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Veľká noc 2019

Malý zajko v tráve čupí,
sleduje jak jar sa budí,
všetko živé raduje sa,
na Veľkú noc hotuje sa.
Veľká noc k nám opäť príde,
chlapcom korbáč na um zíde.
Nebudú mať dievky pokoj,
kriku bude všade vôkol.
Privítajme sviatky jari,
nech sa všetkým dobre darí
praje redakcia

Radosť z Pravdy
V jednej mojej farnosti v Čechách sa
mi prihodila zaujímavá situácia. Stál som
pred kostolom rozprávajúc sa s kamarátom.
V tom sa v jednej uličke objavila mladá
pani so svojimi deťmi. Mali namierené
na cintorín. Akonáhle ma zbadali, hneď
cúvli a schovali sa za najbližší dom. Bolo
mi jasné, že stretnutie so mnou by bolo
pre nich nepríjemné. Po chvíli sa spoza toho
domu vynorili a šli predsa na cintorín, ale
velikánskou okľukou, takže sme sa nielen
nestretli, ale ani na tú diaľku nevideli. A zase
po krátkej chvíli jedno z tých detí vyšlo
skontrolovať z druhej strany cintorína, či
tam ešte stojím.
Samozrejme - nemal som im to za zlé,
ani som im to nevyčítal, ale s kamarátom
sme premýšľali, prečo tak jednali. Pred kým
alebo pred čím sa chceli skryť? Prečo sa vyhli
nášmu vzájomnému stretnutiu? Čo viedlo
týchto kresťanov k takému nekresťanskému
jednaniu?
Zdá sa, že sa chceli vyhnúť pravde.
Tej pravde, ktorú by im asi pripomenulo
ich svedomie, keď by sa stretli so mnou svojím farárom. Tak trochu sa podobali
tým veľkňazom a starším zo svätého
evanjelia. Pre nich bola pravda o Ježišovom
zmŕtvychvstaní veľmi nepríjemná. Ježiš
bol výčitkou ich svedomia. Mysleli si,
že zavalením veľkého kameňa na hrob,
v ktorom spočinulo Ježišovo telo, sa všetko
skončí. A hľa - hrob je prázdny a oni možno
začínajú tušiť, že všetko vlastne ešte len
začína.
Milí priatelia, Boh vložil do srdca
človeka prirodzenú túžbu hľadať a nachádzať
pravdu. Už malé dieťa - vieme, ako sa pýta,
až je niekedy otravné. A tiež dokáže tú
poznanú pravdu hájiť, často i za cenu života.
Poznáme príklady mnohých mučeníkov
od prvokresťanskej až po súčasnú dobu.
Ale človek má i schopnosť nechať sa zaslepiť

Jar v Cihelni Foto: M. Hoferka
vášňou, omylom, reklamou, mienkou väčšiny až
natoľko, že sa dokáže postaviť proti pravde, proti
správnemu poznaniu, pretože sa bojí dôsledkov
poznanej pravdy.
Aj tí ľudia, ktorých som v úvode spomenul,
báli sa stretnutia so mnou, aby som im snáď
nepripomenul návštevy kostola, život podľa
Božích prikázaní, možno aj ich sľuby vyplývajúce
zo sviatosti krstu. Často sa môžeme stretnúť
s podobnými príkladmi. Ľudia radšej tvrdia, že
neexistuje hriech, než aby bojovali proti svojím
náklonnostiam. Zlo ospravedlňujú tvrdením, že je
to predsa ľudské, prirodzené, že tak žije väčšina, že
je taká doba. Ľudia radšej tvrdia, že Boh nie je, než
aby ho hľadali a poznávali a riadili sa podľa Jeho
zákonov a nakoniec pocítili, že sú Ním milovaní.
Pravda má aj svoje dôsledky. Život podľa
pravdy vyžaduje od človeka často obety, námahu,
veľké boje, odriekania, možno aj stratu „priateľov“.
Ako tí rímski vojaci - aj dnes mnohí zakrývajú
pravdu, nežijú podľa nej, len keď majú nejaké
výhody alebo môžu si užiť rôzne pôžitky. Preto je
aj dnes toľko ľudí bez charakteru, bez morálnych
zásad - od tých jednoduchých, cez rôzne profesie
až po politikov na vysokých miestach.
Ženy a apoštolovia sa nenechali odradiť.
Udalosť Vzkriesenia bola pre nich dôvodom
k radosti, nadšeniu a horlivosti pre Božie veci.
Prajem Vám i sebe, aby Ježiš Kristus bol Pánom
našich sŕdc, nášho zmýšľania i jednania. Nech
náš zdravý a pevný charakter, úprimnosť, zmysel
pre pravdu a horlivosť v dobrom dokáže povzbudiť
aj druhých k podobnému spôsobu života.
Radosť zo živej prítomnosti Ježiša vo Vašom
živote Vám praje a zo srdca vyprosuje
P. Quirín
správca farnosti Petrova Ves

