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Veľka noc 2014

Už sa blíži, už sa blíži
Veľkonočný pondelok,
Už sa vajcia obliekajú
Do farebných košieľok.
Ej, krúťte sa, kolovrátky,
Ej, krúťte sa, praslice!
Už sa vajcia obliekajú,
By z nich boli kraslice.
Príjemné prežitie
veľkonočných sviatkov
všetkým čitateľom
praje Redakcia

Až na vrchol
V českých kinách je možné vidieť v
týchto dňoch dokumentárny film Posledný vrchol o španielskom kňazovi Pablovi
Domínguezovi, ktorý bol veľmi obľúbený
medzi študentmi, vyučoval na teologickej
fakulte, robil duchovné cvičenia, bol
duchovným vodcom mnohých ľudí, rád
chodil do prírody, bol aj horolezcom.
Zahynul ako 42-ročný vo februári 2009 na
španielskom vrchu Moncayo (2300 m) pri
zostupe z tejto hory. Posledné slová, ktoré
povedal cez telefón svojim blízkym boli:
„Som na vrchole.“ Vo filme je veľa vzácnych svedectiev o tomto kňazovi.
Približne rok pred ním, dňa 10. januára
2008, zomrel Edmund Percival Hillary,
Novozélanďan, vo veku 88 rokov. Bol
odvážnym horolezcom, ktorý ako prvý
človek na svete zdolal najvyššiu horu
sveta – Mont Everest (8848 m). Bol
mimoriadne skromný a hovoril o sebe, že
je obyčajný chovateľ včiel. Vďaka pevnej
a húževnatej vôli vedel premáhať strach a
necúval pred prekážkami. Bol vytrvalým
na ceste za cieľom. Bolo to 29. mája 1953,
kedy vystúpil na vrchol spolu so šerpom
Nepálcom Tenzingom Norgayaom. Na
otázky ľudí, čo na vrchole zažil, povedal:
„Cítil som len blízkosť Boha a to mi stačilo. Vrúcne som mu ďakoval. A keď sme sa
chystali na odchod, veľmi som ho prosil:
keď nám už dožičil víťazstvo, nech nás
sprevádza aj na zostupe, aby sme sa živí
dostali z vrcholu nadol.“

Spomínate si ešte na minuloročnú Veľkú noc? Bola belšia ako hociktoré Vianoce.
Foto: M. Hoferka
Bratia a sestry, vždy obdivujeme tých,
ktorí dosiahli cieľ, ktorí zdolali vrchol
alebo vykonali nejaký hrdinský skutok.
Zdolať Everest sa nám asi nikdy v živote
nepodarí a myslím, že nikto z nás po tom
ani netúži. Predsa však v našom živote
musíme zdolať jeden vrchol, ktorý má
meno Kalvária. Na vrchole mnohých štítov a vrchov je umiestnený kríž ako symbol Krista, ako viditeľný znak jeho obety
na kríži za nás ľudí. Pán Ježiš všetkým
povedal: Kto chce ísť za mnou, nech
zaprie sám seba, vezme každý deň svoj
kríž a nasleduje ma. (Lk 9, 23). Všimnime
si lepšie jeho slová: „každý deň“. A predstavme si, že sa vydávame na cestu a čaká
nás stúpanie. Kto zastane na polceste
alebo kto by chcel zhodiť zo svojich pliec
kríž, nedosiahne vrchol. Za Pánom Ježišom totiž možno ísť len s krížom, ktorý je
akoby rebríkom do neba. Na konci
pozemského života Ježiša Krista mnohí
jeho učeníci, ale aj zástupy od neho
odpadli, ba niektorí ho doslova zapreli
alebo zradili. Na Kalvárii vidíme iba niekoľko verných postáv: Panna Mária, Ján
apoštol a niekoľko žien. Boli to tí, ktorí
neopustili Krista ani vtedy, keď ho všetci
opustili a odsúdili na smrť. A toto je
najdôležitejšie posolstvo Kristovho kríža:
Kto svoj kríž vynesie až na vrchol svojej
životnej Kalvárie, ten bude pri Otcovi
najbližšie, ako aj Pán Ježiš vtedy zvolal:
„Otče, do tvojich rúk porúčam svojho
ducha.“ Kríž totiž otvára nebo, prináša
odpustenie hriechov a stáva sa jedinou

nádejou, v ktorej môžeme byť spasení.
Bez Kristovho kríža by sme neboli vykúpení; a bez svojho osobného kríža by sme
neboli spasení. Sv. Augustín to povedal
takto: Ten, ktorý ťa stvoril bez teba, nespasí ťa bez teba; ten ktorý ťa stvoril bez toho,
aby si to vedel, nespasí ťa bez toho, aby si
to nechcel.“ Aj keď sme všetci vykúpení
Jeho krvou, musíme si po svoje vykúpenie
každý osobne sem – pod kríž. Prítomnosťou pod Kristovým krížom, kde máme
pochopiť a precítiť veľkosť svojho hriechu
a nesmiernosť Jeho lásky, je prvá podmienka pre získanie spásy. A druhá je v
ochote prevziať to poslanie, ktoré On plnil
tu na zemi a v ktorom len preto nemohol
pokračovať, že musel za nás zomrieť. O
aké poslanie ide? Prišiel zvestovať chudobným evanjelium, zajatým prepustenie,
utláčaným oslobodenie, slepým udelenie
zraku a hlásať milostivý rok Pánov – vydávať svedectvo pravde, brániť spravodlivosť
a nedopúšťať sa nespravodlivosti, milovať
nenávidiacich, odpúšťať neodpúšťajúcim a
slovom i vlastným príkladom všetkým
pripomínať, že máme na nebesiach Otca a
sme si preto navzájom bratmi a sestrami.
Bratia a sestry, nezabudnime, že Kalvária a svätá omša, to je tá istá skutočnosť. To
je ten vrchol, na ktorý musíme všetci vystúpiť. Nie iba raz – dva razy za rok, ale pokiaľ možno čo najčastejšie. Sväté prijímanie je prijatie Krista a záruka našej spásy.
Nech preto aj tohtoročné veľkonočné sviatky sú pre nás všetkých príležitosťou, aby
sme vyznali svoju vieru v silu kríža a
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pochopili, akú silu má sv. prijímanie v našom živote. Vzbuďme si silné
predsavzatie, že nebudeme odhadzovať kríž a obchádzať Kalváriu.
Práve naopak: Prijmime ochotne kríž svojich každodenných osobných, rodinných, výchovných, pracovných alebo školských povinností a často prijímajme Pána Ježiša vo svätom prijímaní, aby sme
svoj kríž niesli odvážne a vytrvalo a dostali raz od Pána odmenu.
Tretiak Karol, ktorý sa pripravoval na prvé sväté prijímanie,
opýtal sa svojho otca: „Ocko, a prečo sa pred sv. prijímaním musí
ísť na spoveď?“ Otec zostal zarazený jeho otázkou, lebo sám zanedbával sviatostný život. Odpovedal mu, ako vedel: „No preto, lebo sa
treba zbaviť hriechov.“ „A z akých hriechov sa treba spovedať?“ –
pýtal sa ďalej malý Karol. „No predsa z tých, ktoré si urobil.“ Karol
sa nad tým zamyslel a povedal: „A ak by som nemal žiadne hriechy,
tak by som sa nemusel spovedať?“ Otec začal byť trochu nervózny
a povedal mu: „Ale veď žiaden človek nie je bez hriechu a preto sa
musíme spovedať.“ Nato sa ho Karol opýtal: „Ocko, a ty nemáš
žiadne hriechy?“ Otec ešte viac znervóznel a povedal mu: „Všetci
páchame hriechy a preto sa všetci musíme spovedať.“ A vtedy si
otec uvedomil, že vlastne on sa vôbec nespovedá. Úprimnosť jeho
syna ho priviedla k rozmýšľaniu nad sebou a uvedomil si, že ak chce
dobre vychovávať svoje deti, musí im dať vlastný príklad. O niekoľko dní sám zobral svojho syna na sv. omšu a pristúpil aj ku svätej
spovedi. Nebola to však formalita, ale začiatok jeho úprimného
duchovného života, ako aj náboženskej výchovy jeho detí.
Milí čitatelia, nech nám Kristov kríž stále viac pripomína Kristovu lásku, ale i naše hriechy, z ktorých sa máme úprimne spovedať. Náš život bude potom krajší a s pomocou Božej milosti a predovšetkým v sile častého svätého prijímania vytrváme na dobrej
a správnej ceste. A nezabudnime, že nás Zmŕtvychvstalý Pán
sprevádza, nikoho nedovolí skúšať nad sily a posilňuje naše ramená, aby sme svoj životný kríž nielen uniesli, ale aj vyniesli až na
vrchol. Nech Vás všetkých naplní Kristov pokoj!
kňaz Roman Stachovič
skalický dekan

Spoločenská kronika

Ferhad Peter Ujhélyi
Matias Daniel
Kristína Štetinová
Samuel Čulen

14. 12. 2013
27. 12. 2013
30. 1. 2014
25. 2. 2014

Vývoz tuhého komunálneho
odpadu v roku 2014
24. 4. 2014
15. 5. 2014
5. 6. 2014
26. 6. 2014

17. 7. 2014
7. 8. 2014
28. 8. 2014
18. 9. 2014

9. 10. 2014
30. 10. 2014
20. 11. 2014
11. 12. 2014

Vývoz ostatných komodít bude oznámený vždy prostredníctvom miestneho rozhlasu, aby ste si mohli jednotlivé komodity pripraviť.
V piatok 25. apríla 2014 o 13.00 hod. bude na autobusovej zástavke pri potoku pristavený kontajner na veľkoobjemový odpad.
Vážení čitatelia, skúste si predstaviť situáciu, že máte
pred svojim domom, alebo priamo oproti vášmu domu
postavenú zbernú nádobu so sklom. Páčilo by sa Vám,
keby bolo stále okolo tejto nádoby naložené tabuľové
sklo, fľaše v igelitových taškách a úlomky skla roztrúsené
po celom okolí? Každý z nás sa snaží blízke okolie svojho príbytku skultúrniť, očistiť, pokosiť, vyhrabať alebo
pozametať. Je to v poriadku, ale nerobme to za cenu toho,
že svoj odpad uložíme k zbernej nádobe pred susedov
dom a pod. Veď denne prechádzame okolo, páči sa vám
to. Preto, nebuďme sebci, nerobme iným to, čo nechceme,
aby oni robili nám. Je to všetko len o tolerancii a vzájomnom pochopení. Nakoniec, je to vizitka nás všetkých.
Toto sa týka i kontajnera na železo a kontajnera pri cintoríne, kde nájdete odpad všetkého druhu.
R.Drúžková

Naši darcovia krvi

Opustili nás:
Pavol Dermek
Anna Kopúnková
Jana Cáfalová
Ing. Romana Lopatníková
Rozália Reháková
Česť ich pamiatke

Narodili sa:

1. 1. 2014 vo veku 67 rokov
1. 1. 2014 vo veku 80 rokov
2. 1. 2014 vo veku 45 rokov
4. 1. 2014 vo veku 84 rokov
4. 3. 2014 vo veku 90 rokov

Kultúrno-spoločenská činnosť
Čo bolo ...

