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Koľko dní trvajú
Vianoce?
Drahí priatelia, sme súčasťou sveta,
ktorý vytvoril spoločnosť plnú práv a slobôd, tolerancie. Sveta, ktorý potláča konvencie a snaží sa ponúknuť rovnaké možnosti pre všetkých. Neznie to ideálne?
Myslím, že každý z nás rýchlo vytriezvie, ak si uvedomí, že spoločnosť, ktorá
má miesto pre všetko nové i moderné, prekvapivo útočí alebo v lepšom prípade zabúda na rodinu.
Tento rok som si uvedomil, že príchod
Vianoc ohlásila „čarovná vianočná ponuka“ jedného z mobilných operátorov.
Pravdupovediac, nebol by som si to všimol, keby som nezachytil šomranie ľudí,
že tak skoro, 26. októbra, už máme myslieť
na Vianoce. Vzal som si to z tej druhej
strany: nie je to neskoro? Iba dva mesiace
v roku máme myslieť na „tri dni“ trvajúce
Vianoce, keď si spomíname narodenie najväčšieho proroka – Božieho Syna? Nie je
to primálo?! Kde sa stala chyba, že najkrajšie sviatky roka vnímame viac svetsky
ako duchovne? Kde sa udial ten zlom,
medzi tým, keď sa deti tešili z malej cukrovinky a medzi dnešnou dobou, v ktorej
deti po pár dňoch odhadzujú tisícové darčeky? Človek 21. storočia sa nechal strhnúť touto vlnou, porušuje manželské sľuby
a ľahostajne odchádza od svojej rodiny.
Dnešní ľudia žijúci v rýchlom, hlučnom
a materialistickom svete nemajú čas.
Rodičia nemajú čas venovať sa deťom
a deti rodičom. Takto pomaly rastú bariéry, blízki sú si vzdialení. Rodina stráca
svoje postavenie. Šanca vyrastať s obidvo-

Pusté v januári. 2011.
mi rodičmi je menej ako 60 %. Nemyslíte,
že sú to fakty, ktoré by nás mali vyprovokovať k zamysleniu?
Zabudnime na prepych, stlačme gombík na počítači a vypnime ho, zrieknime
sa televízie... a venujme čas ľuďom, ktorí
nás potrebujú. Vianoce sa dajú prežiť bez
zhonu a stresu. Usmievajme sa na ľudí
okolo seba. Svet bude krajší pre nás, ale
i pre nich. A naplnení dobrotou a pokorou
si zasadneme k štedrovečernému stolu.
Veď predsa rodina dáva človekovi istotu, dáva ochranu, dokáže ovplyvniť
a pomôcť vybudovať z bezbranného človeka silnú osobnosť. Človek potrebuje žiť
v spoločenstve a láske, potrebuje poznať
pravidlá i kompromisy, a preto by sme
nemali v otázke rodiny ostať ľahostajní.
Vianoce sú sviatkami narodenia
Božieho Syna, ale i sviatkami rodiny.
Nech sú pre nás inšpiráciou o pravých
hodnotách. Vtedy nám Ježiško donesie ten
najväčší dar – LÁSKU. Ak bude naše
srdce dostatočne otvorené, zmestí sa jej
toľko, že z nej budeme môcť rozdávať nielen v čas vianočný.
Ja Vám želám, ako Váš duchovný, aby
ste našli zdravie, porozumenie, lásku
a pokoj nielen v čase vianočnom, ale aj
v ostatnom období budúceho kalendárneho roka.
Mgr. Tibor Tasáry,
správca farnosti

Foto: A. Matuškovičová

Oslávili sme 620.
výročie prvej písomnej
zmienky o obci
Oslava 620. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Unín trvala tri dni. V piatok 7. 9. 2012 bola zahájená slávnostným
zasadnutím obecného zastupiteľstva, na
ktorom sa zúčastnili zástupcovia TTSK,
podpredseda Zdenko Čambal a poslanci
Stanislav Chovanec a Jozef Hazlinger.
Starostovia okolitých obcí a miestni občania. Program zasadnutia spestrili žiaci
základnej školy básňou a spevmi dievčat,
ktoré navštevujú ľudovú školu umenia pri
základnej škole. Starosta obce ocenil
ďakovným listom za aktívnu činnosť spoločenské organizácie, právnické a fyzické
osoby v obci Unín. Nasledovala vernisáž
výstavy „Zámčisko v nálezoch“ s úvodným slovom PhDr. Vladimíra Turčana
z Archeolo-gického múzea SNM
v Bratislave. Boli prvý krát vystavované
archeologické predmety z doby vykopávok, ktoré boli realizované na Zámčisku
v 80-tych rokoch minulého storočia.
Zároveň bola sprístupnená Fotogaléria
Unín 1992 – 2012.
V sobotu pod názvom Obec v obrazoch
Martin Hoferka premietal historické filmy
a fotografie z obce, čo ako autor spojil
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s prezentáciou novej publikácie Kalendárium obce Unín.
Program umocnila spevácka skupina Radosť v krásnych unínskych krojoch. O tento program bol zo strany občanov veľký záujem. Mnohí z účastníkov sa videli na filmoch po niekoľkých
desaťročiach, čo v nejednom prípade vyvolalo úsmevy na tvárach
ako i hlasný obdiv.
Nedeľňajší program bol zahájený sprievodom účastníkov
prehliadky speváckych skupín na čele s dychovou hudbou
Unínčanka, ktorá koncertovala a hrala na počúvanie i do tanca po
ukončení prehliadky. Vystúpili spevácke súbory Detská folklórna
skupina Nádej z Kuklova, Kuklovjané z Kuklova, Mužáci
z Prietržky, Senior z Gbelov a domáce súbory Radosť a Úsmev.
Zazneli známe i menej známe piesne, ktoré publikum odmenilo
mohutným potleskom. Počas všetkých troch dní bola možnosť
prezrieť si výstavy Zámčisko v nálezoch a Fotogaléria Unín
1992 – 2012.
-rd-

Spoločenská kronika
Zosobášili sa:
Miroslav Karas a Žofia Kurtová
Martin Drinka a Patrícia Masaříková

1. 9. 2012
27. 10. 2012

Pri príležitosti osláv 620. výročia prvej písomnej zmienky
o obci Unín
venoval Pala Nemec Lelín – prezident ZSSR (Záhoráckej sebjestačňí svojpomocňí republiky) Obci Unín nasledovnú báseň
Unínské stríbro
To Unínské stríbro
šíré je jak voda,
vylét do potoka,
byua by ho škoda.
Ale každé ráno
štamprlíček jeden,
vypit na zdravíčko
mjet syu jak sedem.
Po poluedňa robit,
na objed pú deci,
po roboce večer,
nech si dajú šeci.
Nech si koštnú šeci
dobrú slivovičku,
na dobrú noc miuej,
zaspívat pjesničku.

Ked sa pije z umem,
dá ti Panbú zdraví,
ten náš bíuý nektár,
každú nemoc spraví.
Ked glgáš bez rozumu,
šecko drahé stracíš,
sám a bez rodziny,
po šenkoch sa vuáčíš.
To Unínské stríbro,
bodaj by ho byuo,
aspoň dve bečičky,
aby aj ženičky,
okoštovali ho,
okoštovali ho.

Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom

Kultúrno-spoločenská činnosť

Opustili nás:
Ján Vlachynský
Jozef Kovačič
Štefan Krempa
Mária Štetinová
Emília Michalková

7. 9. 2012
22. 9. 2012
21. 11. 2012
28. 11. 2012
3. 12. 2012

vo veku 80 rokov
vo veku 55 rokov
vo veku 51 rokov
vo veku 74 rokov
vo veku 76 rokov

Česť ich pamiatke

Rozpis vývozu komunálnych
odpadov pre rok 2013
17. 1. 2013
7. 2. 2013
14. 2. 2013
28. 2. 2013
21. 3. 2013
11. 4. 2013

2. 5. 2013
23. 5. 2013
13. 6. 2013
4. 7. 2013
25. 7. 2013
5. 9. 2013

26. 9. 2013
17. 10. 2013
7. 11. 2013
28. 11. 2013
19. 12. 2013

V obci sa viac rokov separuje odpad. Zberá sa starý papier,
vyvážajú sa plasty, sklo, železo, pneumatiky, staré oleje,
elektrospotrebiče, veľkoobjemový odpad a iný tuhý komunálny odpad. Chýbala nám ale
možnosť zberu obnoseného šatstva. To bolo možné odovzdať
len keď sa konala charitatívna
zbierka. Na to, aby ste nemuseli obnosené už nepotrebné šatstvo, obuv a hračky skladovať
doma, obec zmluvne zabezpečila nádobu na ich zber. Táto je
umiestnená pri obecnom úrade
a kedykoľvek môžete veci do
nej vložiť. Najlepšie, ak ich zabalíte do vreca alebo igelitovej
tašky. Prostredníctvom charitatívnej organizácie budú veci vytriedené a poslúžia ako humanitárna pomoc.
Foto: R. Drúžková

Čo bolo:
17. 8. 2012 Hodová diskozábava – MS SČK
18. 8. 2012 Hodová tanečná zábava – MS SČK
Výstava zvierat – SZCH
Hodový guláš – DT Klub
Hodová „11“ – OcÚ a TJ
7. 9. 2012 Slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v
Uníne a vernisáž výstavy „Zámčisko v nálezoch“
s úvodným slovom PhDr. Vladimíra Turčana z
Archeologického múzea SNM v Bratislave
8. 9. 2012 Obec v obrazoch – premietanie historických
filmov a fotografií z obce spojené s prezentáciou
novej publikácie Kalendárium obce Unín
9. 9. 2012 Prehliadka speváckych skupín, po ukončení
tanečná zábava
Počas všetkých troch dní – Fotogaléria Unín
1992 – 2012
21. 10. 2012 Október – mesiac úcty k starším – posedenie
dôchodcov - OcÚ
9. 12. 2012 Adventné mikulášske poobedie
16. 12. 2012 Adventný organový koncert – Eva Moleková rod.
Flamíková, Holíč

Čo bude:
20. 1. 2013 Detský maškarný ples – SZCH
26. 1. 2013 Tradičný maškarný ples – DHZ
9. 2. 2013 Fašiangová zábava s pochovávaním basy

Vianočný stolnotenisový turnaj
Pozývame záujemcov všetkých kategórií na Vianočný stolnotenisový turnaj, ktorý sa uskutoční v telocvični ZŠsMŠ Unín
v nedeľu 23. decembra 2012 od 13.00 hod. Treba si priniesť
športovú obuv a odev.
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Uctili sme si padlých
Stáva sa tradíciou každoročne 11. novembra si uctiť padlých
vojakov, ktorí zahynuli v prvej a druhej svetovej vojne. Pri
pomníku padlých sa zišli na výzvu obecného úradu a jednoty
dôchodcov o 11. hodine obyvatelia obce a pri spomienkach dnes
už 92 ročného Floriána Mihála, účastníka druhej svetovej vojny,
sa snažili predstaviť tú hrôzu, ktorú museli v čase vojen prežiť. Na
znak vďaky po slávnostnom príhovore starostu obce boli zapálené
kahance a položená k pomníku padlých kytica červených makov,
symbol tohto dňa, vyrobená žiakmi základnej školy. Rozozvučané
zvony len umocnili túto slávnostnú chvíľu.
-rd-

Anna Machová sa 12. 12. 2012 dožila krásnych „90“.
Blahoželáme.
Foto: R. Drúžková

V Uníne sa na dôchodcov nezabúda
Je zaužívané, že posedenie pre dôchodcov zabezpečuje striedavo obecný úrad a jednota dôchodcov. V tomto roku bol rad na
obecnom úrade a tak v nedeľu 21. októbra boli pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším pozvaní všetci starobní dôchodcovia, ktorých je podľa zoznamu v obci 259. Mnohí sa však z rôznych dôvodov, či už choroba alebo iné povinnosti, nezúčastnili. Tých, ktorí
prišli privítal zástupca starostu Ján Palkovič, ktorý sprevádzal
krátkym kultúrnym programom deti zo základnej školy a spevácky súbor Úsmev. Úprimné slová vďaky za prežité roky naplnené
statočnou prácou a výchovou detí vo svojom slávnostnom príhovore adresoval prítomným starosta obce Štefan Andel. Predseda
Okresného výboru Jednoty dôchodcov Slovenska Jozef
Morbacher dôchodcov pozdravil a požiadal o aktívnejší prístup
k dianiu okolo seba. Skonštatoval, že náplňou života nie je len
práca, ale aj oddych a zábava v spoločnosti svojich rovesníkov.
Preto je treba využívať aj kúpeľné pobyty, ktoré sa organizácia
snaží pre svojich členov každoročne získať. V príjemnej atmosfére sa spomínalo a rozprávalo o radostiach a starostiach. Aby bolo
posedenie kompletné, pracovníčky obecného úradu pripravili
chutné občerstvenie a hudobná skupina 3B rozprúdila náladu
účastníkov, ktorí si s chuťou zanôtili. Tí vytrvalejší vydržali až do
večerných hodín. Každý si zo stretnutia odniesol ako darček
Kalendár na rok 2013 s dobovými fotografiami z obce. Tešíme sa
na budúce spoločné stretnutie.
-rd-

Florián Mihál pri príhovore

Foto: R. Drúžková

Na Obecnom úrade v Uníne je možnosť zakúpenia
Kalendária obce Unín, Kalendára na rok 2013 s tematikou
obce Unín a DVD zo 620. výročia prvej písomnej zmienky
o obci Unín.

Idyla jasiel
Za krásnej noci každý mal svoj nocľah,
iba Jozef a Mária nie – on prosil, ona prosila.
V ťažkostiach očakávané dieťa bola ich posila.
Ježiško už v lone svojej Matky za nás prosí,
aby sme my, ľudia, spoznali Ho a zostali ako deti bosí,
celým životom Ho nasledovali a boli Ho hodní –
hrali mu a spievali mnoho a mnoho dní.
Chudoba v betlehemskej maštaľke –
- chudoba všade naokolo.
Jednoduchí pastieri nablízku pásli,
rýchlo prijali zvesť – radosť neďalekých jaslí.
Kľaknime k jasličkám, kľaknime k Svätostánku,
veď nás Ježiško čaká –
spievajme mu duchovnú uspávanku.
Ľúbim Ťa Ježiš nad všetko stvorenie,
Ty si spása sveta – duše potešenie.
Požehnané Vianoce želám všetkým,
ku ktorým slová básne doletia.
Nech Vás pokoj a láska Ježiša pohltia.
Anna Dermeková

Zaujatí účastníci posedenia

Foto: J. Palkovič
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Život s piesňou
Najväčšia láska je láska k životu. Život je pekný a čokoľvek
nám osud prinesie, nezabudnime žiť.
Jeseň je vhodným časom na zamyslenie sa, zastavenie, zaspomínanie. Mesiac september je slávnostný pre spevácku skupinu
Úsmev pri organizácii Jednoty dôchodcov v Uníne. Oslávila 5.
výročie svojho založenia a prvého vystúpenia. Prežili sme spoločne počas týchto rokov nádherné dni prípravami, nácvikmi
piesní k rôznym príležitostiam, podujatiam organizovaných
v obci, ale aj mimo našej obce. Náš kolektív sa pravidelne zúčastňuje na prehliadkach speváckych seniorských súborov v Gbeloch.
Boli sme hosťom podujatia na žatevnom pásme pod názvom
„Dožinky na Modrofanskej roli“ v Modranke, kde sme zaspievali veselé žatevné piesne. Sprievodným podujatím bola výstava
krojovaných bábik, kde sme prispeli krojovanými bábikami aj
z našej obce. Spevácka skupina účinkovala na 620. výročí prvej
písomnej zmienky o obci Unín a na slávnostnom stretnutí seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Uvedomujeme si, že je
tu jeseň života a o to viac pociťujeme potrebu si ju čo najviac
vychutnať a pritom odovzdať radosť zo spevu, spestriť život sebe
aj členom našej obce.
Štefana Mihálová