Milí čitatelia
Začali sme nový rok. Opäť
máme šancu urobiť niečo pre to, aby
boli nasledujúce mesiace naplnené
skôr peknými dojmami. Čo by som
všetkým ľuďom úprimne zaželala
v tomto roku? Okrem zdravia by
to bol rešpekt a koniec vytvárania
neznášanlivosti medzi ľuďmi. Akoby
sme si už ani nevedeli vypočuť mienku
niekoho iného bez emócií. Nevieme sa
rozprávať, nedokážeme polemizovať
a nevieme sa rešpektovať. A už vôbec
netúžime sa pochopiť.
Stále však verím, že ešte nie sme
ľudsky na tom tak zle, aby sme sa
dali zmanipulovať neznášanlivosťou,
a tými, čo ju podnecujú. Dúfam, že
nenecháme miznúť z našich životov
ľudí preto, že majú iný názor. Že
prestaneme vnímať problémové
spoločenské otázky ako hlavnú
inšpiráciu nášho života a budeme si
všímať aj to pekné, nielen to zlé.
Všetko zvádzame na dnešnú
zlú dobu. Ale veď situáciu v tejto
dobe ovplyvňujeme my, ľudia. Takže
akú atmosféru si vytvoríme, takú ju
máme. Pokúsme sa ju aspoň trošku
z roka na rok zlepšiť.
A tak nám všetkým zo srdca želám
rok plný milých osobných stretnutí,
úsmevov,
nadhľadu,
rešpektu,
srdečnosti, radosti a ľudskosti.
-rd-
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Spoločenská kronika
Opustili nás:
Anna Décsiová		
Jozef Lantoš		
Rozália Hoferková		
Patrik Sloboda		

vo veku 70 rokov
vo veku 86 rokov
vo veku 87 rokov
vo veku 42 rokov

Česť ich pamiatke

Za Dušanom Kubom (1932 – 2018)
Dušan Kuba sa narodil 17. 9. 1932 v Bratislave. Po maturite
na gymnáziu v Skalici pokračoval v štúdiu na Vyššej pedagogickej
škole v Bratislave v kombinácií matematika – fyzika.
Po skončení základnej vojenskej služby sa v roku 1955
prisťahoval do obce Unín, kde nastúpil ako učiteľ na miestnu ZDŠ.

Kultúrno-spoločenská činnosť
Čo bolo ...
22. 12.2018 Adventné posedenie pri čaji a záhoráckych
heligonkároch – ÚŽ a OcÚ
25. 12. 2018 Jasličková slávnosť v kostole sv. Martina
29. 12. 2018 Stolnotenisový turnaj – OcÚ a TJ
12. 1. 2019 Turnaj v nohejbale – OcÚ a TJ
20. 1. 2019 Detský maškarný ples – SZCH
23. 2. 2019 Maškarný ples – SZCH
2. 3. 2019
Fašiangy – unínski mládenci
14. 4. 2019 Kubo – divadelná hra – unínski ochotníci
Čo bude ...
21. 4. 2019
12. 5. 2019
25. 5. 2019
Máj – jún
29. 6. 2019
20. 7. 2019
20. 7. 2019
27. 7. 2019

Disko zábava – TJ Unín
Deň matiek - OcÚ
Plameň – súťaž detských hasičských
družstiev – DHZ
Turistický pochod „Okolo Unína“
– OcÚ a spoločenské organizácie
Žiacky futbalový turnaj „O pohár starostu obce“
– OcÚ a TJ
Družobný futbalový zápas s TJ Moravany – TJ
„Beh okolo Unína“ - OcÚ
Hasičská súťaž „O pohár obce Unín“ - DHZ

Bez priateľov to nejde

Deviataci v školskom roku 1973/74 s pedagogickým zborom a riaditeľom školy Dušanom Kubom (sediaci v strede)  Foto: Archív OcÚ
Počas svojho trvania na ZDŠ bol vymenovaný za zástupcu
riaditeľa a neskôr sa stal aj riaditeľom. Funkciu riaditeľa vykonával
20 rokov, až do roku 1990, kedy odišiel do dôchodku a odsťahoval sa
spolu s manželkou do obce Trnovec. Bol dopisovateľom regionálnej
tlače. Popri článkoch začal literárne tvoriť. S písaním pokračoval i v
dôchodku od roku 1990.
Celý svoj pracovný život prežil na dedinskej škole. Za prácu
s deťmi v škole i mimo školy, za dobrovoľnú kultúrnoosvetovú
činnosť a za rozvoj ochotníckeho divadla získal viacero rôznych
vyznamenaní. Na dedine vydával časopis Nová dedina.
V roku 1993 bol prijatý za člena Spolku slovenských spisovateľov
v Bratislave. Ako spisovateľ vydal desať básnických zbierok.
Verše Dušana Kubu pri stretnutiach básnikov recitovali herecké
osobnosti ako napríklad Jozef Šimonovič, Andrej Sarvaš a Michal
Dočolomanský. Zapájal sa do literárnych súťaží Senica, Žilina,
Zvolen a iné. Z Trenčína získal Čestné uznanie a Cenu poroty.
V Uníne viedol ochotnícky divadelný súbor pri SZM, neskôr
pri ZPO. Tento súbor s hrou Horí doviedol až na Celoslovenskú
prehliadku v Sobranciach v roku 1988.
Mnohým generáciám detí bol vzorom, viedol ich úcte ku starším,
úcte k prírode, učil ich poznávať a chrániť ju. Vždy bol súčasťou
diania v obci. Jeho prítomnosť bola pre nás samozrejmosťou. Vždy
bol na mieste a ochotne pomáhal. Zrazu je všetko inak. Opustil nás,
aj svojich známych dňa 12. decembra 2018 v Trnovci.
Česť jeho pamiatke

