťou. Ak spojíte všetky tieto ingrediencie dokopy,
tak záruka kvalitného gulášu je na svete.
Počul som, že pridávate do gulášu i slivovicu...
Ako som už povedal, recept je tajný, ale v každom prípade nás
unínska slivovica sprevádza na všetkých akciách. No a tým robíme samozrejme reklamu nášmu úrodnému kraju na slivky, ale i
pálenici s dlhoročnou starou receptúrou.
Tak už viete, čo je ŽI PI RE? Ja to už viem, ochutnal som ich
vynikajúci guláš a spoznal som partiu chlapov, ktorí sa zastavili v
tomto zrýchlenom svete a s láskou i radosťou varia guláš. Táto
činnosť nie je zárobková, nerobia ju pre peniaze, ale pre svoju
záľubu a priateľstvo, ktoré sa medzi nimi utužuje. Ja osobne želám
priateľom zo ŽI PI RE ešte veľa kotlov chutného gulášu a všetci
im ďakujeme za reprezentáciu našej obce na podujatiach, ktorých
sa zúčastňujú.
Ing. Dušan Petráš

Športové jubileum
Zdá sa to ako včera, ale už je to 40 rokov, čo boli zahájené
prvé družobné stretnutia medzi športovcami z Unína a Moravan z okresu Hodonín. V prvej polovici sedemdesiatych
rokov minulého storočia na základe rozhodnutia vyšších športových orgánov vznikali ako huby po daždi družby medzi
športovými organizáciami zo Záhoria a susednej južnej Moravy. Nie inak bolo aj v našej TJ Družstevník. Výbor TJ pod
vedením Jaroslava Kríža poveril svojho člena Pavla Bilovského, ktorý pracoval v Cukrovare Hodonín a prichádzal do kontaktu s funkcionármi moravských športových klubov o možnosť vytvorenia športovej družby. Pavol Bilovský pracoval
vtedy s funkcionármi TJ Slavoj Dolní Moštenice – Moravany,
konkrétne s tajomníkom TJ Slavoj Františkom Veselým a fanú-
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šikom a bývalým brankárom Františkom Hudecom. Slovo
dalo slovo a po spoločnom zasadnutí výborov v roku 1973 sa
uskutočnilo prvé futbalové stretnutie obidvoch futbalových
mužstiev. O tom, že tento výber bol šťastný, hovorí jeho trvácnosť – 40 rokov.
Pri tejto príležitosti družobného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 13. júla t. r. v Uníne, Obecný úrad v Uníne v spolupráci s TJ zorganizoval spoločenské stretnutie v sále kultúrneho domu, kde boli pozvaní všetci hráči, funkcionári, bývalí
hráči a funkcionári z TJ Slavoj Moravany a bývalí hráči a
funkcionári z TJ
Unín. Po privítaní
zástupcom
starostu Jánom
Palkovičom
a
speve piesní z
regiónu pomedzia Moravy a
Slovenska v prevedení miestnej
ženskej speváckej
skupiny
Radosť sa ujal
slova
starosta
Unína
Štefan
Andel, ktorý privítal všetkých
hostí, zhodnotil
celé
družobné
obdobie, vyzdviPred zápasom
Foto: P. Khúla hol funkcionárov
a hráčov, ktorí na
udržanie tohto športového priateľstva mali osobné zásluhy.
Zaspomínal aj na tých, ktorí sa už tohto jubilea nedožili, ich
pamiatku si prítomní uctili chvíľou ticha.
Za Obecný úrad Unín odovzdal starosta obce Pamätné listy
obce Unín, obidvom TJ. Za hostí z Moravan poďakoval Ing.
Petr Kostiha, za domáci športový klub jeho predseda Boris
Malík.Hostia z Moravan odovzdali našim športovcom pamätný dres ako spomienku na túto milú slávnosť.
Po skončení oficiálnej časti organizátori pripravili malé
občerstvenie a ako pamiatku si každý účastník odniesol symbolický „demižónik“ pravej unínskej slivovice s logom družobných TJ.
V športovej časti sa na futbalovom trávniku najprv stretli
skôr narodení hráči obidvoch klubov, po športovom boji sa
rozišli bratskou remízou 3:3. Po nich nastúpili na dobre pripravený trávnik A-mužstvá obidvoch klubov. V tomto zápase
sa hostia preukázali v lepšom svetle a zvíťazili 4:3. Domáca
TJ sa postarala o bohaté občerstvenie a po skončení zápasov
vo večerných hodinách o tanečnú zábavu, kde do skorých ranných hodín vyhrávala, na unínske pomery hojnému počtu
zabávajúcich sa, skupina PEXESO z Borského Mikuláša.
Ako sa v priateľskom duchu športovci obidvoch klubov
zišli, tak sa aj rozišli so želaním stretnutia na budúci rok v
Moravanoch.
Ján Palkovič

Vyžrebovanie jesennej časti futbalového
súťažného ročníka 2013/2014
MO Senica II. trieda dospelí
Kolo
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Dátum
4. 8 .2013
11. 8. 2013
18. 8. 2013
25. 8. 2013
1. 9. 2013
8. 9. 2013
15. 9. 2013
22. 9. 2013
29. 9. 2013
6. 10. 2013
13. 10. 2013
20. 10. 2013
26. 10. 2013

čas
17,00
17,00
17,00
17,00
16,30
16,30
16,30
16,00
16,00
15,00
15,00
14,30
14,30

UNÍN – Kunov
Bor.Sv.Jur – UNÍN
UNÍN – Smrdáky
Dubovce – UNÍN
UNÍN – Rohov
UNÍN – Chropov
Trnovec – UNÍN
UNÍN – Čáry
Sobotište – UNÍN
UNÍN – Letničie
Lakš.N.Ves – UNÍN
UNÍN – Hradište
Prietrž – UNÍN

MO Senica II. trieda žiaci
Kolo
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Dátum
18. 8. 2013
24. 8. 2013
1. 9. 2013
7. 9. 2013
15. 9. 2013
22. 9. 2013
28. 9. 2013
6. 10. 2013
12. 10. 2013

čas
14,30
14,00
14,30
12,00
14,00
13,30
12,00
12,30
12,00

UNÍN – Sekule
P. Močidlany – UNÍN
UNÍN – Smrdáky
Hradište – UNÍN
UNÍN – Sobotište
UNÍN – Rovensko
Chropov – UNÍN
UNÍN – Štefanov
Smolinské – UNÍN

Hodový program
Štvrtok 15. 8. – sviatok Nanebovzatia Panny Márie, slávnostná
sv. omša v kostole sv. Martina o 19.00 hod.
Piatok 16. 8. – 20.00 hod. diskozábava hrá DJ Yuri (KD) – ZO SZZ
Sobota 17. 8. – 10.00 hod. Miestna výstava králikov, hydiny a
holubov (areál školy) – ZO SZCH
– 15.00 hod. priateľský futbalový zápas
Unín - Petrova Ves – starí páni
– 17.00 hod. Hodová „11“ – ihrisko – TJ a OcÚ
– 20.00 hod. tanečná zábava v KD – hrá DH Bojané
– ZO SZZ
Nedeľa 18. 8. – slávnostné bohoslužby v kostole sv. Martina
o 7.30 hod. a 10.30hod.
– 9.00 hod. Miestna výstava králikov, hydiny a
holubov – ZO SZCH
– majstrovské futbalové zápasy žiakov 14.30 hod.
s TJ Sekule
– a A-mužstva o 17.00 hod. s TJ Smrdáky
Lunaparky budú umiestnené v priestoroch pri chate DHZ Unín na ihrisku.
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