Súbor v Modranke

u nás dopestovať, alebo ktoré sa nedali v domácich podmienkach
vyrobiť. Okrem iného sa pestovali ako základné plodiny obilniny:
jačmeň, pšenica, raž, ovos, potom kukurica, zemiaky, repa, strukoviny, najmä fazuľa, hrach, cícer, bôb, dyne, koreňová zelenina,
kapusta a v neposlednom rade aj veľa maku. Pestovali sa tiež úžitkové rastliny ľan a konope, z ktorých sa tkali nite a následne látky.
Pani Helena Vachová mi veľmi zaujímavo porozprávala práve
o pestovaní a spracovaní konope. Pestovalo sa dvojo: tzv. „materné“ a „poskolné“. Materné bolo nižšie, pestovalo sa až do jesene
a slúžilo ako zdroj semena. Poskolné bolo vyššie, v lete sa trhalo,
viazalo do snopkov a máčalo sa 6 týždňov vo vode u Hurbánka
v Olší. Po tejto procedúre sa vňať spracovávala tzv. „mjadlicou
a trdlicou“, aby zmäkla a bola vláčna. Takto upravená sa preťahovala cez „hachlu“, čo bola doska s veľkými špicatými hrebíkmi
nabitými do kruhu, na ktorej sa vňať rozbila na jemné vlásky –
„kúdel“. No a z kúdele sa na kolovrátkoch tkali konopné nite
(mimochodom veľmi pevné). Z nich sa nakoniec tkalo konopné
plátno, ktoré sa používalo na „gace“, košele, pre ženy „rubáče“,
ale aj plachty do postelí. Možno by sme ešte dnes našli u niektorej starenky v starej skrini odložené tieto plachty, pretože dokázali vydržať roky. Sama som zažila vo svojom detstve, že moji starí
rodičia na takýchto plachtách ešte spávali. Pre dnešných ľudí
niečo nemysliteľné, lebo táto látka bola veľmi hrubá a drapľavá.
Napadlo ma, že čo sa nezmylo v zriedkavom kúpeli, to odrhla
z pokožky konopná plachta pri prevracaní sa na posteli počas
spánku. Moderne by sme mohli povedať, že to bol vlastne peeling ☺.
A ako dalo zabrať pranie týchto plachiet! Právali sa na potoku,
mydlo na pranie si ľudia vyrábali zo starej bravčovej masti a lúhu
(„lauštanu“). Keď chceli mať niečo pekne biele, nemuseli používať Ariel, ale veľmi dobre poslúžil drevný popol, ako spomínali
obe pamätníčky. Takže milé gazdinky: pridať do prania drevný
popol a „bílá bude ještě bělejší“ ☺.

Foto: L. Mihál

Cesty ku svojim koreňom
Foto: Archív A. Dermekovej
V tieto pokojné adventné dni máme viac ako inokedy čas aj
túžbu zastaviť sa a zamýšľať nad našimi životnými cestami, nad
tým, čo bolo kedysi a porovnávať časy minulé s prítomnosťou. Je
to ako návrat ku svojim koreňom. V dnešnej chorej dobe, ktorá
nás ako mlynské kamene melie len ďalej a vyššie a mocnejšie, je
návrat ku svojim koreňom balzamom na ubolené duše. Lebo
ľudia, odtrhnúc sa od týchto koreňov, zabudli na svoju prirodzenosť, odtrhli sa aj od prírody a nechali si vnútiť cudzie ideály, cudziu kultúru, ale aj cudzie jedlá a zvyky a všetko to svojské, stáročiami overené zahodili ako nepotrebný balast, ako niečo zastarané, a preto nepotrebné. Ale človek viac ako inokedy práve teraz
potrebuje cítiť, že jeho život je pokračovaním životov jeho predkov a potrebuje nadviazať na ich skúsenosti a múdrosť. Lebo
povedané slovami klasika: Kto odreže korene, márne čaká plody.
A tak aj ja som vo svojich spomienkach zalovila v dobách
dávno minulých a aj keď si veľa pamätám zo svojho detstva, zatúžila som ísť ešte do vzdialenejšej minulosti a navštívila som preto
ako zdroj poznania a studnicu múdrosti staršie pamätníčky pani
Helenu Vachovú a Jozefínu Jakúbkovú, ktoré mi poskytli úlomky
svojich spomienok na mladosť a na to, čím sa vtedy sýtili naši
predkovia a čo všetko robievali a pestovali.
V prvom rade treba povedať, že strava našich predkov sa
výrazne líšila od tej dnešnej najmä v tom, že si ju ľudia takmer
všetku dopestovali na poliach a dochovali na svojich dvoroch
a v chlievoch. Kupovalo sa len málo vecí, ktoré nebolo možné

Unínske ženy po praní v potoku. Koniec 30. rokov minulého storočia. Fotografia zachytáva priestor terajších domov č. 39, 40,
41, v ktorých vtedy bývali zľava: rodina Tomankovcov (vidieť len
ohrada), Faganovcov, Machovcov, ktorý pôsobil ako kolár,
Kadlicovcov, kde sa priženil dlhoročný modleník Mikuláš
(Miklóš) Dermek a roh domu Ondrovčíkovcov. S určením osôb to
nie je také jednoznačné.
A ešte jeden úžitok bol z konope: zo semien sa lisoval olej,
ktorý bol výborný do koláčov. Pani Vachová spomínala, že tento
chodili lisovať k pánovi Floriánovi Masarykovi, ktorý bol zdatný
majster na všeličo a dokázal si zhotoviť rôzne stroje a nástroje na
takéto činnosti. Aj ja si pamätám z útleho detstva, že sme k nim
chodili šrotovať obilie na veľkom drevenom šrotovníku. K pánovi
Masarykovi sa viaže taká pikoška, že jeho organizmus veľmi
dobre znášal elektrický prúd, dokonca údajne dokázal spájať drôty
pod napätím prstami, pričom vraj cítil len mierne pŕhlenie.
Olej sa lisoval aj zo slivkových jadierok po vypálení sliviek na
slivovicu. A tiež z ľanových semienok, ktorý slúžil aj ako prvá
pomoc pri popáleninách. Ľudia skrátka vedeli využiť každú plodinu, semienko, rastlinu, plod pre svoj úžitok.
Pani Jakúbková aj pani Vachová samozrejme spomínali aj na
pečenie základnej potraviny: chleba. Tento sa piekol aj na týždeň
až dva dopredu a po celú dobu vydržal. Piekol sa najmä z ražnej,
ale aj pšeničnej múky, s pridaním kvásku, ktorý sa pripravoval
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dopredu skvasením starších kúskov chleba a múky. Z poslednej
vymletej múky, tzv. šupkovej sa piekol šupkový „okeš", ktorý sa
potrel lekvárom a posypal makom, ako spomínala pani
Jakúbková. Alebo sa tiež piekli posúchy (podchlebníky) zo zvyškov cesta na chlieb navrchu so slaninou alebo škvarkami.
Keďže idú Vianoce, zaujímalo ma, aký bol jedálny lístok na
Štedrý deň a večer. Samozrejme počas dňa sa držal pôst, aby sa
mohlo „vidieť zlaté prasa“. A večer sa pojedali oblátky s orechami a medom, rozkrajovali sa jabĺčka: kto mal vo vnútri hviezdičku, mal žiť a ten, čo mal krížik, mal zomrieť. Ďalej sa piekli pupáky, ktoré sa polievali sladeným mliekom a sypali makom. A
nesmela chýbať hubová omáčka. Niekde sa piekli aj koláčiky.
Stromček sa zdobil veľmi jednoducho: orechami a jabĺčkami. Až
neskôr, ako spomína pani Jakúbková, si robili z bielkov, cukru a
mletých orechov takú griláž, ktorú namáčali v čokoláde a to boli
už veľké „mlsky“. Varili sa tiež sušené jabĺčka, hrušky (krúžlauky) a slivky so škoricou, hrebíčkom a cukrom. A po večeri skupinky detí chodili koledovať po rodine, ale aj po cudzích ľuďoch.
Bolo že to spevu po dedine, keď skupinka koledníkov spievala na
Malej strane, druhá na Hrubej a vo Vrchnom konci sa prekrikovali ďalší. Aký rozdiel oproti dnešnej dobe! Som smutná, keď
vyjdem po Štedrej večeri pred dvere a na ulici ani živáčka. Len
blikajúce reťaze na priečeliach domov, v predzáhradkách a blikajúce obrazovky za oknami obývačiek dosvedčujú, že ten krásny
čas zrodenia Svetla v podobe Ježiša Krista je tu. Chcela by som
tak veľa? Obnoviť a zachovať tradíciu vianočných kolied, keď už
zachovávame tradície Mikuláša, fašiangového bujarého veselia,
aj bláznenia na Veľkonočný pondelok. Ale nie je to už asi príliš
„IN“ a „COOL“ pre naše deti chodiť na Štedrý večer po dedine a
spievať Narodil sa Kristus pán a u dverí spustiť jedným dychom
vianočnú vinšovačku. Ale je v tom kus človečenstva, ľudskej
lásky, zdieľania a spolupatričnosti s inými. A tak na záver sa
aspoň takto pridám so starodávnym vinšom, ktorý neúnavne rok
čo rok po širokej rodine rada vinšujem:
„Vinšujem vám tyto svátky, Krista Pána narodzení, aby vám
dau panbú zdraví, ščascí, mnoho dobrého, pokoja svatého a po
smrci královstva nebeského.“
(pokračovanie nabudúce)
Jarmila Kollárová, r. Vrbická