Žil raz jeden malý chlapec, ktorý mal veľmi zlú povahu. Otec
mu dal vrecko klincov a povedal mu, že vždy, keď sa nahnevá, nech
zatlčie jeden klinec do plota vzadu za domom. Prvý deň chlapec
zatĺkol do plota 37 klincov. Za niekoľko týždňov sa naučil kontrolovať
svoj hnev a počet zatlčených klincov sa postupne znižoval. Zistil, že
je jednoduchšie ovládať zlosť, ako zatĺkať klince do plota. Nakoniec
prišiel ten deň, keď sa chlapec ani raz nenahneval. Povedal to otcovi
a otec mu navrhol, aby chlapec vytiahol vždy jeden klinec, keď sa
za celý deň, ani raz nenahnevá. Dni sa míňali a chlapec po čase
mohol povedať otcovi, že v plote nezostal ani jeden klinec. Vtedy
zobral otec chlapca za ruku a zaviedol ho k plotu. Tam mu povedal:
Urobil si dobre, chlapče, ale pozri sa na diery v plote. Ten plot už
nebude nikdy taký, aký bol. Keď povieš niečo v hneve, tak to zanechá
práve takéto jazvy. Ako keď zabodneš do človeka nôž a vytiahneš ho.
Nezáleží na tom koľkokrát povieš ľutujem, rana stále ostáva. Rana
spôsobená slovom bolí rovnako, ako fyzický úder. Priatelia sú vlastne
veľmi vzácne drahokamy. Rozosmievajú ťa a podporujú ťa vo všetkom.
Vypočujú ťa, ak máš starosti, pochvália ťa a vždy sú ochotní otvoriť ti
svoje srdce. Ale ty vždy zváž každé svoje slovo.
Zdroj: internet

Ako i po minulé roky počas vianočných sviatkov deti z našej farnosti
pripravili pod vedením Kataríny Petrášovej a Veroniky Stierankovej
Jasličkovú slávnosť 
Foto: M. Straka

3

Unínske noviny

Informácie z obce
V dnešnej dobe už je málo viacgeneračných domácností, starí rodičia
sa pominú a zostane dom prázdny. Z toho dôvodu sa v obci takýmto
spôsobom vyprázdnilo viacero domov. K dnešnému dňu máme až 63
neobývaných domov a 26 domov je využívaných ako chalupy.
Kuchyňa v kultúrnom dome bola doplnená o umývačku riadu
a kotol, na varenie polievok alebo gulášov. Zariadenia sa tu už
osvedčili pri väčších akciách.
Začalo sa výstavba cestnej komunikácie na IBV, ktorá by mala
byť ukončená podľa plánu do konca júna 2019.
Popri všetkých prístupových cestách do našej obce v našom
katastri robotníci pracujúci pod obecným úradom vyzberali odpad.
Z miestneho cintorína boli odstránené nádoby na odpad a boli
umiestnené za múrom cintorína smerom k výstavbe nových rodinných
domov. Niektorí naši spoluobčania však vyhorené kahance a odpad
bez problémov nechávajú hodené pri vchodoch na cintorín, alebo
za múrom cintorína, čo svedčí o úrovni ich kultúry a charakterov.
Tiaži sa im zaniesť kahance do nádob na odpad za cintorín, alebo
zobrať ich domov a doma dať do odpadu. Darmo poukazujeme na to,
ako majú inde čisto. Veď poriadok či neporiadok si robíme my. Tak
ako si prostredie okolo nás dnes necháme, také ho zajtra aj nájdeme.
To isté platí o odpade okolo komunikácií ako i po celej obci.
Vo farskom kostole v minulých týždňoch boli doplnené drevené
podesty pod lavice. Ešte v predvianočnom čase pribudli ďalšie lavice,
ktoré zabezpečil z bývalého pôsobiska správca našej farnosti.
Obec Unín sa aj v tomto roku zapojila v sobotu 30. marca
do akcie „Hodina zeme“. V obci bolo v čase od 20.30 hod. do 21.30
hod. zhasnuté verejné osvetlenie. Zároveň boli vyzvaní občania, aby
sa pridali k miliarde ľudí po celom svete zapojením sa do tejto akcie.
Po obci bola pozberaná haluzovina, ktorá sa sústredila na zbernom
dvore, kde bude poštiepkovaná. Za rok 2019 musí obec takýmto
spôsobom zhodnotiť čo najväčšiu časť takéhoto odpadu, inak budeme
platiť vyššiu sumu za uloženie komunálneho odpadu na skládke ako
doteraz, čo by sa premietlo do poplatkov za odpad. Z toho dôvodu je
treba zvyšovať množstvo vytriedeného množstva odpadov, lebo len
vytriedený odpad je možné recyklovať a neskončí na skládke odpadu.
Voľby na verejné funkcie v obci
Koncom mesiaca február 2019 skončil mandát hlavnému
kontrolórovi obce Unín. Do vyhláseného výberového konania sa
prihlásil len jeden kandidát, súčasný hlavný kontrolór obce Unín
Ing. Ivan Gronský, ktorý bol aj zvolený obecným zastupiteľstvom
do tejto funkcie na ďalšie obdobie piatich rokov.
Na základe žiadosti riaditeľky Domov Barborka, n. o. Unín
Mgr. Jarmily Štetinovej na odstúpenie z funkcie z dôvodu odchodu
do dôchodku, bol vypísaný konkurz na uvedenú funkciu. Do konkurzu
sa prihlásili dve kandidátky. Výberová komisia vybrala a Správna
rada Domov Barborka, n. o. Unín zvolila do funkcie riaditeľa Domov
Barborka, n. o. Unín Mgr. Bibiánu Dodok Fojtlínovú. Od 1. apríla 2019 ju
starosta obce Ján Palkovič menoval do funkcie riaditeľky tohto zariadenia.
Novozvoleným funkcionárom blahoželáme, želáme im veľa
pracovných i osobných úspechov. Odstupujúcej riaditeľke Mgr.
Jarmile Štetinovej ďakujeme za takmer desaťročné úspešné vedenie
tohto zariadenia, želáme jej pevné zdravie, pohodu a radosť
v rodinnom kruhu.
Pre majiteľov psov
Obec Unín na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností
občanov na nekontrolovateľný voľný pohyb psov po našej obci,
týmto žiada všetkých majiteľov psov, aby si riadne psov doma
zabezpečili a neumožnili im voľný nekontrolovaný pohyb po obci.
Títo psi ohrozujú bezpečnosť a zdravie občanov našej obce, aj keď si
to majitelia psov nechcú pripustiť.
Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa je podľa
legislatívy povinná predchádzať tomu, aby sa pes voľne pohyboval
po verejných priestranstvách, útočil na človeka, iné zviera alebo
spôsoboval škodu na majetku.