Miestny spolok červeného kríža na výročnej členskej schôdzi
8. marca odmeňoval darcov krvi. Aj v minulom roku splnili podmienky na udelenie plakiet Jana Janského niektorí naši darcovia.
Roman Kuchárek prevzal bronzovú plaketu, Ivan Kováč a Tomáš
Švec striebornú a zlatú plaketu si prevezmú v sídle Medzinárodného výboru červeného kríža v Ženeve Zlata Hoferková a Richard
Masaryk. Vďaka patrí všetkým darcom krvi, ktorí v minulom roku
darovali krv, ale i tým, ktorí boli zo zdravotných dôvodov vyradení.
Oľga Potreská – predsedníčka MS SČK

29. 12. 2013 Vianočný stolnotenisový turnaj – OcÚ
19. 1. 2014 Maškarný ples ZŠsMŠ v škole
19. 1. 2014 Valné zhromaždenie
urbárskych spoločností
25. 1. 2014 Tradičný maškarný ples – DHZ
2. 2. 2014 Maškarný ples pre deti – SZCH
1. 3. 2014 Tradičná fašiangová zábava
s pochovávaním basy – unínski mládenci

Čo bude ...
20. 4. 2014
11. 5. 2014
24. 5. 2014
31. 5. 2014
28. 6. 2014
28. 6. 2014
5. 7. 2014

Veľkonočná diskozábava – TJ
Deň matiek
Plameň – DHZ
Deň detí
Slávnostné otváranie vyhliadkovej
veže nad obcou
Unínske samohyby
Hasičská súťaž o pohár starostu obce

Zlata Hoferková, starosta obce a Oľga Potreská
Foto: E. Mihálová
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Budú splnené všetky plány v tomto
roku?

Slovensko si volilo nového
prezidenta

Tak ako každý rok i v tomto roku sa snažíme naplniť naše
budovateľské plány.
Máme zrekonštruovanú kuchyňu v kultúrnom dome (elektroinštalácia, dlažba, obklady, zníženie stropu, vzduchotechnika,
plynový ohrievač vody a ďalšie drobné úpravy).
V súčasnosti prebieha výmena elektrických stĺpov, buduje sa
trafostanica a celá rekonštrukcia elektrického vedenia na ulici
„Záhumnie“. Táto stavba je financovaná z prostriedkov západoslovenskej energetiky. Výsledkom by malo byť posilnenie a stabilizácia elektrického prúdu v tejto časti obce.
Pokračuje sa vo výstavbe „Rozhľadňa Lipky nad Unínom“,
ktorú plánujeme odovzdať do užívania 28. júna 2014. Táto stavba
je spolufinancovaná európskym fondom regionálneho rozvoja.
Cieľom projektu je znovuobnovenie vyhliadkového bodu v regióne, ktorý je na historicky stojacich základoch.
Máme právoplatné stavebné povolenie na realizáciu infraštruktúry k výstavbe rodinných domov v lokalite Záhumenice za
kostolom. Po vyhlásení verejnej súťaže a výbere firmy by sa mal
v mesiacoch august – október 2014 v tejto lokalite budovať vodovod, plynofikácia a do konca roka aj elektrická sieť.
Pre zlepšenie bezpečnosti chodcov vybudujeme chodník od
štátnej cesty smerom k ihrisku a materskej škole.
V spolupráci s vedením ZŠsMŠ Unín plánujeme vykonať
rekonštrukciu a rozšírenie priestorov pre materskú školu a obecnú
knižnicu.
V pestovateľskej pálenici sa po náročnej tohtoročnej sezóne
vykoná celková rekonštrukcia elekroinštalácie a výmena okien a
dverí.
Intenzívne sa pokračuje v pozemkových úpravách v našom
katastri. Nový stav bude v platnosti od 1. novembra 2014.
Firma Ramsystems z Gbelov buduje na prenajatom obecnom
pozemku vedľa vodojemu nový stožiar na lepšiu dostupnosť internetu zákazníkom v obci.
Priebežne sa bude vykonávať oprava miestneho rozhlasu,
verejného osvetlenia a oprava miestnych komunikácií.
Obec má podané žiadosti na Ministerstve životného prostredia
SR – environmentálny fond na realizáciu stavby „Zberný dvor
odpadov“, na Ministerstve financií SR „Rekonštrukcia zasadačky
kultúrneho domu“ a do agentúry Obnova dediny na realizáciu
chodníkov v obci. V prípade schválenia uvedených žiadostí pristúpime postupne k ich realizácii.
Štefan Andel – starosta obce

Tentokrát sme si prezidenta SR v priamych voľbách vyberali
zo 14 kandidátov. Prvé kolo volieb sa konalo 15. marca a druhé
29. marca 2014. V obci bol jeden volebný okrsok a volebná miestnosť bola v zasadačke kultúrneho domu.
V prvom kole bolo v našej obci zapísaných 968 oprávnených
voličov, z toho sa volieb zúčastnilo 511 voličov, čo predstavuje 52,78
%. Bolo odovzdaných 505 platných hlasov, ktoré boli rozdelené
nasledovne: Andrej Kiska 166, Radoslav Procházka 125, Róbert
Fico 102, Milan Kňažko 32, Pavol Hrušovský 30, Helena Mezenská
29, Ján Jurišta 8, Ján Čarnogurský 4, Stanislav Martinčko 3, Gyula
Bárdos 2, Jozef Behýl 1, Milan Melník 1 a Jozef Šimko nezískal
žiadny hlas. V rámci celej Slovenskej republiky dostal najviac hlasov Róbert Fico a Andrej Kiska, ktorí postúpili do druhého kola.
V druhom kole bolo zapísaných do zoznamu v našej obci 976
oprávnených voličov. 585 voličov sa volieb zúčastnilo, čo predstavuje 59,93 %. Bolo odovzdaných 576 platných hlasov. Z toho
419 hlasov získal Andrej Kiska a 157 hlasov Róbert Fico.
R. Drúžková

Červený kohút prišiel v noci
V noci 3. apríla asi o 2,30 hod. spozoroval Patrik Sloboda
hustý dym a oheň valiaci sa z garáže rodinného domu Miroslava
Jančíka. Zobudil bývajúcich v dome a požiar oznámil starostovi
obce. Bola privolaná profesionálna hasičská jednotka z Holíča a
domáci členovia dobrovoľného hasičského zboru. Oheň sa vplyvom mierneho vetra rýchlo rozširoval na strechu rodinného domu
a ohrozené boli i susedné domy. Pri požiari zasahovali dve cisternové špeciálne vozidlá z Holíča, jedna cisterna bola v pohotovosti a hasičské vozidlo Iveco Daily našich dobrovoľných hasičov.
Hasenia sa zúčastnilo sedem profesionálnych hasičov, šesť dobrovoľných hasičov a pomáhali i spoluobčania bývajúci v blízkosti
požiaru. Jeden člen Záchranného hasičského zboru z Holíča sa pri
zásahu zranil. Pravdepodobnou príčinou požiaru bola závada na
elektroinštalácii v garáži.
Za veľmi odborný profesionálny zásah pri hasení požiaru
vyjadrujem poďakovanie všetkým členom zásahovej jednotky
hasičov z Holíča, dobrovoľným hasičom z našej obce a všetkým
občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o rýchlu likvidáciu požiaru a jeho následkov.
Obec zabezpečila vývoz troch kontajnerov s odpadom, zapožičala traktorovú vlečku a pracovníci obce pomáhali pri odstraňovaní následkov požiaru. Rôznou formou pomoci sa podieľali i
mnohí ďalší spoluobčania, za čo im patrí vďaka.
Štefan Andel – starosta obce

Dôchodcovia bilancovali

Rozálii Rehákovej, ktorá sa dožila 5. 2. 2014 požehnaných 90 rokov prišiel zablahoželať v mene občanov starosta obce
Foto: R. Drúžková

Predsedníčka Jednoty dôchodcov v Uníne privítala v nedeľu
23. marca v kultúrnom dome na výročnej členskej schôdzi pozvaných hostí a v hojnom počte členov organizácie. Medzi vzácnymi
hosťami bola poslankyňa NR SR Viera Kučerová a predseda
Okresného výboru jednoty dôchodcov Jozef Morbacher. O kultúrny program sa postarali žiaci základnej školy, spevácky súbor
Úsmev a unínske mažoretky pod vedením Jána Petržalu. Tradične
boli odmenení jubilanti. Predsedníčka vo svojej správe zhodnotila prácu za rok 2013. Seniori sa v rámci dobrej spolupráce s obecným úradom a ostatnými spoločenskými organizáciami v obci
zúčastňujú na všetkých podujatiach, či už pri organizovaní kultúrnych, spoločenských alebo športových akcií, alebo aspoň pasívne
ich návštevou. Počas roka plánujú usporiadať dve výstavky. Jedna
pod názvom „Krása z našich truhlíc“ za prispenia žiakov základnej školy a klientov Barborky sa uskutočnila 23. marca. Bola to
ukážka toho, čo dokážu šikovné ruky. Bolo veru na čo pozerať.
Výbor jednoty dôchodcov ďakuje tým, ktorí prispeli na výstavku
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Časť z výstavky

Foto: A . Matuškovičová
ako i všetkým tým, ktorí výstavku navštívili a tak ocenili prácu
organizácie.
Štefana Jurigová – predsedníčka ZO JD