Archeologické nálezy z Unína
Prírodné podmienky na území obce Unín poskytovali priaznivé možnosti pre život človeka od najstarších čias a prostredníctvom archeologických nálezov boli získané doklady k histórii
Unína už od praveku. Najvýznamnejším dokladom je archeologická lokalita Zámčisko, hradisko z doby bronzovej, situovaná zo
strategických dôvodov na dominantnej vyvýšenine. Zámčisko
s nadmorskou výškou 434 m n. m. je najvyšším miestom
Chvojnickej pahorkatiny a tým i Záhoria, vyjmúc pohoria
Karpatského oblúka Malé a Biele Karpaty.
Je pravdepodobné, že práve toponymicky príznačný názov
Zámčisko, ako i pozostatky opevnenia, výrazne pozorovateľné
v teréne, pritiahli pozornosť bádateľov. Prvý raz ho zameral
a popísal blízky spolupracovník profesora Jána Eisnera, prvého
profesionálneho archeológa na Slovensku, Ing. Štefan Janšák.
Počas pôsobenia v Skalici v tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia tu povrchové prieskumy vykonával i ďalší Eisnerov pomocník, spolupracovník viacerých múzeí, komisár vnútornej správy
Karol Andel. Neprofesionálne sa archeologickým prieskumom na
severnom Záhorí po celý život venoval učiteľ z Kunova Vladimír
Jamárik, ktorý v roku 1960 a 1976 v katastri obce Unín zistil
popri Zámčisku štyri ďalšie polohy s osídlením od mladšej doby
kamennej až po stredovek. V jeho prieskumoch pokračoval
v osemdesiatych rokoch spolupracovník Záhorského múzea
MUDr. Adrián Nečas, ktorý získal zberom vo viacerých polohách
množstvo kamennej industrie a črepového materiálu prevažne
z neolitu a eneolitu. Archeologické nálezy Vladimíra Jamárika
i Adriána Nečasa sú súčasťou archeologického fondu Záhorského
múzea v Skalici.
Terénny archeologický výskum na Zámčisku uskutočnili

v troch výskumných sezónach pracovníci Archeologického
múzea Slovenského národného múzea v Bratislave pod vedením
PhDr. Etely Studeníkovej, CSc. V letných mesiacoch rokov 1980
– 1982 sa za pomoci miestnych občanov zamerali predovšetkým
na zistenie rozsahu hradiska, spôsobu opevnenia, charakteru akropoly a datovania.

Foto: M. Hoferka
Po prvý raz od ukončenia archeologických vykopávok v r. 1982,
bola pri príležitosti osláv 620. výročia prvej písomnej zmienky
o obci, časť nálezu prezentovaná formou výstavy.
Výsledky výskumu vedúca výskumu PhDr. Etela Studeníková,
CSc. publikovala vo viacerých správach v odbornej tlači ako
i v príspevku Praveké dejiny Unína v publikácii Jubilejný rok
obce Unín v roku 1992. Opevnené hradisko vzniklo v staršej dobe
bronzovej a vybudovali ho nositelia maďarovskej kultúry, jednej
z najvýznamnejších kultúr toho obdobia okolo r. 1600-1500 pred
n. l., ktorí boli zdatnými remeselníkmi. Centrom celého komplexu bola akropola a jej obranu zabezpečovali v troch obranných
líniách, pričom priestor medzi prvou a druhou obrannou líniou
slúžilo ako refúgium pre okolité obyvateľstvo. Opevnenie
s kamenno-hlinitou konštrukciou spevnenou drevenými brvnami
a hrotitou priekopou bolo takmer nedobytné. Úroveň obyvateľov
dokladajú dokonalé výrobky; jemne tepané bronzové dýky, bronzové ihlice a spínadlá odevov, tiež bronzový poklad obsahujúci
gombíky, kovania a bronzové ozdoby, tzv. pukličky, ktoré sa prišívali na odev a mali ochrannú funkciu. Hradisko bolo neskôr
využívané v strednej dobe bronzovej (1450 – 1250 pred n.l.) nositeľmi stredodunajskej mohylovej kultúry a v mladšej dobe bronzovej (1250 – 1000 pred n.l.) nositeľmi sliezsko-plátenickej kultúry (9. storočie pred n.l.). Nakoľko boli zistené i nálezy z doby
halštatskej (750 – 450 pred n.l.), stredolaténskeho obdobia (275 –
120 pred n.l.) a staršej doby rímskej (0 – 180 n.l.), možno konštatovať, že strategickú polohu s vybudovaným opevnením využívali viac ako 2000 rokov.
Hradisko nebolo preskúmané v celom rozsahu, nakoľko jeho
plocha v dobe najväčšieho rozmachu dosahovala 17 ha a teší sa
neustálemu záujmu miestnych obyvateľov i širokého okolia, ale
i nelegálnych bádateľov. K najnovším nálezom zo Zámčiska patrí
zaujímavá medená čelenka, ktorú v roku 2001 získal
Archeologický ústav SAV v Nitre, ako i bronzová sekera, ktorú
určili v Archeologickom múzeu SNM.
PhDr. Viera Drahošová
riaditeľka Záhorského múzea v Skalici