Dôrazne Vás žiadame, vážení spoluobčania, majitelia psov,
zabezpečte svojich psov v chovných priestoroch. Nenechávajte
ich voľne sa pohybovať po obci, uvedomte si, že naozaj ohrozujú
ostatných občanov a najmä deti.
V prípade akejkoľvek škody na zdraví alebo majetku nesiete ako
chovateľ plnú zodpovednosť.
-jp-

Ako dopadli voľby prezidenta SR
v našej obci
Prezident SR sa volí na päť rokov. Sobota 16. marca 2019 bola
prvým kolom voľby, v ktorom bolo zaregistrovaných 15 kandidátov.
V našej obci bolo zapísaných v zozname 998 voličov, z ktorých
sa 569 zúčastnilo, čo predstavuje 57,01 % účasť. Bolo odovzdaných
567 platných hlasov pre jednotlivých kandidátov takto:
Zuzana Čaputová, Mgr. 282, Marián Kotleba Ing. Mgr. 93,
Maroš Šefčovič, JUDr., PhD. 75, Štefan Harabin, JUDr. 39, František
Mikloško, RNDr. 25, Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD. 20, Béla
Bugár, Ing. 12, Milan Krajniak, Bc. 9, Martin Daňo 3, Róbert Švec,
Mgr. 3, Róbert Mistrík, Dr. Ing. 2, Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD.
2, Ivan Zuzula, RNDr., CSc. 2, József Menyhárt, PaedDr., PhD. 0,
Bohumila Tauchmanová, RNDr. CSc. 0.
Druhé kolo voľby prezidenta SR sa konalo v sobotu 30. marca
2019, kde si mali možnosť voliči vybrať z dvoch kandidátov – Zuzana
Čaputová Mgr. a Maroš Šefčovič JUDr., PhD., ktorí získali v prvom
kole najviac hlasov a postúpili do druhého kola volieb. Tento krát
bola účasť voličov menšia. Z 1009 zapísaných voličov sa zúčastnilo
491, čo predstavuje 48,66%. Bolo odovzdaných 473 platných hlasov,
ktoré si kandidáti rozdelili nasledovne: Zuzana Čaputová Mgr. 343
a Maroš Šefčovič JUDr., PhD. 130.

Voľby do europarlamentu
V tomto roku sa budú dňa 25. mája konať voľby do Európskeho
parlamentu, kde kandiduje 31 politických strán a hnutí.

Najvyššie vyznamenanie
Ako každoročne, aj tento rok 2. apríla 2019 v Žiline, bolo
odovzdané novým držiteľom čestného titulu „Zaslúžilý člen DPO
SR“ ocenenie z rúk Prezidenta DPO SR Pavla Ceľúcha, za prítomnosti
prezidenta HaZZ SR gen. Alexandra Nejedlého a generálneho
sekretára DPO SR Vendelína Horvátha. Medzi 54 ocenenými bol aj
člen DHZ Unín pán Pavol Vlk. Je dobrovoľným hasičom od roku
1970, vykonával 21 rokov funkciu strojníka. V súčasnosti pracuje
ako člen revíznej komisie.
Ďakujem p. Pavlovi Vlkovi za prácu v hasičskom zbore,
blahoželám k udeleniu vyznamenania. Prajem mu do ďalších rokov
hlavne pevné zdravie a úspešné roky práce v tejto záslužnej činnosti.
Ján Palkovič – starosta obce