Projekt pozemkových úprav
Unín a Sedlište
Pozemkové úpravy v k. ú. Unín a k. ú. Sedlište boli nariadené z dôvodu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 330/1991 Zb. o
pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o
PÚ) Obvodným pozemkovým úradom v Senici, nakoľko bolo
potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a
odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým
vývojom pred účinnosťou tohto zákona.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. októbra 2003 prijalo uznesenie č.30/2003, ktorým schválilo uskutočnenie pozemkových úprav v katastrálnych
územiach Unín a Sedlište .
Spracovateľom Projektu pozemkových úprav Unín a Sedlište je firma Geospol s. r. o., Štefánikova 1435/74, Senica, na
základe Zmluvy o dielo č. 10/TT/2009 zo dňa 13. februára 2009
v znení dodatku č.1 zo dňa 22. októbra 2009, dodatku č.2 zo dňa
13. decembra 2011 a dodatku č.3 zo dňa 18. decembra 2012,
predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Unín a Sedlište, okres Skalica, kraj Trnava.
Etapy projektu
Pozemkové úpravy boli postupne, podľa schváleného časového
harmonogramu, spracovávané v 12 ucelených etapách v rokoch
2009 až 2014. Ukončenie projektu PÚ bude vykonané zápisom
do katastra nehnuteľností v auguste 2014 a prechodom na nové
hospodárenie ku dňu 1. novembra 2014.
Nájomné zmluvy s užívateľmi
Dôležitou skutočnosťou je, že všetky doterajšie nájomné vzťahy
podľa § 14 ods. 8 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) zaniknú po schválení vykonania
projektu pozemkových úprav a preto bude potrebné uzatvoriť
nové nájomné zmluvy na nové pozemky. Tak ako je uvedené
zaniká aj „zákonný nájom“ podľa § 22 zák. č. 229/1991 Zb. o
pôde, podobne zanikajú podnájomné zmluvy a vzťahy vzniknuté podľa § 12a zákona 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných
pozemkov, tiež práva bezplatného náhradného užívania podľa §
15 zákona o pozemkových úpravách.
Doteraz spísané nájomné zmluvy (bez ohľadu na dĺžku trvania) s vlastníkmi pozemkov sú platné do 30. októbra 2014.
Začatím nového hospodárskeho roka ku dňu 1. novembra 2014
sú povinní všetci užívatelia mať uzatvorené nové nájomné zmluvy s vlastníkmi nových pozemkov, na ktorých chcú hospodáriť.
Užívatelia dostanú zoznamy vlastníkov a sú povinní vlastníka
osloviť na spísanie novej nájomnej zmluvy.
Vytýčené a nevytýčené pozemky
V súčasnej dobe (november 2013 až marec 2014) prebehla etapa
vykonania projektu PÚ, kedy boli vlastníkom vytýčené nové

pozemky do osobného užívania. Vlastníci, ktorí požiadali o vytýčenie a osobné užívanie svojich nových pozemkov, boli v teréne
oboznámení s priebehom novej vlastníckej hranice, o čom obdržali protokol a vytyčovací náčrt. Hranicu je vlastník povinný pevne
stabilizovať, nakoľko prvé vytýčenie je financované projektom PÚ
a každé ďalšie vytýčenie si vlastník hradí sám. Tieto vytýčené
pozemky nie sú predmetom nových nájomných zmlúv a vlastník je
povinný v roku 2015 podať k nim daňové priznanie k nehnuteľnosti za rok 2014 (kedy tieto pozemky fyzicky nadobudol).
Ak vlastník vlastní okrem vytýčených pozemkov aj iné pozemky, napríklad ornú pôdu, na tie sa vzťahuje uzavretie nových nájomných zmlúv s budúcim užívateľom.
Všetky pozemky v rámci spracovanie PÚ majú vlastníka, či už
známeho alebo neznámeho v správe príslušného správcu podľa
druhu pozemku napr. SPF, Štátne lesy, š.p. a budú do katastra
nehnuteľností zapísané s rovnakou váhou ako pozemky, ktoré si
vlastníci prevzali do osobného užívania a boli im vytýčené.
Čo znamenajú čísla na kolíkoch
Nové hranice boli v teréne označené drevenými kolíkmi. Každý
lomový bod parcely má v databáze číslo a súradnice v súradnicovom systéme JTSK. Na kolíkoch sú teda čísla podrobných lomových bodov hranice pozemku, a nie parcelné čísla, ani výmery, ani
žiadne iné údaje. Zoznam súradníc je po schválení právoplatnosti
projektu uložený v štátnej dokumentácii Okresného úradu Skalica,
katastrálny odbor, kde bude naďalej prístupný geodetom pre
opätovné vytýčenie hraníc pozemkov.
Hospodárenie na nových pozemkoch
Hospodárenie na nových pozemkoch, týka sa hlavne nelesných
pozemkov - ostatné plochy (bývalé sady a vinohrady), kde vlastník
chce vykonať výrub stromov, je tento možný s oznámením na obci
a povolením obecného zastupiteľstva. Na plochách nie je možné
vykonávať holoruby, nakoľko tieto plochy sú počítané do miestnych
biotopov s podmienkou zachovania miestnej biodiverzity. Musí byť
teda zachovaná obnova a výsadba drevín na miestach výrubu na
týchto plochách.
Zápis projektu do katastra nehnuteľností
V období od 16. mája 2014 do 16. augusta 2014 bude pozastavený
zápis všetkých listín - kúpne zmluvy, darovacie zmluvy alebo ťarchy, osvedčenie o dedičstvách do katastra nehnuteľností. Po zápise
projektu a pridelení nových listov vlastníctva k novým pozemkom,
august 2014, bude možné znovu vykonávať všetky právne a geodetické úkony v katastri nehnuteľností.
Zápisom projektu do katastra definitívne strácajú platnosť
pôvodné katastrálne mapy, pôvodné pozemkovo knižné mapy, tak
isto zanikajú pôvodné vlastnícke vzťahy a vznikajú nové vlastnícke
vzťahy ku každému jednému pozemku. Nové parcely pokrývajú
kompletne celý obvod pozemkových úprav katastrálneho územia
Unín (extravilán obce) a celé katastrálne územie Sedlište. Vlastníctvo ku všetkým novým parcelám bolo riešené individuálne s každým známym vlastníkom a príslušným správcom za neznámych
vlastníkov. Nové usporiadanie bolo riešené s prihliadnutím na
požiadavky a potreby vlastníkov, obce a užívateľov pozemkov,
v súlade s platnou legislatívou. (Zákon o PÚ 330/1994).
Bilancia Projektu pozemkových úprav Unín a Sedlište
Výmera obvodu projektu pozemkových úprav predstavuje 2179
ha za k. ú. Unín a k. ú. Sedlište.
Celková výmera katastrálneho územia Unín vedená v katastri
nehnuteľností je 2131 ha, pričom výmera riešeného obvodu projektu PÚ v k. ú. Unín prebiehala na rozlohe 2038 ha (vyčlenený bol
intravilán obce a hospodársky dvor RD Petrova Ves).
Bilancia pozemkov a vlastníckych vzťahov:
pred projektom PÚ po projekte PÚ
Počet parciel
7102
2732
Počet vlastníkov
1497
1337
Počet vlastníckych vzťahov
30890
4744
Priemerná výmera parcely v ha
0,29
0,75
Priemerný počet spoluvlastníkov k parcele 4,35
1,74
Priemerný počet parciel na jedného vlastníka 4,74
3,55
Ostatní vlastníci s nárokom výmery do 400 m2 v počte 160,
požiadali o vyrovnanie v peniazoch.
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Katastrálne územie Sedlište
Celková výmera katastrálneho územia Sedlište vedená v katastri
nehnuteľností je 140 ha, pričom výmera riešeného obvodu projektu
PÚ v k. ú. Sedlište prebiehala na celej rozlohe 140 ha.
Bilancia pozemkov a vlastníckych vzťahov:
pred projektom PÚ po projekte PÚ
Počet parciel
884
786
Počet vlastníkov
1061
705
Počet vlastníckych vzťahov
23170
885
Priemerná výmera parcely v ha
0,16
0,18
Priemerný počet spoluvlastníkov k parcele 26,21
1,13
Priemerný počet parciel na jedného vlastníka
0,83
1,26
Ostatní vlastníci s nárokom výmery do 400 m2 v počte 356,
požiadali o vyrovnanie v peniazoch.
Z uvedeného vyplýva, že Projektom PÚ Unín a Sedlište bolo
dosiahnuté celkové zlepšenie pozemkového vlastníctva pre jednotlivých vlastníkov s prihliadnutím na tvar a prístupnosť pozemkov.
Užívanie vlastných pozemkov, umožní vlastníkom ich zveľaďovanie, zúrodňovanie a ochraňovanie.
Z dlhodobého hľadiska je cieľom zlepšenie podmienok na
obhospodarovanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu, zlepšenie
trhu s pôdou. Projekt bol spracovaný v súlade s podmienkami
ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka.
Podklady poskytol spracovateľ Projektu PÚ
firma Geospol s.r.o., Štefánikova 74, Senica

til, že Vianoce nie sú len o darčekoch, ale o vzájomnom pochopení, láske, úcte k blížnym a hlavne bez klamstiev. Som veľmi
rada, že deti boli ochotné naučiť sa texty, rady chodievali na
skúšky a hlavne, že obetovali svoj voľný čas. Týmto by som
chcela poďakovať každému jednému účinkujúcemu, ktorý sa na
tomto projekte podieľal. Veľká vďaka patrí hlavne pani Pavlíne,
ktorá to celé režírovala a „skrotila“ nás všetkých natoľko, aby
sme odviedli slušný „herecký“ výkon. Vďaka patrí aj rodičom,
ktorí chodievali s deťmi na skúšky, učili sa s nimi texty a podporovali ich. V neposlednom rade ďakujem Vám, deti, ktoré ste
nabrali odvahu vystúpiť na pomyselné javisko a zahrať, zaspievať, alebo zarecitovať malému Ježiškovi. A nakoniec vďaka patrí
všetkým, ktorí ste prišli a podporili nás svojou účasťou a veľkým
potleskom. Dúfam, že jasličková pobožnosť zostane v spomienkach nás všetkých a bude sa konať každoročne, aby sme si pripomínali čaro Vianočných sviatkov.
Radka Petrášová

Foto: M. Vlk

Ohliadnutie za Vianocami...
Na sviatok sv. Štefana 26. 12. 2013 sa v našej obci konala jasličková pobožnosť. V posledných rokoch táto pobožnosť nebývala,
a preto čas strávený jej nacvičovaním bol omnoho cennejší. V
dnešnej uponáhľanej dobe plnej stresu a každodenných problémov
si Pavlína Matulová a deti (niektoré aj s rodičmi) našli kúsok voľného času a nacvičili scénku o narodení malého Ježiška. Pobožnosť
sa konala vo farskom kostole sv. Martina o 15. hodine. Scénka bola
ozvláštnená piesňami, básničkami a hrou na hudobné nástroje. Celý
príbeh sa niesol v duchu narodenia malého Ježiška. Hlavnou postavou bol poštár, ktorý nevedel, prečo sa Vianoce oslavujú. Postupne
však pochopil podstatu Vianoc vďaka snu, ktorý sa mu prisnil. Zis-