Tak si žijeme v Barborke
Počas celého roka sa u nás v Barborke stále niečo deje. Okrem
toho, že našim klientom poskytujeme opatrovateľskú starostlivosť
na vzornej úrovni a snažíme sa o podporu ich sebestačnosti, staráme sa aj o vyplnenie ich voľného času. Organizujeme pre nich
rôzne podujatia, aby sme rozptýlili ich chmúrne myšlienky a staráme sa o ich veselú náladu, aby aspoň na chvíľku zabudli na chorobu a bolesť, ktorá ich veľakrát trápi.
Každý mesiac v poslednú stredu poobede máme posedenie
s oslávencami, ktorí majú v danom mesiaci narodeniny a meniny.
Pre každého oslávenca personál pripraví blahoželanie a posedíme
si pri hudbe, kávičke a dobrom zákusku. Keď je dobrá nálada
(a väčšinou aj je), tak si aj zaspievame. Tiež oslavujeme aj všet-
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ale spievanie v každej voľnej chvíli ☺.
Pre nás si bola najlepšia - po každej stránke - presvedčivá,
muzikálna, nevtieravá, uvoľnená - tak si na nás pôsobila. Bola
si so svojím umiestnením v súťaži spokojná?
Áno, som naozaj spokojná. Myslím, že to dobre dopadlo, mala
som paradoxne pocit víťazstva už po semifinále. Už postup do
finále z druhého miesta pre mňa znamenal fantastický, až neuveriteľný úspech. Štvrté miesto môjho komorného vystúpenia, v tak
obrovskej konkurencii vybuchujúcich scén a silných príbehov, ja
neviem, myslím, že to je pecka ☺.
Aké máš plány s hudbou do
budúcnosti? Po súťaži si získala i nejaké ponuky?
Práve som podpísala nahrávaciu
zmluvu so Sony Music.
Začiatkom roku by mal vyjsť
prvý oficiálny singel, pripravujeme aj klubovú tour po SR
a ČR na začiatok jari. Na svojich pesničkách pracujem už
nejakú dobu, takže na koncertoch zaznejú aj moje vlastné
veci, rovnako ako špeciálne
cover verzie, v podobnom
duchu aké zazneli v súťaži.
Bola by si ochotná prísť zaspievať i do Unína, ak by sme Ťa pozvali?
No jasné!!! To bola prvá vec, ktorú som oznámila vo vydavateľstve: Musíme pripraviť koncerty na Záhorí!!!
Katka ďakujem, že si si našla čas na odpovede, želáme všetko
dobré v profesionálnom živote ako i osobnom živote a tešíme sa
koncert v Uníne!
-mh-, Foto: Archív K. Landlovej

Po Gašparkovi prišiel aj svätý
Mikuláš
Obecný úrad v spolupráci so spoločenskými organizáciami
usporiadali v nedeľu 9. decembra 2012 v kultúrnom dome
„Adventné mikulášske poobedie“ pre všetkých občanov z obce.
Spestrením akcie bolo bábkové divadelné predstavenie „Ujek
Ožgera kráľom“ v podaní bábkohercov zo Záhoráckeho divadla
v Senici, v réžii nášho rodáka Ivana Fodora. Spokojné detské publikum sa aktívne zapájalo do deja a výkony hlavných hrdinov
„ujeka Ožgeru a Gašpárka“ odmeňovalo potleskom. Škoda len, že
trvalo tak krátko, lebo do deja sa vžili i dospelí diváci a nešetrili
úsmevmi aj potleskom. Po predstavení medzi deti zavítal potichučky sv. Mikuláš s anjelom. Deti tradične obdaroval balíčkom
sladkostí. Tí odvážnejší prišli na javisko za Mikulášom ešte raz
a potešili obecenstvo rôznymi básničkami, riekankami a piesňami. Počas celého poobedia koncertovala dychová hudba

Foto: M. Hoferka

Unínčanka, ktorá blížiace vianočné sviatky pripomenula svojím
sviatočným repertoárom. Pri poobedňajšom posedení bola k dispozícii tradičná kapustnica, varené víno, zákusky a vianočných
punč. Predávali sa vianočné oblátky, trubičky, sušené ovocie
a rôzny iný tovar, ktorým si mohli účastníci doplniť zoznam darčekov pod stromčekom.
V zasadačke kultúrneho domu jednota dôchodcov pripravila
výstavku pod názvom „Bábiky nášho detstva“, ktorá sa stretla
s veľkým záujmom detí aj dospelých. Počas celého odpoludnia
vládla príjemná atmosféra, ktorú zabezpečili všetky spoločenské
organizácie a obecný úrad v spolupráci s Unínčankou.
„Chceli sme dnešným mladým a deťom ukázať s akými hračkami, najmä bábikami sme sa hrali v dobe našej mladosti pred
vyše 50 rokmi. Pre nás to bola aj spomienka na doby minulé, už
prežité, ktoré sa už nevrátia. Celkom sa nám podarilo zozbierať
vyše 200 bábik. Nielen z Unína ale aj z Mokrého Hája
a Chropova. Najstaršia bábika bola z roku 1955. Raritou bol drevený prútený kočík, ktorý má vyše 80 rokov a je stále v dobrom
stave. Sme spokojné s návštevnosťou tejto výstavky, čo nás inšpiruje, a v budúcnosti plánujeme pri rôznych príležitostiach ešte 2
výstavky, ale s akou tematikou to ešte neprezradíme“, povedala
predsedníčka Jednoty dôchodcov v Uníne Štefana Jurigová.
-jp-