Služby v obci
Zmena na poste vedúcej predajne COOP Jednota
Od 1. februára 2019 došlo v predajni COOP Jednota v našej
obci ku zmene na poste vedúcej predajne. Vedúcou sa stala Tatiana
Kovácsová, ktorá tu pracovala ako radová predavačka. Svoju činnosť
ukončila odchodom do dôchodku dlhoročná pracovníčka COOP
Jednoty a vedúca predajne Milada Drúžková. Tomuto jedinému
zamestnávateľovi bola verná počas celého svojho aktívneho života
od vyučenia až po dôchodok. Za dlhoročnú prácu v predajni jej
poďakoval na výročnej členskej schôdzi Jednoty s. d., ktorá sa konala
19. februára 2019 v kultúrnom dome v mene občanov starosta obce
Ján Palkovič, delegátka Jednoty Senica ako aj predsedníčka Jednoty
s. d. v Uníne Terézia Kurtová.
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Odchádzajúcej vedúcej prajeme veľa zdravia, aby si dlho
v pohode užila dôchodku a novej vedúcej predajne okrem zdravia
veľa síl a spokojných zákazníkov.
Zostala už len jedna predajňa
Väčšina z nás má ešte v pamäti, že v našej obci bolo začiatkom
90-tich rokov päť predajní. Na miestnom roľníckom družstve, Na
Pustem, U Lajošú, rodina Pavlačkových a Jednota s.d. Postupom
času predajne zanikali a ostali len Rozličný tovar a Jednota s.d.
Aj predajňa Rozličný tovar (Rozália Šišková) fungujúca
v priestoroch budovy, kde kedysi býval obchod U Lajošú ukončila
po 26 rokoch v našej obci svoju činnosť. Majiteľka predajne, Rozália
Šišková, má už dôchodkový vek a keďže nemala na svoj post nového
nástupcu, predajňu ku dňu 28. februára 2019 zatvorila. V obci
tak zostáva len jedna predajňa potravín, čo bude na celú obec
pravdepodobne málo. Táto predajňa bude chýbať najmä horňanom,
ktorí predajňu najviac navštevovali z dôvodu vzdialenosti. Pani
Rozálii Šiškovej ďakujeme za službu našim občanom a prajeme jej,
aby si dôchodku v zdraví dlho užila.
Unínsky šenk ukončil prevádzku
Majiteľka prevádzky Unínsky šenk, pani Danka Albrechtová
ukončila dňa 26. marca 2019 svoju činnosť. Priestory prevádzky
zostali voľné. Ak by sa prihlásil záujemca, je ochotná ich prenajať
na účely zriadenia predajne potravín, kaviarne, pohostinstva alebo
na niečo podobné. Prevádzka má dve miestnosti a vchod do každej
je samostatný.
Na ihrisku opäť živšie
Začali sa futbalové zápasy a tým sa zvýšil pohyb na ihrisku.
V sobotu 23. marca 2019 tu v budove kabín Ľuboš Mihál otvoril
prevádzku bufetu - pohostinstva. Otvorené bude v pondelok až
piatok od 15.00 hod., v sobotu a nedeľu bude otvorené od 13.00 hod.
Servis u Pištu
Od apríla 2019 otvoril v našej obci na čísle domu 199 majiteľ
Štefan Čerešník Servis u Pištu s každodennou prevádzkou počas
pracovných dní s otváracími hodinami od 8.00 hod. do 16.30
hod. Ponúka autoservisné práce všetkých značiek vozidiel do 3,5
t, pneuservisné práce do 3,5 t, diagnostiku vozidiel, karosárske
a lakernické práce, prípravu na STK, výmenu čelných skiel, montáž
ťažných zariadení a autoelektrikárske práce.
-rd-
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Základná škola s materskou školou Unín
Príjme do pracovného pomeru na dobu určitú (zástup počas
MD) učiteľa/učiteľku pre nižšie stredné vzdelávanie (2.
stupeň) s aprobáciou biológia, geografia, chémia s nástupom
od 1. septembra 2019.
Príjme do pracovného pomeru na dobu určitú (zástup počas
MD) učiteľa/učiteľku pre primárne vzdelávanie (1. stupeň)
s nástupom od 1. septembra 2019.
Príjme do pracovného pomeru na dobu určitú (zástup počas
MD) vychovávateľa/ vychovávateľku s nástupom od 1.
septembra 2019.
Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle
platnej školskej legislatívy. Ukončené adaptačné vzdelávanie
je výhodou. Žiadosti o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný
životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte
do 30. júna 2019 na adresu: riaditel@zssmsunin.sk alebo
Základná škola s materskou školou Unín, 908 46 Unín č. 420;
tel. 034/6628193
Základná škola s materskou školou Unín príjme do pracovného
pomeru na dobu neurčitú ekonóma/ mzdového účtovníka
pre ZŠ s MŠ Unín s nástupom od 1. mája 2019. Uchádzač
musí spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon práce. Žiadosť
o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas
so spracovaním osobných údajov zasielajte do 30. apríla
2019 na adresu: riaditel@zssmsunin.sk alebo Základná škola
s materskou školou Unín, 908 46 Unín č. 420; tel. 034/6628193

Adventné posedenie pri čaji a Záhoráckych
heligonkároch
Vianoce klopali na dvere, predvianočný zhon pomaly utíchal a v
našich domácnostiach rozvoniavali medovníčky. Nastal čas privítať
do našich sŕdc prichádzajúceho Spasiteľa. Naše pozvanie prijali
Záhorácki heligonkári Ladislav Michálek a Miroslav Zálešák a tak
sa v sobotu 22. decembra 2018 v Kultúrnom dome Unín uskutočnil
krásny adventný koncert so sprievodným slovom Anny Danielovej.

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Unín
srdečne pozýva rodičov a deti na zápis do materskej školy
pre školský rok 2019/2020, ktorý sa uskutoční 2. mája 2019
od 16-tej do 18-tej hod. v priestoroch materskej školy. K zápisu si
zákonný zástupca prinesie so sebou rodný list dieťaťa a občiansky
preukaz k nahliadnutiu správnosti údajov. Všetky potrebné
informácie nájdu zákonní zástupcovia na webovej stránke školy.