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v
Uníne, usporiadala 2. februára 2014 ,,Tradičný detský maškarný
ples” pre všetky deti z obce. Chovatelia ples usporadúvajú od
roku 1997, preto ho môžeme už nazvať aj tradičným. Tento rok
mal nižšiu návštevnosť, čo bolo spôsobené nepriaznivými poveternostnými podmienkami – poľadovicou. Zišlo sa okolo 50
masiek. Všetky deti v maskách aj bez masiek boli odmenené
čokoládkou a balónikom. Bola nachystaná bohatá tombola. Na
spestrenie plesového programu vystúpili aj miestne mladé
mažoretky. Do tanca a na počúvanie hrala živá hudba. V mene
výboru a členov ZO SZCH Unín sa chcem poďakovať všetkým,
ktorí prispeli sponzorským darom do tomboly a členom za účasť
na príprave a priebehu plesu. Poďakovanie predovšetkým patrí
deťom s rodičmi a občanom, ktorí sa akcie zúčastnili a tak ocenili snahu usporiadateľov udržať túto peknú tradíciu.
Michal Vlk – člen ZO SZCH Unín

Rokovali urbárske spoločnosti

Foto: R. Drúžková

V miestnom kultúrnom dome bolo v nedeľu 19. januára
rušno. Konalo sa tu Valné zhromaždenie troch pozemkových
spoločností. Podielnici vo všetkých troch pozemkových spoločenstvách – urbárnici (sedliaci), inscriptionisti (zemani) a domkári v zmysle ustanovení novej legislatívy o pozemkových spoločnostiach a Zákona NR SR č. 97/2013 prijali zmluvu o pozemkových spoločenstvách, stanovy pozemkových spoločenstiev a
zvolili si nové výbory.
V spoločenstve urbárnikov boli do výboru zvolení Ján Šiška
– predseda, členovia výboru Ladislav Matušovich, Pavol Pecha,
Ján Juriga a Ján Palkovič. Za členov dozornej rady boli zvolení
Ján Štepánik, Peter Vávrovič a Ján Pecha.
V spoločenstve inscriptionistov bol zvolený nový výbor v
zložení Ján Šiška – predseda, Ivan Šiška ml., Ivan Flamík, Pavol
Štetina a Stanislav Pecha. Členovia dozornej rady sú Ján Bajan,
Pavol Michaláč a Ferdinand Straka.
V spoločenstve domkárov boli do výboru zvolení Pavol Vávrovič st. – predseda, Pavol Vávrovič ml., Peter Míšaný, Ján
Krempa a Ján Palkovič. Za členov dozornej rady boli zvolení
Ivan Šiška ml., Milan Pecha a Ladislav Masaryk.
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Organizátori valného zhromaždenia pozemkových spoločenstiev ďakujú všetkým podielnikom, občanom našej obce ale aj z
blízkeho a vzdialenejšieho okolia za hojnú účasť na tomto podujatí.
Ján Palkovič

Program spestrili žiačky našej školy Katarína Petrášová milým
slovom a Veronika Stieranková krásnymi pesničkami. Pesničky
zo Záhoria, ktoré zaspievali speváčky zo súboru Radosť a hovorené slovo Anny Rehákovej oživili celkovú atmosféru. Pozvanie
prijali a oslavy dňa učiteľov sa zúčastnili bývalí pedagógovia Jarmila Trnková, Ján Pavlačka, Jindřich Krmíček, Veronika Bartošová, Oľga Reháková, Mária Horinková, Estera Stróžová, Vlasta
Michaláčová a Božena Višvaderová. Ospravedlnili sa Viera Matulová, Dušan Kuba, Irena Kubová, Marta Šišková, Mária Podmanická.
DH

Hospodárske pomery v obci
na základe tereziánskeho
urbáru z roku 1769
Foto: M. Matula
Prvý marcový deň patril na dedine dlhoročnej tradícii – fašiangom. Regrúti (ročník 1995) sa za pomoci ich rodičov postarali spolu s podregrútami o spríjemnenie dňa hudbou, tancom,
spevom, pochôdzkou po dedine s dvojicou, ktorá sa stala symbolom unínskych fašiangov t. j. ťavou Ilonkou a jej sprevádzačom
Jánom Kiššom, ktorého hlavne tí starší poznajú ako kominára. Do
tanca hrala dychová hudba Záhorácki muzikanti, ktorí boli počas
dňa súčasťou pochôdzky a večer zabavili hojný počet domácich,
ako aj “cezpoľných fašiangárov“. Pripravená bola bohatá tombola, do ktorej prispeli podnikatelia, organizácie a rodičia. V takmer záverečnej fáze neskorého večera sa kultúrnym domom ozvala smútočná hudba, ktorá sprevádzala basu a celý smútočný sprievod na ukončení tohoročných fašiangov.
Chcel by som v mene regrútov, ako aj v svojom poďakovať všetkým, ktorí sa spolupodieľali na uskutočnení tradície, spevákom,
maškarám, pánovi Jánovi Kiššovi, všetkým, čo prispeli tombolou
a aj tým, ktorí svojou účasťou na zábave nenechali upadnúť dlhoročnú tradíciu fašiangov.
Anton Mihál ml.

Deň učiteľov
Poslednou veľkou udalosťou v živote školy bolo posedenie
venované „Dňu učiteľov“, na ktoré boli v tomto roku pozvaní aj
mnohí bývalí učitelia tejto školy. Nanešťastie sa niektorí nemohli zo zdravotných dôvodov zúčastniť, ale tí, ktorí prišli, sa tešili z
pozvania. Na úvod sa všetkým prítomným prihovorila súčasná
riaditeľka Michaela Vaňková, slova sa ujala aj pozvaná Veronika
Bartošová a tiež starosta obce Štefan Andel. Všetci vyjadrili potešenie, že sa takáto milá udalosť koná a tiež nádej do budúcna, aby
naša škola a deti našej školy vzorne reprezentovali nás všetkých.
Pri príchode boli milí hostia obdarovaní darčekom a kvietkom.
Spolu sa poprechádzali po vynovených priestoroch školy, ponúkli sa pripraveným pohostením. A samozrejme si zaspomínali na
svoje „učiteľské“ časy a roky strávené v Uníne.

Foto: Archív ZŠsMŠ

K prebiehajúcim pozemkovým úpravám som v minuloročnom
hodovom čísle týchto novín uverejnil článok o chotárnych
názvoch zo začiatku minulého storočia. Dnes by som sa pokúsil
ozrejmiť základ tereziánskeho urbáru a jeho zavedenie v obci.
Urbár bol základným právnym dokumentom, ktorý upravoval
vzťah medzi poddanými a vrchnosťou. Hoci nepoznáme všetku
sprievodnú agendu ohľadom zavedenia urbára v Uníne, zachovaný materiál nám dovoľuje urobiť si dostatočný obraz o hospodárskych pomeroch v obci.
V januári roku 1767 vydala panovníčka Mária Terézia urbársky
patent, podľa ktorého sa mali poddaným v Uhorsku na základe
výmery ich majetku nanovo určiť povinnosti a dane voči zemepánom s prihliadnutím na to, aby dokázali plniť svoje finančné povinnosti voči štátu, predovšetkým poplatok na vydržiavanie vojska.
Predtým, než sa pristúpilo k samotnému vypracovaniu urbárov
jednotlivých obcí, zaznamenali cisárski komisári stav jednotlivých poddaných, teda aký rozsah mali usadlosti jednotlivých poddaných, koľko k nim patrilo polí, viníc a lúk, aké mali robotné,
finančné a naturálne povinnosti voči zemepánovi. Tento predurbársky stav sa zisťoval na základe deviatich otázok, ktoré sa obligátne kládli v každej obci a vyhotovením súpisu. V Uníne sa nám
tento predurbársky súpis nezachoval. Zachovali sa len odpovede
na deväť otázok, ktoré zapísal unínsky notár a rechtor v jednej
osobe Martin Uherkovič dňa 15. apríla 1769 v holíčskom zámku.
Pred zástupcami komisie – Jánom Telandaiom a Jánom Trnkom –
odpovedali na otázky richtár obce Martin Paseka a starší a prísažní, teda členovia obecnej rady Juraj Famfula, Jozef Hoferka,
Michal Vanek starší, Michal Vanek a Ondrej Pecha.
Záver listiny s podpismi predstaviteľov obce a obecnou pečaťou. Pretože žiadni z nich nevedel písať, urobili za svojím menom,
ktoré im napísal notár, krížik.
Unín spolu s okolitými obcami ako súčasť Holíčskeho panstva
od roku 1749 patril Františkovi Štefanovi Lotrinskému, manželovi Márie Terézie. F. Š. Lotrinský odkúpil holíčske panstvo spolu
so susedným šaštínskym panstvom od Jozefa Cobora.
Z odpovedí na deväť otázok je zrejmé, že Coborovci, ako bývalí zemepáni mali urbár, podľa ktorého vyžadovali od poddaných
odvody poplatkov, daní a robôt. Na panskom museli poddaní pracovať najskôr so záprahom 2 dni do týždňa alebo 3 dni pešo. V
praxi to znamenalo, že z každej poddanskej usadlosti musel niekto pracovať na poliach zemepána a to či už 2 dni so záprahom
alebo 3 dni bez neho. Ku koncu Coborovci požadovali odpracovať
na panskom viac dní v týždni, až napokon sa poddaní dostali do
situácie, že týždenne museli odpracovať 2 dni so záprahom alebo
4 dni pešo. V lete od sv. Jána (24. 6.) do sv. Michala (29. 9.) požadoval od nich prácu 3 dni so záprahom alebo 6 dní bez neho.
Medzi bonusy, teda výhody obce sa rátali vinice a preto mala obec
od panstva dovolené šenkovať obecné víno od sv. Michala (29. 9.)
do Vianoc (25. 12.), z čoho mávala obecná pokladnica príjem približne 30 zlatých. No v posledných rokoch, ako uviedli richtár s
obecnou radou, pre chudobu a neúrodnosť získali z viechy iba
okolo 15 – 16 zlatých. Taktiež uviedli, že skôr, keď mala viechu
obec, nepredával víno panský ani kuriálny šenk, no teraz už tento
zvyk nedodržiavajú. Zánik tohto zvyku pravdepodobne súvisel so
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zmenou majiteľa panstva. Ďalej medzi plusy obce sa rátal fakt, že
obci patrili dva okruhy, čo predstavovalo približne polovičnú usadlosť, ktoré získali za 600 zlatých, a na nej postavili kvartír. Role a
lúky, ktoré patrili k obecnej usadlosti z časti užívala obec a z časti
boli v zálohe, lebo keď obec stavala kvartírny dom, chýbali im
financie a tak založili jeden okruh za 300 zlatých a lúku za 100 zlatých. Istý úžitok mala dedina z obecného pasienka a tiež zo sena z
rozsahu asi troch koscov. (Kosec bola plošná miera, ktorá zodpovedala ploche, ktorú za deň (12 hodín) pokosil jeden kosec. V prepočte je to cca. 2870 m2.). Z nedostatkov bola spomínaná škoda na
lúkach v dôsledku záplav a vysokej vody v rieke Morave.
Väčšina poddaných, malo okruh pôdy, na ktorej hospodárili trojpoľným systémom (jarina, ozimina, úhor). Rozsah rolí bol vo
výmere 18,5 bratislavskej merice. (plošná bratislavská merica predstavovala plochu, na ktorú sa vysialo obilie v objeme bratislavskej
merice, čo bolo cca. 62,39 l). V orientačnom prepočte na dnešné
miery to bolo okolo 3,75 ha. K tomu patrili ešte lúky v rozsahu jedného kosca, ktoré sa ročne kosili dvakrát. Všetci poddaní boli večnými poddanými holíčskeho panstva, čo znamenalo, že bez jeho
súhlasu sa nemohli slobodne sťahovať. Zemepánovi nedávali z rolí
žiaden deviatok, ale ročne priemerný gazda, vlastník okruhu, platil
cenzus vo výške 4 zlaté a 50 denárov, na panskú kuchyňu prispieval 60 denármi a musel odovzdať 6 funtov priadze, teda asi 3,36 kg.
Obec sa vyplácala z povinnosti odovzdať teľatá 15 zlatými a pre
husárov dávala 60 bratislavských meríc ovsa.