Korene ...
Let CCS 3096
Vážení cestujúci, ozve sa mužský hlas v hluku motorov, vítam
Vás na palube lietadla BOEGING 737-400 leteckej spoločnosti
SAMAIR. Príjemný let Vám praje posádka vedená kapitánom...
a druhým pilotom Ing. Milanom Vávrom. Tak akosi znie oznam
palubného rozhlasu pre cestujúcich do destinácií na pobreží
Stredozemného mora. Druhý pilot je Ing. Milan Vávra, rodák zo
Štefanova, syn unínskeho rodáka Milana Vávru, podnikateľa
v oblasti stavebníctva. Jeho čas je veľmi vzácny, našiel si ho pre
nás a poskytol nám rozhovor.
Vaša práca je určite aj
Vaším koníčkom, bolo
povolanie pilota to pravé,
po čom ste túžili od detstva?
Bolo. Už ako dieťa som sníval a chcel byť pilotom.
Nezáležalo akým a na akom
lietadle, ale len aby som lietal. Bol to veľký sen a chvalabohu sa mi splnil. Po
skončení základnej školy
som zvažoval čo ďalej.
Foto: Archív M. Vávru
Profesia pilota bola prioritou. Chcel som ísť na vojenskú školu s leteckým zameraním.
Rodičia však boli proti, začo som im dnes vďačný. Vyštudoval
som stavebnú priemyslovku. Po jej skončení som sa dostal na
Žilinskú univerzitu, katedru leteckej dopravy, ktorú som úspešne
absolvoval. Súčasťou štúdia bol aj letecký kurz, kde som získal
prvé oprávnenie pilotovať lietadlá.
A čo potom?
To bol začiatok. To, že máte vysokú školu, ešte neznamená, že
môžete pilotovať dopravné lietadlo. Chcel som lietať na dopravných lietadlách, bol a je to môj cieľ. I keď si rád zalietam na
malých motorových lietadlách, čo považujem za relax. Na
dopravné lietadlá, na ktorých aj teraz lietam, je nutné vykonať
pilotné skúšky. Aby som mohol lietať na tejto rade BOEGING-ov
som musel vykonať pred Slovenským leteckým úradom skúšky.
Neboli jednoduché. V priebehu asi 3 mesiacov som musel vykonať 17 skúšok (technika, metrológia a pod.). Skúšky sa vykonávajú z 19 tisíc otázok a z týchto musíte mať 80 % správnych
odpovedí, nič ľahkého. A keď si ešte uvedomíte, že všetko sa
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skúša v anglickom jazyku. V prípade ak nezodpoviete, nedostanete oprávnenie. V letectve je všetko veľmi prísne, veľký dôraz sa
kladie na bezpečnosť. Nie sú povolené žiadne výnimky a tolerancie. Bez hlbokých vedomostí a dobrého zdravotného stavu vás už
dnes nik nepustí vykonávať funkciu pilota. Ale neostáva to u jedných skúšok. Tie sa pravidelne polročne opakujú, tak ako zdravotné prehliadky. Toto som všetko úspešne absolvoval. Potom
bolo potrebné nájsť si zamestnávateľa, leteckú spoločnosť, ktorá
by potrebovala moje služby. Podarilo sa mi začať lietať na
Slovensku, začínal som v Sky-Europe. Po jej zatvorení som skúšal lietať v rôznych spoločnostiach, bol som napr. v Kirgizstane,
lietal som pre IRAK-AIR v Bagdade, kde vtedy ešte prebiehala
vojnová situácia. V súčasnosti lietam pre SAMAIR. Lietame väčšinou do turistických destinácií v oblasti Stredozemia a Egypta,
celú Európu, severnú Afriku. Dopravovali sme na kvalifikačné
zápasy reprezentáciu Slovenska vo futbale, na zápasy európskych
pohárových súťaží sme lietali pre známy AS Rím a rumunský
CFR Cluž. Možno som viezol aj iné významné osobnosti, počas
letu medzi pasažierov nechodíme, venujeme sa len pilotáži.
Väčšina ľudí sa v lietadle vezie, najskôr nasadnú, letia, ak im
ponúknu dačo pojedia, pristanú. Vy máte určite iné povinnosti, popíšete nám ich?
Posádku lietadla tvoria (okrem letušiek) dvaja piloti - kapitán
a druhý pilot (prvý dôstojník). Pravidlá máme jasne určené, obidvaja však musíme rovnako ovládať pilotáž, kapitán v určitých
momentoch má rozhodujúce slovo. Rozhodnutie pilotov, keď
sme vo výške, je nemenný zákon. Pred štartom sa vždy zoznámime s cieľom a trasou letu, meteorologickou situáciou po trase.
Kapitán rozhodne o umiestení batožiny v batožinovom priestore
lietadla, druhý pilot pripraví letový program podľa manuálu a iteneráru. Skontrolujú sa pohonné látky, do nádrží v krídlach sa pri
týchto typoch lietadiel vmestí 15 tisíc litrov leteckého benzínu.
Pozemný personál skontroluje technický stav, doplní zásoby a ak
sú pasažieri usadení, môže sa štartovať. Štartuje sa tak, že lietadlo
ovláda a riadi jeden z pilotov, vždy sa dohodneme. Väčšinou
každý riadi jednu cestu. Pred letom a počas letu sme v stálom
rádiovom spojení so zemou, podávame správy o lete a dostávame
správy o meteorologickej situácii na trase letu. Počas letu nesledujeme nič len prístroje a podľa nich letíme. Bezpečnosť letu je
prvoradá. Z každého letu mám radosť, každý let si užívam.
Zažili ste počas letov nejaké problémy, technické, búrky, turbulencie a pod.?
Zatiaľ nie, temer každý let zažívame turbulencie, ale na to sa dá
zvyknúť. Pri pristávaní sa stávajú zrážky s letiacimi vtákmi, ale
pokiaľ sa nedostanú do motora a nepoškodia ho, nepredstavujú
nebezpečenstvo.
Máte obľúbené letiská, kde rád lietate?
V Európe som pristával temer na všetkých letiskách. Mám nalietaných okolo 5 000 letových hodín. Mám prelietanú Európu,
Blízky východ. Keď som lietal v Kirgizstane, tak som lietal aj do
Číny. Zaujímavosťou bolo miestne letisko, ktoré bolo medzi horami a vo výške okolo 3 000 m. Zážitky som mal aj keď som lietal
pre IRAK-AIR v Bagdade. Pri štarte s lietadlom vylietali ako
doprovod bojové vrtuľníky APACHE americkej armády. Bola to
škola. Ale rád lietam do Antalye, na všetky tri londýnske letiská
a do Paríža. Nemám vyslovene neobľúbené letisko.
Na fotografii k článku máte na rukáve košele vyznačené 3
zlaté pruhy, pribudne 4. pruh, kapitánsky?
Mám nalietaný dostatočný počet hodín na funkciu kapitána.
V minulých dňoch som v Prahe absolvoval prvé skúšky. Teraz
záleží aj na leteckej spoločnosti, či má potrebu rozšíriť stav kapitánov lietadiel. Všetky potrebné skúšky si chcem urobiť, lebo
kapitán je kapitán. Je to hodnosť, ale je to aj obrovská zodpovednosť. Riešime spoločne problémy pri lete, ale kapitán má väčšiu
zodpovednosť a posledné slovo.
Záverom jedna špeciálna tzv. krčmová otázka. V amerických
filmoch dokáže nefungujúcu posádku, ktorá z rôznych príčin
vypadla z výkonu, nahradiť v pilotovaní veľkého dopravného
AIRBASU s 300 ľuďmi na palube pasažier, miestny farmár,
ktorý lieta na farme na Čmeliaku pri postreku kukurice. Je to
možné?

(smiech) Nie. Uviedol som, aké skúšky musí absolvovať pilot
dopravného lietadla, musí mať zručnosť, musí to lietadlo dôkladne ovládať a musí mať skúsenosti s jeho pilotovaním.
Pán Vávra, ďakujem za rozhovor, želám Vám veľa pokojných
letov, veľa šťastných štartov a pristátí, veľa spokojných pasažierov. Nech sa Vám vo Vašom koníčku, ktorý sa stal Vašou prácou,
čo najdlhšie darí a máte radosť z lietania.
-jp-

Oslavy sv. Martina v Smrdákoch
Sviatok svojho patróna, sv. Martina, ktorý pripadá na 11.
november Obec Smrdáky spolu s Farnosťou Koválov, filiálka
Smrdáky už po niekoľký krát oslávili Týždňom sv. Martina
z Tours, ktorý trval od 4. do 11. novembra. Vyvrcholením aktivít
Týždňa sv. Martina z Tours bola slávnostná sv. omša 11. 11., na
ktorej sa zúčastnili hostia z viacerých slovenských obcí zapojených do medzinárodného kultúrneho projektu Via Sancti Martini.
Projekt združuje mestá a obce, ktoré sú spojené s osobou sv.
Martina. Na Slovensku je k tomuto svätcovi zasvätených vyše sto
kostolov a kaplniek. Po bohoslužbách nasledovalo sympózium
venované svätomartinským kostolom na Slovensku a oltáru sv.
Martina v Smrdákoch. Prítomných oboznámili s vývojom úcty sv.
Martina na Slovensku, a rozvojom jeho kultu. Miestny duchovný
správca Mgr. Vladimír Banský, ktorý je spolu so starostkou obce
Smrdáky Emíliou Pavlíkovou dušou celého Týždňa sv. Martina
z Tours, nás informovali o svojej púti po stopách sv. Martina na
Moravu po Via Moravia, kde navštívili Velehrad a zastavili sa
v dvoch moravských obciach, ktoré majú kostoly zasvätené sv.
Martinovi.
-mh-

Zneli tóny organových píšťal
Barok, umelecký sloh prevládajúci v Európe najmä počas 17.
a prvej polovice 18. storočia, bol nosnou konštrukciou adventného organového koncertu, ktorý sa uskutočnil v nedeľu 16. decembra v rímskokatolíckom farskom kostole sv. Martina pod záštitou
Rímskokatolíckeho farského úradu v Uníne.
Počas koncertu odzneli skladby autorov Johanna Sebastiana
Bacha, Johana Kaspara Kerlla a Johana Christopha Pachelbela
v podaní absolventky Akadémie muzických umení v Prahe Evy
Molekovej rod. Flamíkovej, ktorej korene siahajú do Unína.
Verím, že sme zažili kvalitný hudobný zážitok. Chcel by som
sa poďakovať Vám všetkým, ktorí ste prišli na koncert, odreagovali ste sa pri tónoch hudby. Ďakujem i sponzorom, ktorí sa spolupodieľali na realizácii koncertu darmi v rámci svojich možností.
Vyprosujem Vám požehnané prežitie Vianoc.
Mgr. Tibor Tasáry, správca farnosti