Poďakovanie
Túto zimu sme sa na nedostatok snehu nemohli sťažovať, a to
ani my, v nižších oblastiach Slovenska. Veľmi kritická situácia bola
v severných oblastiach našej krajiny, kde sú síce zvyknutí na väčšie
množstvo snehu, no túto zimu ho bolo nadmieru. Pomôcť obciam
a občanom v tomto regióne sa rozhodli dobrovoľní hasiči z celého
Slovenska. Vyše 280 dobrovoľných hasičov sa 19. januára 2019
vybralo do regiónu Oravy, aby pomohli samospráve a občanom
pri odstraňovaní snehovej kalamity. Bolo medzi nimi aj päť našich
hasičov, a to veliteľ Peter Vanek, Róbert Straka, Radovan Straka,
Jakub Vanek a Richard Žilínek. Dovolím si v mene svojom aj v mene
všetkých spoluobčanov im úprimne poďakovať za pomoc v tejto
krízovej situácii, ktorú poskytli občanom a obci Oravská Lesná.
Chlapi, ešte raz vďaka.
starosta obce

Foto: A. Glogovská
Predvianočné, vianočné, ale i ľudové piesne, či prerozprávané
príbehy zo života pohladili duše všetkých prítomných. Počas
koncertu bol prítomným podávaný teplý čajík, ktorý pripravili
členky výboru Únie žien v Uníne.
Ďakujeme obecnému úradu za spoluprácu pri tejto vydarenej
a dúfame nie poslednej adventnej akcii.
Výbor Únie žien Unín

5

Unínske noviny

Koledovanie Dobrej noviny v Uníne

Uvítali sme len šiestich

Na Slovensku má koledovanie tradíciu už 24 rokov, u nás
v Uníne je to tretí rok.
Organizácia eRko-Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
na Slovensku, ktoré zastrešuje Dobrú novinu, vybralo tento rok
krajinu Ugandu a to centrum, ktoré vedú Malé sestry sv. Františka
z Assisi, ktoré sa venujú v škole i vo voľnom čase chudobným
postihnutým deťom.
Tento rok sme sa aj duchovne viac pripravovali na koledovanie.
Niekoľkokrát sme sa s deťmi stretávali v priestoroch základnej školy,
kde sme sa zoznamovali s projektami kam poputujú peniaze a aj
s deťmi, ktorým sú vykoledované peniažky určené.

Nežné a sladké od mlieka je prvé slovo človeka.
Znamená v reči dievčat, čo každý má tak veľmi rád.
Má jednoduchú výslovnosť, no dá to práce viac než dosť,
kým nešikovné detské ústa, to sladké slovo nerozlúštia
a začnú volať: Mama, mama!
Narodenie dieťatka je v každej rodine slávnostnou udalosťou,
všetci sa úprimne tešia na jeho príchod. V sobotu 23. februára
2019 sa zišli rodičia a ich deti narodené v roku 2018 v našej obci
na obecnom úrade, kde ich privítal starosta obce, Ján Palkovič.
Detičiek bolo len šesť. Traja chlapci a tri dievčatá.

Foto: M. Straka
Spoločne sa zišli, aby vyjadrili svoje potešenie a oslávili zrodenie
nového života v našej obci. Po krátkom kultúrnom programe
a príhovore starostu sa rodičia detí zapísali do pamätnej knihy obce.
Všetky deti slávnosť hravo zvládli a odniesli si malý darček.
-rd-

Foto: Archív K. Petrášovej
V našej obci sa koledovalo 29. decembra 2018, spolu bolo
zapojených 15 detí a 8 animátorov. Koledovali sme v 4 skupinkách
a navštívili sme za jedno popoludnie 59 domácností, ktoré prispeli
na tento projekt. Spolu sa vyzbieralo 794 eur a boli poslané na účet
Dobrej noviny.
Viac informácii o koledovaní Dobrej noviny na Slovensku
a podrobnostiach všetkých projektov, ktoré Dobrá novina robí, si
môžete pozrieť na stránke Dobrej noviny.
Chceme sa všetkým poďakovať, najmä p. starostovi, p. farárovi,
p. riaditeľke ZŠsMŠ, deťom, animátorom a všetkým ľuďom, ktorí
koledníkov prijali a štedro prispeli.
Katka Hoferková

Fórum pre pomoc starším
V Zlatej sále bojnického zámku
uskutočnilo Fórum pre pomoc starším dňa
4. februára 2019 už 13. ročník slávnostného
odovzdávania cien Senior roka. Cena
bola odovzdaná 18 aktívnym občanom,
seniorom, na základe nominácie z celého
Slovenska. V našej spoločnosti sa väčšinou
vyzdvihujú celebrity z oblasti šoubiznisu,
športu a pod. Fórum pre pomoc starším
vyzdvihuje
iné
hodnoty,
morálne
a duchovné, vyzdvihuje úlohu rodiny
v spoločnosti, skúsenosti a múdrosť
staršej generácie, ich pozitívny prínos
pre spoločnosť.
Ocenení sú obyčajní čestní ľudia,
charakterovo vzácni, vysokých morálnych
kvalít, ktorí môžu byť pre nás všetkých
životným príkladom a inšpiráciou.