Záver listiny s podpismi predstaviteľov obce a obecnou pečaťou. Pretože žiadny z nich nevedel písať, urobili za svojím menom,
ktoré im napísal notár, krížik.
Nový urbár, ktorý upravoval vzťah medzi poddanými v Uníne a
holíčskym panstvom schválilo zasadnutie (kongregácia) Nitrianskej stolice, platil až do zániku poddanstva v roku 1848. Zaviedol
dodnes platné rozdelenie chotára na intravilán a extravilán. Do
intravilánu, dobovo wnitrný domový grunt sa počítala plocha na
dom, dvor a stodolu v rozsahu 2 bratislavských meríc (cca. 4000
m2). Extravilán - zewnitrný chotarský grunt v rozsahu celej sedliackej usadlosti bol v obci stanovený na 16 dielov, a do každého
dielu sa mohli vysiať 2 bratislavské merice. K usadlosti patrili ešte
lúky v rozsahu 6 koscov, na ktorých sa mohla kosiť i otava. Vyjadrené v súčasných mierach bola výmera rolí celej sedliackej usadlosti v obci vyše 9,6 ha rolí a lúk asi 1,7 ha.
Výmery v jednotlivých obciach sa menili v závislosti od úrodnosti pôdy a bonusov, prípadne malusov obce. Unín tým, že rozsah celej sedliackej usadlosti bol stanovený na 16 dielov, bol zaradený do 1. klasifikačnej triedy, ktorá síce bola z hľadiska úrodnosti pôdy najlepšia, no zároveň na usadlosť pripadalo najmenej
dielov (16) a preto i výmera bola najmenšia. Napríklad susedné
Letničie bolo začlenené do 2. klasifikačnej triedy s 18 dielmi na
celú sedliacku usadlosť.
Podľa zoznamu uvedeného v urbárskej tabuľke bolo v roku
1769 v Uníne 158 poddanských usadlostí, ktoré sa delili na sedliacke, želiarske a podželiarske. Sedliacke usadlosti boli také,
ktoré mali okrem domu i pole a lúky. Želiari alebo hoffery ktery
domy magu vlastnili len dom. Niekedy bývajú označovaní i ako
domkári. Podželiari – hoffery ktery domy nemagu nemali ani
vlastné bývanie ale bývali v podnájme (hoferstve). Želiarskych
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usadlostí bolo v obci 77 a podželiarských 5.
Veľkosť sedliackych usadlostí, ktorých bolo 76 v obci, nebola
rovnaká ale pohybovala sa od 7/32 usadlosti až po 1 12/32 usadlosti. Väčšina sedliakov vlastnila takmer polovičnú usadlosť
(15/32 usadlosti), čo predstavovalo role vo výmere asi 5,5 ha a 20
árov lúk. Vzhľadom na vyššie uvedené výmery, ktoré pripadali na
intravilán a extravilán pri sedliackych usadlostiach zisťujeme, že
mali sedliaci cca. o hektár väčšiu výmeru rolí ako stanovoval
urbár. Bolo to spôsobené tým, že role kompenzovali nedostatočnú
výmeru lúk.
Nový urbár upravil i podmienky robotovania, platenia cenzu a
naturálií, ktoré sa odvíjali v závislosti od veľkosti usadlosti. Z
celej sedliackej usadlosti bol sedliak povinný pracovať raz do
týždňa s dvoma kusmi dobytka, vozom, bránami alebo pluhom na
panskom alebo dva dni bez dobytka. V čase žatvy, kosby a oberačiek mohol zemepán požadovať dvojnásobok robôt, ktoré sa ale
započítali do celkového počtu odpracovaných dní. Výber deviatku zostal bezo zmeny. I nový urbár žiadal, aby sa namiesto neho
odvádzala robota, ktorá bola z celej sedliackej usadlosti stanovená na 12 dní so záprahom alebo 24 dní bez neho.
Keďže väčšina sedliakov nemala ani polovičnú usadlosť, i ich
povinnosti voči panstvu sa zredukovali viac ako o polovicu. Na
panskom museli odpracovať do roka s dobytkom asi 24,5 dňa alebo
bez neho necelých 49 dní a z deviatku sa ročne vyplatili necelými
6 dňami robotovania na panskom s dobytkom alebo vyše 11,5
dňami bez neho. Ďalej museli ročne z každej 15/32 sedliackej usadlosti odovzdať necelú polovicu siahy palivového dreva (asi 1,7 m3),
takmer 3 funty priadze (asi 1,6 kg), necelú pol holbu topeného
masla (asi 0,4 l), necelé (30/32) kurča, necelého kopúna (vyrezaný
kohút) a necelých 6 vajec. Majitelia domov, teda všetci sedliaci a
želiari ročne platili panstvu domovú daň vo výške 1 zlatého.
Želiari a podželiari mali voči panstvu iba povinnosť roboty.
Želiari museli ročne odpracovať 18 dní a podželiari 12 dní. Ak
nemajetní obyvatelia pracovali bez povozov, nevzťahovala sa na
nich povinnosť odvádzať deviatok ani naturálie.
Nový urbár rozšíril obci obdobie na šenkovanie vína od sv.
Michala (29. 9.) do sv. Juraja (24. 4.).
Pre úplnosť treba dodať, že urbár sa vzťahoval len na poddaných obyvateľov obce. Okrem nich totiž v dedine žili i osoby,
ktoré pod urbársku reguláciu nespadali. Sem patrili zemania, prípadne kurialisti, ako členovia nižšej šľachty, duchovné osoby, slobodné osoby (napr. notár), ľudia ktorí sa z poddanstva vykúpili a
židia, ktorí platili osobitné poplatky.
M. Hoferka

Poľovníci hodnotili
Každoročne počiatkom nového kalendárneho roka sa stretávajú členovia Poľovníckeho združenia Unín na výročnej členskej
schôdzi. V sobotu, 22. februára, zaplnili zasadačku miestneho
kultúrneho domu, aby zhodnotili svoje plány, úspechy a celkovú
svoju činnosť v uplynulom kalendárnom roku. Správu o činnosti
Poľovníckeho združenia Unín predniesol poľovnícky hospodár
Ján Šiška. Správu o hospodárení finančný hospodár Pavol Michaláč a stanovisko k činnosti združenia za dozornú radu jej predseda Ivan Šiška st.
Slávnostným aktom výročnej schôdze bolo prijatie dvoch
nových členov, Jaroslava Kríža najml. a Petra Rusinka. Po ročnej
čakacej praxi, splnení daných úloh, overení vedomostí a schopností ich členská základňa hlasovaním prijala za svojich členov.
Na základe písomnej žiadosti boli za čakateľov za člena Poľovného združenia Unín prijatí Ivan Šiška najml., Radka Masaryková,
Filip Flamík a Juraj Bystrický. Celý program výročnej schôdze
viedol predseda organizácie Jaroslav Kríž st., ktorý sa v tomto
období dožil životného jubilea 70 rokov veku. Členovia poľovníckeho združenia a prítomní hostia mu pri tejto príležitosti zablahoželali a popriali hlavne pevné zdravie do ďalších rokov a veľa
elánu do práce.
Noví členovia boli poľovníckym hospodárom Jánom Šiškom
rituálne pasovaní za členov. Požiadali sme „pasovacieho majstra“
o rozhovor.
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Čo všetko predchádzalo slávnostnému pasovaniu. Aké
podmienky museli kandidáti splniť, aby sa z nich stali právoplatní členovia Poľovníckeho združenia Unín?
Naše poľovnícke združenie už tradične, v duchu dodržiavania starých tradícií a zvykov, na výročnej slávnostnej schôdzi prijíma a pasuje za poľovníkov nových, mladých členov. Nový člen musí absolvovať prednášky teoretickej prípravy a v ročnej kandidátskej dobe sa
zúčastňuje praktickej prípravy a prác v revíri pod dohľadom jemu prideleného staršieho poľovníka „krstného otca“. Tento ho zasväcuje do
tajov prírody a chovania zvierat. Taktiež absolvuje teoretickú a praktickú streleckú prípravu a skúšky zo strelectva, kde v praktickej časti
musí preukázať 40% úspešnosť zásahov terčov. Po roku kandidovania
vykoná pred skúšobnou komisiou skúšku z poľovníctva. Po úspešnom
zvládnutí skúšky z poľovníctva je v našom združení ako „člen čakateľ“ na dobu jedného roka. Počas tohto roka sa mu pridelia úlohy na
zveľadenie združenia, jeho zariadení, ako napr. nový krmelec, posed,
soľník a pod. Sústavne sa sleduje jeho aktivita v združení. Po splnení
čakateľskej doby, na odporúčanie výboru, ho výročná členská schôdza hlasovaním prijme alebo neprijme za člena čakateľa alebo za riadneho člena poľovníckeho združenia. Po prijatí za člena prebehne akt
pasovania za poľovníka, ktorý vykoná „pasovací majster“.
Popísal by si nám samotný akt pasovania?
Rád. V našom združení vykonáva úlohu „pasovacieho majstra“ jeden zo služobne najstarších členov, poľovnícky hospodár.
Nový poľovník za prítomnosti svojho „krstného otca“, teda poľovníka, ktorému bol pridelený ako kandidát, pokľakne pred „pasovacieho majstra“ na pravé koleno, pričom mu „krstný otec“ položí ruku na pravé rameno a „pasovací majster“ začne akt pasovania. Osloví poľovníka menom a hovorí „Vzhľadom k tomu, že si
sa podrobil skúške z poľovníctva a prospel si, avšak do dnešného
dňa si nebol pokrstený obradom patróna poľovníctva svätého
Huberta, dnešným dňom ťa slávnostne prijímam a vítam do
poľovníckych kruhov s obradom pasovania na poľovníka a to (kladie mu pasovací tesák na ľavé rameno):
1. Prvým úderom k pocte Hubertovej platí priazeň ti, patróna
nášho ráč zachovati.
2. Druhým úderom, menom poľovníckeho hospodára, k nemu
úcta a vďaka nech je z tvojej strany vždy daná.
3. Úderom tretím a to posledným, je k zdaru nášho poľovníctva a poľovníckej starostlivosti, chráň a háj ho vždy a všade v bedlivosti.
Ruky podaním sľúb, že poľovníctvu a ochrane prírody budeš
verný až do svojej smrti.
Sľubuješ?
Áno.
Nakoľko si bol pasovaný za poľovníka, menom patróna poľovníctva svätého Huberta ťa prijímam do radov poľovníctva s prianím
„poľovníctvu zdar, tebe a lovu zdar“. Buď vítaný tiež v tomto našom
kruhu. Predávam ti tento pasovací list, ktorý nech ti je upomienkou
na tento slávnostný okamžik, keby ťa kedykoľvek, kdekoľvek alebo
čokoľvek zvádzalo k narušeniu tohto tvojho sľubu. Týmto sa nový
člen stáva riadnym členom poľovníckeho združenia.
Ďakujem za opísanie aktu prijatia nového člena, želám novým
i ostatným členom združenia veľa úspechov v realizácii ich koníčka ako i k ochrane našej prírody.
Ján Palkovič