Balón nad Unínom
Pri okrúhlych životných jubileách je zvykom obdarovať jubilanta výnimočným darčekom, na ktorý sa nezabúda. Takto prekvapili svojho otca Jána Flajžíka jeho deti, ktoré mu k abrahámovinám darovali let balónom.
Dňa 22. októbra v odpoludňajších hodinách, pri krásnom
jesennom počasí prišlo k realizácii letu. Do koša balóna na miestnom ihrisku okrem troch ďalších pasažierov nastúpili aj manželia
Flajžíkovci. Na pocity a dojmy sme sa opýtali obdarovaného Jána
Flajžíka.
Než položím prvú otázku, pripájame sa k radu gratulantov
k Tvojmu životnému jubileu.
Opíš nám a našim čitateľom, z čoho sa vôbec teplovzdušný
balón skladá a aké boli prípravy na let.
Balón s objemom vzduchu 25 tis. litrov je zošitý z látky podobnej
ako šustiakovina, ale pevnejšej, v kopule je vystužený laminátovými popruhmi. Kôš je vypletený z prútia, má výšku asi 140 cm
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a na balón je pripevnený oceľovými lanami. Na vrchole koša je
horák a v koši propanbutanové fľaše so špeciálnym plynom, ktorý
vzduchoplavci odoberajú priamo zo Slovnaftu. Do koša sa okrem
pilota vmestí 6 pasažierov. Počas celého letu sa v koši stojí. Čo sa
týka samotného letu, nesmie sa lietať, keď je veterno. Pravidlom
je, že sa lieta najmä 2 hodiny po svitaní a 2 hodiny pred súmrakom. Vtedy je počasie najstabilnejšie. Náš pokus letieť sa uskutočnil až na tretíkrát.
Ako prebiehal?
Štartovaciu plochu sme mali na miestnom ihrisku za diváckej asistencie miestnych občanov. To bola jedna z mojich podmienok
majiteľovi balóna, aby sa štartovalo v Uníne, aby aj moji známi,
ale aj občania mali zážitok. Podľa mojich informácií z Unína ešte
nikdy balón neletel. Po príjazde na ihrisko autom, kde bol uložený balón aj s košom, sme pomohli balón rozvinúť. Do rozvinutého balóna začal pilot vháňať studený vzduch za pomoci kompresora a až sa čiastočne naplnil, potom cez horáky vháňal teplý
vzduch. Tesne pred naplnením balóna teplým vzduchom sme
spolu s manželkou a ďalšími spolucestujúci nastúpili do koša
balóna. Za pomoci horákov a vháňania teplého vzduchu do balóna sa pomaly, pokojne začal vznášať nad krajinou. Vzlietol až do
výšky 5 000 stôp (1 500 m). Pred štartom sa pilot za pomoci vysielačky spojil s Letiskom Kuchyňa, kde riadiacej veži ohlásil svoj
štart, oznámil číslo balóna, čas aký bude vo vzduchu a smer letu.
S riadiacou vežou ako i sprievodným vozidlom bol stále počas
letu v kontakte. Po
vystúpaní do spomínanej výšky balón vplyvom vzdušného prúdenia zamieril na
severo-západ. Asi tak
pri križovatke na
Radimov z hlavnej
cesty zmenil smer na
sever
na
obec
Kopčany. Všetko prebiehalo v absolútnej
pohode, let bol nádherný. Viditeľnosť bola
trocha
obmedzená,
nakoľko horizont objíFoto: R. Drúžková mal prstenec inverzie.
Na východe boli
pekne vidieť Biele Karpaty, opar z chladiacich veží elektrárne
Jaslovské Bohunice. Na severe sme videli celú Chvojnickú dolinu, videl som z výšky rodnú Viesku, Skalicu, Buchlovské vrchy,
na juhu Malé Karpaty a celé krásne Záhorie. Na západ bola viditeľnosť horšia lebo už pomaly zapadalo slnko.
Kochali sme sa hlavne krásou našej záhorskej nížiny, ktorú
sme mali ako na dlani. Bol to nádherný zážitok, božské ticho,
pokoj vo výšinách, ťažko opísať tento stav. Doprajem tento zážitok každému, kto sa nebojí výšok. Ešte dnes emotívne prežívam
tú hodinu letu, ťažko sa mi hľadajú slová, ktorými by som opísal
to, čo som prežil. V tú chvíľu som odložil všetky starosti bokom,
vyžíval sa v lete spolu s manželkou Jankou, ktorá prežívala
podobné pocity ako ja. Doslova sme sa kochali nad nádherou
a spoločne prežívali tento let. Ozaj tie dojmy sú nádherné a nezabudnuteľné. Keby sa mi vyskytla možnosť, určite by som si rád let
zopakoval. Po hodine letu pilot hľadal miesto na pristanie tak, aby
sa k balónu mohlo dostať sprievodné vozidlo. Podarilo sa miesto
nájsť na okraji Kopčian. Pristátie bolo jemné, pilot na vrchole
balóna otvoril výpustný otvor a balón postupne spľasol.
Čo nasledovalo potom?
Ďalšie prekvapenie. Po zložení balóna bol vykonaný krst vzduchoplavca. Boli sme spolu s Jankou krstení v mene zeme, od ktorej sme sa vzniesli a ku ktorej sme sa šťastlivo vrátili, v mene
ohňa, ktorý nám dal silu letieť, v mene vetra, ktorý nás unášal tým
správnym smerom a v mene šampanského, ktoré je znakom
Francúzska, odkiaľ balónové lietanie pochádza. Fyzicky krst prebiehal tak, že nás pilot posypal hrsťou pôdy (zeme), zapálil kaž-
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dému z nás na hlave pramienok vlasov (oheň) a postriekal nás
šampanským. Nakoniec nám odovzdal certifikát „Krstný list
vzduchoplavca“.
Čo dodáš záverom?
Bol to iný let ako v lietadle, v tichu a pokoji sme sa vznášali
a unášali k výšinám. Prežili sme niečo nádherné a ťažko opísateľné. Ďakujeme všetkým, ktorí nám k tomuto zážitku pomohli.
My ďakujeme za rozhovor a opísanie krásnych zážitkov.

-jp-

Motošport klub Unín hodnotí
motoristickú sezónu 2012
Motošport klub v tohtoročnej motoristickej sezóne reprezentovalo 6 pretekárov, z toho traja v kategórii Oldtimer (historické
motocykle) v A1 Jožko Masaryk a Patrik Zloch, obidvaja na
motocykloch Benelli 125, v A2 a O Paráde Štefan Vacula na
motocykli Benelli 250 2C. V triede 125 SP Marcel Hruboš a Aleš
Kalman na motocykloch Aprilia 125 SP, tiredu do 600 ccm reprezentoval Roman Kurina na motocykli Suzuki 600.
Motoristická sezóna začala prvými pretekmi v Starém Měste
v susednom Česku a ukončili ju preteky prvý októbrový týždeň na
domácom okruhu Slovakiaring v Orechovej Potôni, kde sa išli
dva preteky ako náhrada za zrušené preteky v Novom Meste nad
Váhom. Tu sa tímu darilo. V kategórii A1 sa Jožko Masaryk umiestnil na 7. a 2. mieste. V kategórii A2 sa Štefan Vacula umiestnil
na 1. a 2. mieste, v kategórii O-Paráda na 7.a 2. mieste. V triede
125SP Marcel Hruboš obsadil 3. a 2. miesto. Aleš Kalman
v nedeľňajšom preteku prešiel cieľom ako 3.
Na tomto podujatí sezóny bolo vyhodnotenie UEM –
Majstrovstiev Európy.
Ak máme zhodnotiť tohtoročnú motocyklovú sezónu, môžeme
pokojne povedať, že bola pre klub úspešná. V UEM kategórii
Oldtimer A1 sa Jožko Masaryk stal Majstrom Európy a v MM SR
(Medzinárodné majstrovstvá SR) obsadil 3. priečku.
V UEM kategórii Oldtimer A2 sa Štefan Vacula stal vicemajstrom Európy a MM SR sa umiestnil na 1. mieste a obhájil titul
Majstra Slovenska, v kategórii Oldtimer, O-Paráda obsadil celkovo 4. miesto.
Na Prírodných okruhoch v MČR (Majstrovstvá ČR) v triede
do 600 ccm v celkovom poradí Roman Kurina obsadil 6. priečku,
v triede 125SP, ktorá bola plno obsadená a v silnej konkurencii
Marcel Hruboš obsadil 16. a Aleš Kalman 27. priečku.
A čo dodať na záver, motoristický šport je krásny, ale finančne
náročný. To nie je len sadnúť za motocykel a pridať plyn. Chce to
lásku, zručnosť, cit, trpezlivosť a zdravú rivalitu. Cieľom nášho
klubu je vždy ísť pretek s regulami fair – play. Pre niektorých pretekárov klubu bola táto sezóna prvá, prešli pretekárskym krstom
a zistili čo pretekanie vyžaduje.
A čo si želáme do budúcnosti? Aspoň takú úspešnú sezónu pre
všetkých pretekárov ako bola tohtoročná, aby všetky preteky
došli do cieľa s dobrým výsledkom a bez úrazu. Ostatným členom
klubu všetko dobré a pevné zdravie.
Mgr. Margita Vaculová