MISS Slovensko
Do finále súťaže MISS Slovensko
v tomto roku postúpila aj prvá unínčanka
– Alica Ondrášová. Ak ju chcete podporiť
pošlite prázdnu SMS na číslo svojej
favoritky od 18. 3. do 27. 4. 2019. Cena SMS
je 1,50 € a službu zabezpečuje A SMS, s.r.o.
Vyžrebovaný výherca hlasovania
9502 - Alica Ondrášová.
o Eva Miss Sympatia 2019
Foto: Archív A. Ondrášovej
získa exotickú dovolenku
v atraktívnej Gambii pre dve osoby so službami all inclusive
od cestovnej kancelárie Hydrotour.
-rdCieľom tejto akcie a týchto ocenení je,
aby sa zvýšila dôstojnosť pomoci starším
od mladšej generácie, aby sa zvýšila úcta,
pochopenie a väčšia ochrana a postavenie
staršej generácie v spoločnosti.
Medzi ocenenými bola aj naša spoluobčianka,
pani Anna Polakovičová. Na návrh vedenia
miestnej Jednoty dôchodcov Slovenska v Uníne
a Obecného úradu Unín bol jednomyseľne
organizátormi jej návrh na ocenenie prijatý.
Navrhovatelia uviedli, že počas dlhšieho obdobia
sa poctivo a obetavo starala o onkologicky ťažko
chorých dvoch členov rodiny. Trpezlivo znášala
ich osud a až do ich smrti im poskytovala plná
ľudskosti opateru.
Blahoželáme pani Anne Polakovičovej
k oceneniu, želáme jej pevné zdravie a ochranu
Toho, ku ktorému sa počas ťažkých chvíľ v jej
rodine utiekala.
Foto: F. Polakovič
-jp-
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Deň učiteľov v čiernom šate

Život v Barborke

Ján Amos Komenský nazývaný tiež učiteľom národov sa narodil
2. marca 1592. Každoročne je tento deň označovaný Dňom všetkých
učiteľov. Pri tejto príležitosti sa aj učitelia našej školy pripojili
k výzve Iniciatívy slovenských učiteľov. Jej členovia dlhodobo
poukazujú na zlú situáciu v školstve a na množstvo neriešených
problémov. K symbolickému protestu sa pripojili čiernym oblečením
a prerušením vyučovania na jednu minútu presne na poludnie.

Fašiangové obdobie sme v Domove Barborka začali už
tradičným maškarným plesom, ktorý sme si toho roku užili oveľa
viac. Bolo to najmä z dôvodu dlhších príprav a zhotovovania masiek,
ktoré si klienti svojpomocne tvorili spolu s terapeutkou, pani
Blaženou Bartovou. Nechýbala tombola, občerstvenie a samozrejme
dobrá nálada pri tanci. Ostatné fašiangové popoludnia sa takisto
niesli v podobnom duchu, ktoré si klienti spríjemňovali hrou
na harmoniku a spevom. Akordeónov sa ujali klienti p. František
Novák a Miroslav Kollár, ostatní klienti si s chuťou zaspievali.
Následné pôstne obdobie sa klienti modlia Krížovú cestu, ktorej
zastavenia sa nachádzajú v priestoroch domova.

Foto: Archív ZŠsMŠ
Tento protest solidárne podporili aj niektorí žiaci, čo považujeme
za veľmi pekné gesto. Každý z nás mal dobrých a menej dobrých
učiteľov, každý z nás mal učiteľov, na ktorých nikdy nezabudne.
Preto si spolu pripomeňme každý rok, čo pre nás naši učitelia robia.
Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať. - Ján Amos
Komenský
-DH-

Dňa 12. marca 2019 bola v priestoroch zariadenia prvýkrát
slávená sv. omša. Omša sa niesla v slávnostnom duchu, nakoľko bola
odslúžená novokňazom Mgr. Janom Svozílkom, ktorý prijal kňazské
vysvätenie 30. júna 2018, z rúk Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa
Olomouckej arcidiecézy - metropolitu moravského. Mgr. Jan
Svozílek je rodákom z Dobromilic u Prostějova a pôsobí ako kaplán
v Bíloviciach u Uherského Hradišťa. Po skončení sv. omše udelil
všetkým zúčastnením novo kňazské požehnanie. Omše sa zúčastnili
aj rodinní príslušníci a farníci obce Unín.

Ponožková výzva
– Svetový deň Downovho syndrómu
Žiaci našej školy si všimli výzvu, ktorá sa včera objavila
na internete. „Ponožková výzva“ informovala o Svetovom dni
Downovho syndrómu. Medzinárodná spoločnosť Downovho
syndrómu vyzýva ľudí na celom svete, aby vlastnými aktivitami
prispeli k zvyšovaniu povedomia o tom, čo Downov syndróm je, čo
znamená mať ho.

Foto: Archív ZŠsMŠ
Žiaci druhého stupňa, ktorí sa chceli do výzvy zapojiť prišli 21.
marca obutí v ponožkách rôznych farieb. Vyskúšali si tak na vlastnú
kožu. aké je to byť inými. Do výzvy sa zapojili aj niektorí učitelia
a spolu so svojimi žiakmi sa vyfotili.
-DH-