Správičky z našej školičky alebo
(foto)kronika zo života jednej školy
Život v našej škole sme opustili v predvianočnom období. Škola
sa chystala na „Vianočné aktivity“. Tu žiaci predviedli svoju
šikovnosť v programe, ktorý si pripravili pre svojich rodičov a starých rodičov. Zároveň si rodičia mohli za symbolický príspevok
odniesť domov výrobky, ktoré žiaci pripravili spolu so svojimi učiteľmi a pani vychovávateľkou. Priestory školy boli vyzdobené vianočne a celá škola dýchala vianočnou atmosférou.
Po vianočných prázdninách sa život školy opäť vrátil do bežných koľají. Avšak vo fašiangovom období na nich čakala ďalšia
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milá udalosť. Rada rodičov pri Základnej škole s materskou školou usporiadala Detský maškarný ples, ktorý sa uskutočnil 19.
januára 2014 od 14-tej hod. vo vestibule základnej školy. Zabaviť
sa prišli detičky zo škôlky, žiaci prvého aj druhého stupňa a
nechýbali ich rodičia a starí rodičia. O zábavu sa postarala hudba
a animátorský program sestier Masárových z Holíča. Deti čakala
bohatá tombola a občerstvenie.
Dňa 5. februára sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka základnej školy. Zvedavé očká malých budúcich prváčikov prezerali
obrázky a úlohy, ktoré im pani učiteľky pripravili. V tomto školskom roku sa do prvej triedy našej školy zapísalo 12 prváčikov. Aj
malých budúcich škôlkarov čakal zápis do škôlky. Nových detí
bude 10.

Okrem množstva zábavných podujatí sa žiaci zúčastnili viacerých súťaží, predmetových olympiád a recitačných súťaží. Dňa 15.
januára 2014 sa na ZŠ Sadová ul. v Senici uskutočnilo obvodné
kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnili sa ho víťazi školského kola v kategóriách A (6. a 7. ročník) a B ( 8. a 9. ročník). Žiak
7. ročníka Štefan Vach, ktorý reprezentoval kategóriu A, sa umiestnil na 5.mieste obvodného kola a za kategóriu B sa zúčastnil Šimon
Vrba, žiak 9. ročníka, ktorý skončil na 4. mieste obvodného kola.
Na okresnej súťaži výtvarných prác sa na 2. mieste umiestnila Petra
Machová a na 4. mieste Kristína Starychová.
Dňa 19. marca 2014 sa v Holíči uskutočnilo obvodné kolo
matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Našu školu reprezentovali úspešní riešitelia školského kola Pytagoriády: Nikola Husárová
zo 6. ročníka, David Regásek a Samuel Šebesta zo 7. ročníka a
Sabína Jankovičová z 8. ročníka. Všetci štyria riešili náročné
matematické úlohy. Úspešným riešiteľom obvodného kola sa v
kategórii siedmakov stal Samuel Šebesta a obsadil tak 5. miesto.
Dňa 24. 3. 2014 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Hurbanovho pamätníka. Recitačnej súťaže sa zúčastnilo veľa žiakov a
na okresnom kole nás reprezentovali: v I. kategórii – poézia Boris
Hanzlíček, žiak 2. ročníka, próza Vanesa Dermeková z 2. ročníka, v II. kategórii – poézia Nikola Husárová zo 6. ročníka, próza
David Vach zo 4. A triedy, v III. kategórii - poézia Katarína
Pechová z 8. ročníka a próza Kristína Danielová zo 7. A triedy.
Dňa 13. 3. 2014 sa uskutočnilo Testovanie 9. Žiaci deviateho
ročníka boli testovaní zo slovenského jazyka a literatúry a z mate-
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vážim si to. Dokonca jednému študentovi z nášho tímu ponúkol
odbornú prax v jeho gastronomických zariadeniach. Poteší to.
Ako si sa vôbec dostal ku gastronómii, kuchárskemu
remeslu?
Po skončení základnej školy som zvažoval čo ďalej, rozhodol
som sa ísť do učenia na profesiu stolár. Postupne som zistil, že táto
práca ma nenapĺňa, a po 2 – 3 mesiacoch som prestúpil na profesiu kuchár. Zistil som a dnes som o tom presvedčený, že som urobil správny krok. Prečo kuchárske remeslo? Dosť mňa ovplyvnila
aj televízia, kde sa predvádzali kuchári v svojom umení, čiastočne aj mamička, ktorá bola kuchárkou a hlavne som sa chcel realizovať v práci, ktorá by mi bola zároveň koníčkom. Čo sa mi darí.

Foto: Archív ZŠsMŠ
matiky. Náročné testy zvládli a ich výsledky im budú nápomocné
v prijímacom konaní na stredné školy, ktoré ich v nasledujúcich
dňoch čaká. Vynikajúce výsledky dosiahol Šimon Vrba, ktorý v
oboch testoch dosiahol viac ako 90%, a preto bude na strednú
školu prijatý bez prijímacích pohovorov.
Aj priestory školy sa pomaly premenili zo zimného šatu do jarného. Škola a jej okolie rozkvitlo pod rukami šikovných žiakov a
ich učiteľov. Škola sa už pýši novými šatňovými skrinkami, do
ktorých si už nasťahovali svoje veci žiaci prvého až piateho ročníka. Skrinky sú vzdušné a farebne rozlíšené.
DH

METRO – kuchársky päťboj
Na jubilejnom 20.ročníku medzinárodného veľtrhu ITF
SLOVAKIATOUR a DANUBIUS GASTRO 2014 v Bratislave
okrem reprezentačného stánku Združenia miest a obcí Záhoria
reprezentovali Záhorie študenti Strednej odbornej školy, hotelovej
akadémie a dopravnej priemyslovky z Holíča. V prestížnej gastronomickej súťaži s názvom „METRO – kuchársky päťboj“ ukázali svoju zručnosť študenti uvedenej školy v profesii kuchár a
servírka, pod odborným vedením Ondreja Dermeka. V konkurencii súťažiacich kolektívov z celej republiky obsadili pekné 3.
miesto. Nakoľko som bol svedkom ich súťažného zápolenia, dovolil som si Ondreja požiadať o krátky rozhovor.
Ondrej, gratulujem k peknému umiestneniu celému Tvojmu tímu. Prezraď nám niečo viac o tejto súťaži.
Ďakujem. Náš tím bol zostavený zo študentov našej školy, kde
pracujem ako majster odbornej výchovy. Do súťaže nás prihlásila
škola. Vybrali sme tím z najlepších dievčat a chlapcov, ktorí k
remeslu, do ktorého tajov sa postupne zaúčajú, majú naozaj krásny a vrúcny vzťah. Sponzor súťaže Veľkoobchod METRO dodal
všetky suroviny potrebné k vareniu a k súťaženiu. Všetci jednotlivci súťažili v kuchárskom päťboji, ktorý spočíval v krájaní cibule, krájaní zemiakov štýlom brunoise, krájaní zeleniny na julienne, tranšírovaní kurčiat a filetovaní pstruha. Nad všetkým dohliadala odborná porota zložená z renomovaných šéfkuchárov – Petr
Stádník, Vojto Artz a mediálne známeho z TV (Masterchef) Martina Korbeliča. Okrem týchto disciplín súťažnou úlohou bola aj
príprava slávnostného dvojchodového menu na tému Slovenská
kuchyňa. Sponzor určil povinnosť použiť 4 základné suroviny,
kurča, pstruha, cibuľu a zemiaky. Ostatné bolo o našej šikovnosti
a fantázii. Pred súťažou som zostavil scenár čo a ako budeme jedlo
pripravovať. Ako predjedlo som vybral rolku z tatranského pstruha, plnenú baby karotkou a šaľviou, servírovanú s cviklovým
pyré, reďkovkou a javorovým sirupom. Hlavné jedlo som navrhol
kurča plnené bylinkovým fašom, servírované s kvakovým pyré a
smotanovým kelom so slaninkou. Chutné, čo poviete?
Chutilo určite aj porote aj pozvaným hosťom. Porota si všímala celkovú prácu v kuchyni, od počiatočného prístupu k práci až
po záverečné umytie riadu. Potešilo nás, mňa aj celý náš tím,
uznanie od Martina Korbeliča, čo si osobne mimoriadne cením a