Foto: Archív Š. Vaculu
Štefan Vacula so svojim tímom a motocyklom.
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Ohliadnutie za sezónou 2012

Bežecká sezóna Jána Ujhélyiho

Sezóna 2012 začala vlastne kompletným repasom a úpravou
motora, ďalej polepením a prestriekaním kapotáží motocykla.
V motore boli vymenené všetky ložiská, guferá, nová ojničná
sada, nová piestna sada a nasadený valec spolu s hlavou, ktoré
boli upravené v Taliansku. Pri prvom testovaní sa podarilo valec
zadrieť a vlastne polámať skoro všetky kapotáže, takže sa muselo zasa všetko poopravovať a nastriekať.
Prvé závody, ktorých som sa zúčastnil boli preteky Alpe Adria,
ktoré sa konali 22. 4. 2012 na okruhu Slovakiaring v Orechovej
Potôni, kde som vlastne s narýchlo poskladanou motorkou skončil na 15. mieste. Druhé preteky Alpe Adria sa konali 13. 5. 2012
na motodrome v Brne, kde som skončil na 7. mieste. Ďalších pretekov Alpe Adria som sa kvôli finančnej náročnosti nezúčastnil.
Ďalší seriál pretekov, ktorých som sa zúčastnil, bol Pohár
ČSMS - Troliga Bus Cup – trieda 125 SP. Preteky sa konali 27. 4.
2012 na okruhu v Brne, kde som skončil na 3. mieste, 22. 6. 2012
na okruhu Slovakiaring, kde som skončil na 4. mieste a posledný
pretek bol 8. 10. 2012 znova na okruhu v Brne, kde som skončil
na 4. mieste, pričom v celkovom poradí zo všetkých troch závodov som skončil na 3. mieste.

V roku 2012 sa Ján Ujhélyi, reprezentant TJ Unín a našej obce
v behu, zúčastňoval pretekov o Moravsko – Slovenský bežecký
pohár. Je to spoločná súťaž pre vytrvalcov z Česka i Slovenska.
V rámci tejto súťaže sa vyhodnocuje čisto národná súťaž Grand
Prix Záhoria. Zo zatiaľ uskutočnených 32 pretekov štartoval na 22
pretekoch. Až 6 pretekov vynechal z dôvodu operácie kolena.
Ján Ujhélyi štartuje v kategórii nad 40 rokov. Vo všetkých 22 pretekoch, ktorých sa zúčastnil, sa umiestnil na bodovaných miestach. Body získava za umiestnenie do 28. miesta zo všetkých štartujúcich.
V celkovom poradí Moravsko – Slovenského bežeckého pohára
sa nachádza na 7. mieste a v Grand Prix Záhoria je umiestnený na
peknom 3. mieste.
Niektoré umiestnenia v pretekoch:
Pretek „Horňácka 25“ vo Veľkej nad Veličkou obsadil na 7,5 km
dlhej trati 5. miesto s časom 33,08 min.
Beh Kúpeľným parkom v Smrdákoch na 5,3 km 8. miesto
s časom 22 min.
Beh za Bořetickým burčákem na 10 km 7. miesto s časom 41,06
min.
Beh Skalickou dolinou na 11 km 3. miesto s časom 50,01 min.
Do ďalšieho roka mu prajeme pevné zdravie a veľa úspechov.
Peter Rehák

Foto: Archív R. Malíka
Róbert Malík na stupni víťazov (tretí zľava) v Brne.
Ďalší seriál pretekov bol Slovenský Pohár konaný na okruhu
Slovakiaring - trieda 125SP, kde som absolvoval štyri preteky zo
šiestich. V pretekoch 27. 5. 2012 a 26. 6. 2012 som skončil na 2.
mieste, a v pretekoch 30. 8. 2012 a 16. 9. 2012 som skončil na 3.
mieste. V celkovom poradí som skončil na 3. mieste.
Ďalší seriál boli dva preteky Vintage, ktoré sa konali na okruhu Slovakiaring – trieda 125 SP a to 5. 7. 2012 a 6. 10. 2012, kde
som v obidvoch pretekoch skončil na 1. mieste.
Počas sezóny sa mi vyhýbali väčšie technické problémy, mal
som dva pády – bez vážnejších zdravotných následkov. Od závodu k závodu sa mi išlo lepšie a lepšie, k čomu určite pomohli
úpravy na motore a taktiež zmena pneumatík na Pirelli, na ktorých sa mi jazdilo veľmi dobre. Začal som sa viac sústreďovať na
jazdu, neskoršie brzdiť, plynulejšie a rýchlejšie prechádzať zákruty a skôr pridávať plyn. Čím viac jazdím, tým sa cítím na motorke istejšie a som presvedčený, že by som sa mohol ešte určite
zlepšiť.
Na záver by som chcel poďakovať TJ Unín, v rámci ktorej sa
podarilo cez 2% z daní nazbierať určitý obnos financií, z ktorého
som mohol hradiť časť nákladov spojených s pretekmi. Taktiež by
som chcel poďakovať všetkým, ktorí mi akokoľvek pomohli, ktorí
poukázali 2% a v neposlednom rade rodine, ktorá mi tento finančne náročný koníček toleruje, keď väčšina nákladov je uberaná
z rodinného rozpočtu.
Róbert Malík

Výbor TJ v spolupráci s rodičmi pripravili pre najmladších
hráčov TJ Unín dňa 3. 11. 2012 návštevu majstrovského futbalového zápasu FK Senica – MŠK Žilina. Tohto futbalového zápasu
sa nezúčastnili len ako fanúšikovia, ale sprevádzali mužstvá pri
nástupe na zápas.
Táto akcia im bola poďakovaním za reprezentáciu TJ i obce
a zároveň povzbudením do ďalšej práce vo futbale.
Foto: P. Rehák
Umiestnenie našich futbalistov v jesennej časti futbalového
ročníka 2012/2013
A-mužstvo II. trieda - 4. miesto z 13 súťažiacich mužstiev
Žiaci II. trieda – 5. miesto z 12 súťažiacich mužstiev

Vážení spoluobčania, športoví priatelia, aj prostredníctvom
Unínskych novín sa chceme veľmi pekne poďakovať všetkým
právnickým a fyzickým osobám, ktoré nám venovali 2% zo
svojich daní.
Vďaka týmto finančným prostriedkom bola pre naše mužstvá
zakúpená športová výstroj.
Výbor TJ
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