Ondrej s moderátorkou súťaže

Foto: R. Drúžková

Čo plánuješ do budúcna?
Chcem ostať pri remesle, veď len postupne začínam. Chcem sa
viac a viac zdokonaľovať nielen vo varení, ale aj v organizácii
práce a manažovaní kolektívu v gastronomickom zariadení. Určite by som si chcel časom rozšíriť odborné vzdelanie odbornou stážou v zariadení, ktoré má vo svete kredit a získať certifikát o
absolvovaní tak, ako to dnes na Slovensku vlastnia špičkoví šéfkuchári. Ale to chce čas, skúsenosti, ale aj nemalé finančné zdroje, na absolvovanie takejto odbornej stáže. Dnes vykonávam
odbornú prax v školskom gastronomickom zariadení Cafe bar &
restaurant Collegium v Holíči.
Čo rád varíš a aký v súčasnosti je trend vo varení?
Varím rád všetko, rád sa realizujem v špecialitkách. Rád vymýšľam nové receptúry, kombinácie surovín, a ocenením je mi
spokojnosť hostí. V súčasnosti sa vraciame k starým jedlám podávaným moderným spôsobom a k starým už pomaly zabudnutým
surovinám, taký je asi momentálne trend na Slovensku. Ako
majster odborného výcviku vediem mladých ľudí k tomuto krásnemu remeslu. Musím povedať, že tí, ktorí sa dali na dráhu kuchára v našom školskom zriadení, majú k tomuto remeslu veľmi
dobrý vzťah a je radosť s nimi robiť. To mňa po odbornej i ľudskej
stránke napĺňa.
Ondrej, ďakujem za rozhovor, dovolím si aj v mene čitateľov
Unínskych novín zaželať Ti veľa úspechov v Tvojej práci a veľa
spokojných hostí. Hovorí sa, že aj láska ide cez žalúdok. Všetko
dobré, nech sa Ti darí, aby si mohol úspešne reprezentovať aj našu
obec.
Ján Palkovič

Všetci spievajú a tancujú,
Kotvanovci zábavu hrajú!
Skupinu DOU JAMAHA pozná v Uníne asi každý. Najmä
prostredníctvom televízie Šláger TV sa táto skupina pochádzajúca z Letničia dostala do povedomia širokej verejnosti a obľube
mnohých ľudí. Rozhodla som sa, že ich vyspovedám a položím im
zopár otázok. V kapele hrajú otec Alfonz Kotvan a syn Marián
Kotvan, ktorý mi ochotne poskytol rozhovor. Občas s nimi vystupuje aj speváčka, Mariánova sestra Katarína Kotvanová. Zistila
som totiž, že korene týchto muzikantov siahajú aj do našej obce a
nedalo mi to, aby som o nich nezistila viac. :-)
Ako ste sa vôbec dostali k hraniu? Odkedy sa tomu venujete?
Obidvaja sa hraniu venujeme od malička, od útleho detstva.
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Otec sa k tomu
dostal tiež od
detských čias
ako aj ja. Mňa k
tomu
viedli
rodičia. Najprv,
ako malý, som
bubnoval
na
bicie a k tomu si
spieval. Naši
ma prihlásili na
základnú umeleckú
školu.
Takto
to
pokraZdroj: Internet
čovalo, až som
po deviatich rokoch úspešne skončil štúdium na klavíri. Môj otec
sa k hraniu dostal prostredníctvom svojho starého otca, ktorý mal
akordeón. Otec postupne skúšal naň hrať a neskoršie mal i svoju
vlastnú kapelu a to aj počas základnej vojenskej služby.
Aký hudobný žáner hráte?
Žánrovo sa špecializujeme na pop a zábavové pesničky. Dá sa
povedať, že sme multi žánrová kapela, ktorá chce v prvom rade
robiť kvalitnú zábavu. Hlavné však je, aby si ľudia radi s nami
zaspievali a zabavili sa.
Vaše korene siahajú aj do Unína... Porozprávate nám o
tom? Podporuje vás celkovo vaša rodina v tomto?
Otcova starenka pochádzali z Unína. Za slobodna sa volali
Štefánia Drúžková. Mamkina starenka takisto pochádzali z týchto končín. Volali sa Školastika Míšaná. Naša rodina nás celkovo v
tomto určite podporuje. Inak sa to ani nedá robiť bez podpory tých
najbližších.
Ste známa hudobná skupina aj vďaka televízii Šláger TV.
Môžete nám priblížiť ako vznikla vaša spolupráca s televíziou?
Spolupráca vznikla náhodou. Na začiatku táto televízia zháňala rôzne kapely a hudobné skupiny, ako aj teraz. Na našich webových stránkach www.duojamaha.sk sme uverejnili hudobné ukážky, ktoré sa im páčili a tým pádom nás oslovili. Najprv sme dlho
rozmýšľali, či túto ponuku vôbec prijmeme, až keď sa ozvali
druhý raz, povedali sme si, že to skúsime, veď nemáme čo stratiť?... Po určitej dobe sa naša spolupráca s televíziou Šláger TV
začala stupňovať. Tešíme sa, že môžeme rozdávať ľuďom radosť
prostredníctvom televízie, ale aj prostredníctvom rozhlasu.
Chodíte aj do práce a je to iste náročné. Dá sa to zvládať?
Napriek tomu, že máme každý svoje aktivity a povinnosti,
zvládame to, lebo ľudia si to žiadajú. Radi to pre nich robíme, a
preto sa na maximum snažíme, aby sme im vyhoveli a takisto sa
snažíme si nájsť vždy čas. Keď človek chce, dá sa všetko. My
chceme, robíme to radi a hlavne srdcom.
Musíte mať nabitý program...Vystupujete často?
Program je od začiatku roka riadne rozvrhnutý, kde a kedy
vystupujeme. Hráme na rôznych kultúrno-spoločenských akciách,
mestských a dedinských slávnostiach, koncertných vystúpeniach,
ale stále aj na súkromných oslavách, kde sme pozvaní, napríklad
ako darček pre oslávenca.
Natočili ste komplety, vydali ste CD. Čo plánujete do budúcnosti?
Aj naďalej plánujeme vydávať nové CD-čka, nové videoklipy,
vlastné zábavné relácie a estrády. Chceme hlavne produkovať
hudbu, ktorá bude ľuďom robiť radosť, to je pre nás prvoradé.
Ostatné plány nechcem prezrádzať, aby sa diváci a naši poslucháči mohli príjemne prekvapiť. Ďakujeme všetkým za podporu!
Niet o tom pochýb, že muzikanti z DUO JAMAHA – Kotvanovci sú známi nielen na Slovensku, tak i v Českej republike. Sú
to príjemní a milí ľudia, ktorí sa snažia rozdávať radosť spoluobčanom prostredníctvom hudby. A že sú takí dobrí, môže to byť i
jednou z príčin, že majú korene v Uníne, veď Unín je známy odnepamäti vynikajúcimi hudobníkmi a spevákmi?
Ďakujem Vám veľmi pekne za rozhovor a želám Vám v mene
celej redakčnej rady veľa úspechov, mnoho odohratých vystúpení
a spokojných ľudí pri počúvaní vašej muziky!
Radka Petrášová

Naši rodáci v Prahe
V predchádzajúcich vydaniach Unínskych novín sme začali
rubrikou, v ktorej oboznamujeme našich čitateľov so životom
našich rodákov v stovežatej Prahe. Teraz sme oslovili Martina
Vlka a položili sme mu niekoľko otázok.
Kam smerovali Tvoje kroky po skončení stredoškolských
štúdií?
Po skončení gymnázia v Skalici som nastúpil na štúdium jadrovej
chémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovi v Prahe, kde
som v rámci štúdií pracoval na príprave a použití rádioaktívne značených zlúčenín vo výskume a vývoji liečiv s protinádorovými a protivírovými účinkami. Tu som začal spolupracovať s kolegami z Univerzity Palackého v Olomouci. Na túto tému som vypracoval diplomovú prácu v roku 2008. Po zložení štátnej skúšky a ukončení magisterského stupňa som odišiel na doktorské štúdia na Fakultu jadernú a
fyzikálně inženýrskú (FJFI) na Českem vysokem učení technickem
(ČVUT) taktiež v Prahe. Tu študujem v doktorskom programe Aplikovaná jadrová chémia a zároveň pôsobím ako výskumný a vývojový pracovník na Katedre jadrovej chémie, predtým v Centre pre jadrovú a radiačnú chémiu. V roku 2011 som po zložení štátnej doktorskej skúšky a rigoróznej skúšky získal doktorát prírodných vied.
Okrem akademickej dráhy som sa venoval aj prenosu výsledkov a
technológií do praxe a skutočného života, lebo ten vedecký je niekedy od aplikačnej sféry dosť ďaleko. Preto sme v roku 2007 spoločne
s ďalšími kolegami založili spoločnosť Betulinines, v ktorej som do
roku 2013 pracoval vo výskume a vývoji nových aktívnych zlúčenín.
V súčasnosti pôsobím v Radiofarmaceutickej skupine na FJFI, kde s
kolegami pracujeme na príprave liečiv pre liečbu rakoviny kostí a
špeciálnych nosičoch rádioaktívnych prvkov pre medicínu. Venujem
sa aj pedagogickej činnosti a vedeniu bakalárskych a diplomových
prác. FJFI patrí medzi predné svetové autority v oblasti jadrového
výskumu a poskytuje mi pre prácu veľmi solídne zázemie a možnosti spolupráce s prednými českými i zahraničnými vedeckými kapacitami v obore. A som veľmi rád, že tu môžem pôsobiť.
V súčasnosti pracuješ a žiješ v Prahe. Pokús sa nám predstaviť.
V Prahe a jej okolí žijem už vyše desať rokov (od roku 2002).
Posledného pol roka bývame s rodinou v Kostelci nad Labem –
severovýchodne od Prahy, neďaleko Neratovic. Predtým sme
bývali na okraji hlavného mesta. Ale rušný a hektický život veľkého mesta sme radi vymenili za kľudnejší život na predmestí. S
manželkou Alexandrou máme dve deti - staršiu dcéru Aničku,
ktorá má dva a pol roka a polročného syna Richarda. Do Prahy ale
pravidelne dochádzam za prácou priamo do centra. Práca je i
mojím koníčkom a popri nej už veľa času neostáva. Okrem toho
trávim podstatnú časť času cestovaním v rámci medzinárodných
projektov a sympózií. Práca mi umožnila navštíviť i zaujímavé
miesta –napríklad: Dubno, Moskva, Petrohrad (Rusko); Ispra,
Maratea (Taliansko); Karlsruhe, Mohuč, Heidelberg (Nemecko)
alebo Lyon (Francúzsko). Rád cestujem i na netradičné miesta, ak
mi to čas dovolí – napríklad do Černobylskej oblasti. Zvyšný
voľný čas trávime s manželkou a deťmi s rodinou v Uníne a Radimove alebo s kamarátmi, asi pravdepodobne kvôli hlbokým väzbám k domovu. Praha ešte predsa len nie je tak ďaleko.
Tvoje plány do budúcna?
Plánov do budúcna by bolo priveľa, ale v najbližšej dobe je pre
mňa hlavným cieľom obhajoba doktorskej práce, ktorá bude už
čoskoro. Potom, som dlžný čas svojej rodine, ktorej by som sa
chcel viacej venovať.
Stretávaš unínskych rodákov v Prahe?
Unínskych rodákov – mojich spolužiakov a kamarátov žijúcich v Prahe stretávam veľmi sporadicky. Občas sa stretneme
náhodne, občas pri nejakej príležitosti. Bohužiaľ, naše pracovné
tempo príliš nedovoľuje, aby sme sa stretávali častejšie. Niekoľko
krajanov mám v pracovnej skupine a medzi našimi študentmi je i
niekoľko Slovákov z rôznych kútov Slovenska. Väčšinou a najradšej sa však stretávam s kamarátmi tu doma v Uníne.
Ján Palkovič
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Ozvali sa z cudziny...
Pri návšteve v rodnom Uníne sme oslovili našu mladú spoluobčianku, Antóniu Kurtovú, ktorá žije a pracuje v Anglicku. Požiadali sme ju o krátky rozhovor.
Prečo si sa rozhodla odísť žiť a pracovať do cudziny?
Po absolvovaní Obchodnej akadémie Senica som si, ako väčšina mladých ľudí, nemohla nájsť prácu. Najprv som pracovala u
svojho strýka, neskôr som odišla do Bratislavy a začínala ako
pomocný personál v reštaurácii. Počas tejto práce, ktorá ma neuspokojovala, som sa rozhodovala ako ďalej. Skúsila som šťastie za
hranicami našej dediny, Slovenska a odišla za prácou do zahraničia. Po vybavení potrebných formalít som vycestovala pred 12timi rokmi, presne 5. apríla 2002, ako väčšina mladých ľudí v tom
čase, do Anglicka. Jedna z možností ako začať bola práca opatrovateľky detí - aupair, čo som využila aj ja.
Prvé moje kroky viedli do dediny Noorthmoor asi 20 km od
Oxfordu, kde som sa starala o dve deti - dievčatká vo veku 1 a 3
roky. Popri práci aupair som navštevovala jazykovú školu v Abingdone, nakoľko znalosť angličtiny bola nutnosťou a v mojom prípade
sa bolo treba jazyk jednoducho naučiť pre ďalšie uplatnenie a zotrvanie na ostrovoch. U tejto rodiny som bola 3 roky. Počas celej
doby sa o mňa rodina starala na veľmi vysokej úrovni a aj po
mojom odchode až dodnes udržiavame blízky a korektný vzťah.
V roku 2005 som sa osamostatnila, našla som si prácu v spoločnosti TESCO, kde som bola vedúca oddelenia odevov. Práca
pre túto spoločnosť nie je jednoduchá. Ak pracovník vykazuje
dobré výsledky a spĺňa stanovené štandardy spoločnosti, presúvajú ho do svojich reťazcov s väčšími nárokmi, čo sa podarilo
zvládnuť aj mne. Bola som preložená 5-krát. Prešla som ako veV tomto roku si pripomínane 100. výročie od vypuknutia 1. svetovej vojny, v ktorej zaplatilo najvyššiu daň i niekoľko desiatok
našich predkov.
Pri tejto príležitosti európske
múzea vyhlásili projekt, cieľom ktorého je zachovať a sprístupniť artefakty z
obdobia tohto svetového konfliktu.
Ak sa vo vašom rodinnom archíve nachádzajú pohľadnice, fotografie alebo predmety k tomuto obdobiu, prostredníctvom Záhorského
múzea v Skalici sa do projektu
môžete zapojiť i vy. Táto pohľadnica
je z rodinného archívu rodiny Štepánikových.
Nápis na prednej časti pohľadnice
hovorí, že po 100 rokoch sa prebudil
lev, ktorý vola k svätému boju za
cisára, ríšu a kultúru.
Na zadnej strane
pohľadnice
je
pozdrav z frontu od
vojaka Štefana Sprušanského z Unína,
ktorý adresoval susedovi Dávidovi Gelleimu.
Uvádzame
doslovný prepis.
Štábna rota 2/72
Cenzurované
Polná pošta č. 35
23. januára 1915
Milí susede! Mnoho krat vas pozdravujem Kartu sem od vas
dostal skeru sem sa potešil ale kedsem prečital že zas rukuju stim
sa netes šim lebo dokat budu rukovat nadobre si mislet nemožem
pišete mi čo bude ajakje žeja to vim lepši jak vi janevim jak to
bude ked nepratele vnašem ani vjeho. Tak vas moc razu pozdravujem aj Hendricha šeckich vašich pritelu keri vas navštevuju
pozdravujem aj rodiču Suctu Ludvik
M. Hoferka
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dúca všetkými oddeleniami, ktoré daná spoločnosť má. Výsledok
môjho úsilia je ten, že v súčasnej dobe pracujem ako zástupca riaditeľa TESCO v meste Reading, ktoré má 430 zamestnancov, za
ktorých nesiem zodpovednosť, ako ich nadriadený pracovník.
Ako som už spomenula, moja práca vyžadovala veľa sťahovania. Len nedávno som sa vrátila naspäť do Oxfordu. Posledných 5
rokov som bývala na južnom pobreží Veľkej Británie v mestách
Brighton a Portsmouth.
Páči sa Ti v Anglicku, plánuješ tam zostať žiť natrvalo?
Medzi Veľkou Britániou a Slovenskom je veľký rozdiel životnej úrovne. Zvyknúť si a zvládnuť sa dá veľa vecí. Dnes mám
pocit, že po rokoch úsilia sa mi to podarilo. Životný štýl, na ktorý
som privykla je síce náročný a človek sa musí snažiť a pracovať,
ale dáva väčšie možnosti vyššieho životného štandardu.
V tejto krajine sa mi veľmi páči. Ľudí, ktorých som spoznala
boli milí, priateľskí. Pomohli mi vybaviť a zariadiť veľa vecí. Aj
preto som po takto nastavených základoch mohla budovať svoje
živobytie v zahraničí, nakoľko veľa ľudí, ktorí sem odišli za prácou sa znovu vrátili späť do svojich vlastí. O návrate na Slovensko a do rodnej dediny teraz a asi aj do budúcnosti neuvažujem.
Mám priateľa, s ktorým plánujeme budúci rok svadbu a natrvalo
sa usadiť v krajine kráľovnej Alžbety II.
Do rodnej dediny sa vždy rada a pravidelne vraciam. Na chvíle detstva spomínam len v tom najlepšom. Aj preto by som chcela prostredníctvom Unínskych novín všetkých v Uníne pozdraviť
a popriať veľa pevného zdravia a spokojnosti.
Teší nás, že si mnohí naši mladí spoluobčania našli uplatnenie
aj ďaleko za hranicami našej vlasti. Ďakujeme za príspevok a prajeme veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
Ján Palkovič

Vyžrebovanie jarnej časti futbalového
ročníka 2013/2014
MO Senica II. trieda dospelí
Kolo

Dátum

čas

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

23. 3. 2014
30. 3. 2014
6. 4. 2014
13. 4. 2014
20. 4. 2014
27. 4. 2014
4. 5. 2014
11. 5. 2014
18. 5. 2014
25. 5. 2014
1. 6. 2014
8. 6. 2014
15. 6. 2014

10.00
15.00
15.00
15.00
10.00
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
10.00
17.00

Kunov – Unín (2:1)
Unín – Bor. Sv. Jur (1:3)
Smrdáky – Unín (2:1)
Unín – Dubovce (1:3)
Rohov – Unín
Chropov – Unín
Unín – Trnovec
Čáry – Unín
Unín – Sobotište
Letničie – Unín
Unín – Lakš. Nová Ves
Hradište – Unín
Unín – Prietrž

MO Senica II. trieda žiaci
Kolo

Dátum

čas

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19. 4. 2014
26. 4. 2014
4. 5. 2014
10. 5. 2014
17. 5. 2014
25. 5. 2014
31. 5. 2014
7. 6. 2014
14. 6. 2014

12.00
12.00
12.00
10.00
14.30
12.00
12.00
12.00

Sekule – Unín
Unín – P. Močidľany
Smrdáky – Unín
voľno
Sobotište – Unín
Rovensko – Unín
Unín – Chropov
Štefanov – Unín
Unín – Smolinské
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Korbáč, voda, kraslíc moc, nech prinesie Veľká noc!

Policajt si ide kúpiť záhradu. Stále sa mu zdá veľká a tak pochybuje, na čo ju využije. Sadár mu hovorí: Sem dáte mrkvu, sem cibuľu no a sem treba sliepky. Policajt súhlasí a kúpi záhradu. Za rok sa príde sadár pozrieť, ako ide policajtovi záhradníčenie. Ten sa chváli: Ide to skvele! Mrkva obrovská, cibuľa ako futbalová lopta, akurát tie sliepky mi nevzišli! Asi som ich dal príliš hlboko...

Zdroje: http://vitaz.rimkat.sk/index.php?a=article-spektrum&id=1551, http://www.umele-stromy.sk/velkonocni-zajaci-na-velkunoc,202.html, http://vtipy.vsetko.com/?go=vyhladavanie&search=Ve%C4%BEk%C3%A1%20noc&categid=0&from=45,
http://darkont.cz/produkt/smejici-se-smajlik-varianta-3-button/, http://klubert.edupage.org/news/?zac=100, http://charmedfunny.blog.cz/0803/2, http://www.sazp.sk/slovak/aprojekty/skkr/Aktivit.html

Radka Petrášová
Unínske noviny – občasník obyvateľov obce Unín
Vydáva Obecný úrad Unín, IČO 00310107. Periodicita: 3 krát do roka. Šéfredaktor: Mgr. Martin Hoferka Th.D. Redakčná rada: Štefan Andel, Mgr. Daniela Hladká, Ján Palkovič, Radka Petrášová. Výkonný redaktor: Rozália Drúžková. Náklad: 420 kusov. Tlač a grafická úprava: Tlačiareň DURLÁK Senica. Noviny sú registrované na MK SR pod císlom EV 3464/09, ISSN 1339-0821. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Obecný úrad Unín, 908 46 Unín č.332, tel./fax. +421 34 6621452, http:// www.unin.sk, e-mail:
obuunin@ehs.sk. Do domácností v obci Unín distribuuje OcÚ Unín.
Dátum vydania: 20. 4. 2014