Odchodom do dôchodku ukončila svoju činnosť riaditeľka
zariadenia Mgr. Jarmila Štetinová a od 1. apríla 2019 bola na túto
funkciu menovaná Mgr. Bibiána Dodok Fojtlínová a funkciu vedúcej
sestry vykonáva Zuzana Hyžová.
Mgr. Jarke Štetinovej patrí poďakovanie za jej trpezlivú
a obetavú prácu. Zariadeniu vdýchla pečať svojich dlhoročných
skúsenosti a profesnej zrelosti. Zvlášť ďakujeme za jej ľudský prístup
a ústretovosť voči zamestnancom i klientom zariadenia.
Zamestnanci a klienti Domova Barborka
Foto: Archív Domov Barborka
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Z našej školy...
Po zimných prázdninách opäť žiaci zasadli do školských lavíc.
Cez prázdniny si snehu veľa neužili, tak sa učitelia rozhodli spríjemniť
žiakom zimný čas korčuľovaním na zimnom štadióne v Senici.
Na štadión sa vybrali koncom januára. Pre niektorých to bola
odmena pred vysvedčením. Mnohí žiaci stáli na korčuliach po prvý
krát. Učili sa stáť na ľade a správne držanie tela pri korčuľovaní.
Viacerí konštatovali, že korčuľovanie je náročné a museli prekonať
strach z pádu na ľad. Deviatakom sa korčuľovanie tak zapáčilo, že si
hodinu korčuľovania
zopakovali ešte raz
v marci.
Okrem zábavy
sa postupne žiaci
všetkých
ročníkov
pripravovali
na rôzne súťaže.
Najviac
úspechov
získali za recitačné
súťaže. Každoročne
organizuje Základná
škola
Vajanského
v Skalici okresné
kolo
recitačnej
súťaže
Šaliansky
Maťko.
Našu
školu v prednese
reprezentovali
Sandra Sára Seinová
(2.roč.),
Martin
Hoferka
(4.roč.),
a Karin Palkovičová
(6.roč.).
Ď a l š o u
recitačnou súťažou je
Hurbanov pamätník,
ktorá sa konala 19.
februára v Holíči.

Okienko do činnosti Jednoty dôchodcov
Slovenska v Uníne
Vybor Jednoty dôchodcov Slovenska v Uníne i formou tejto
rubriky pravidelne hodnotí úlohy stanovené hodnotiacou schôdzou.
Od posledného hodnotenia v minulom roku výbor dňa
16. januára 2019 zorganizoval účasť ôsmich našich členov
na maškarnom plese v Kopčanoch usporiadaný miestnou Jednotou
dôchodcov Slovenska. V ďalšom období sa niekoľko prihlásených
členov pravidelne zúčastňovalo každú stredu v týždni základných
počítačových kurzov. Výbor sa ďalej venoval príprave výročnej
členskej schôdze a tvoreniu zamerania činnosti na ďalšie obdobie.
Dňa 5. marca 2019 sa konala výročná členská schôdza. Zúčastnil sa
jej veľký počet členov i pozvaní hostia; Ing. Stanislava Mlčúchová
predsedníčka okresnej revíznej komisie, Mgr. Tibor Tasáry správca
farnosti, Ján Palkovič starosta obce, Mgr. František Janeček
v zastúpení primátora mesta Holič. Hostia ocenili aktívnu prácu
výboru a členov v hodnotenom období a popriali veľa úspechov
v ďalšej činnosti. Obohatením programu bolo vystúpenie žiakov
miestnej školy a pozvaného hudobníka. Predsedníčka Štefana
Jurigová predniesla správu o činnosti organizácie, v ktorej vyzdvihla
všetky aktivity, ktoré boli uskutočnené v hodnotenom období.
V rámci výročnej schôdze boli malým darčekom obdarovaní
tohoroční jubilanti. Je treba oceniť nielen dobrú prípravu, ale
i dobrú atmosféru najmä družnú zábavu pri dobrom jedle, víne
a dobrej hudbe.
Účastníci i hostia tejto spoločenskej akcie ocenili výstavku,
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Do obvodného kola z nášho školského kola postúpili Eliška
Poláková, Viktória Sprušanská (4.roč.) Ema Slobodová (6.roč.),
Karin Husárová a Liana Pechová (8.roč.). V obvodnom kole sa
najlepšie darilo V. Sprušanskej, K. Husárovej a L. Pechovej, ktoré
postúpili do okresného kola. To sa konalo v Skalici. Aj tu dievčatá
veľmi pekne reprezentovali našu školu a odniesli si Liana Pechová
a Viktória Sprušanská 2. miesto a Karin Husárová 3. miesto, čo sú
krásne výsledky.
Nie len recitačným súťažiam sa naši žiaci venujú. Veľa času
strávia štúdiom množstva informácií na rôzne olympiády.
V geografickej olympiáde nás reprezentovali Daniel Regásek (5.roč.),
Samuel Cvečka (7.roč.) a Gabriel Biskupič (9.roč.) na okresnom
kole v Skalici. Na okresnom kole dejepisnej olympiády našu školu
reprezentovali Monika Hricová a Tomáš Hladký (9.roč.). Obaja
žiaci boli úspešní riešitelia, pričom Monika Hricová obsadila 3.
miesto. V matematickej súťaži reprezentovali našu školu Tereza
Valachovičová (3.roč.), Matyas Němec, Martin Dermek, Matúš
Bajan (4.roč.), Timotej Tokoš (5.roč.), Karin Palkovičová, Sabina
Husárová, Christian Mach (6.roč.) a Klára Valachovičová (8.roč.).

Pre spestrenie a aj pre zábavu a poučenie prišiel do našej školy
pán Figuras s predstavením Kúzelná fyzika.
Pomocou experimentov predviedol žiakom zábavnou formou
fyzikálne zákonitosti a jednoduchým spôsobom ich vysvetlil. Mnohé
pokusy vyzerali skutočne ako vystúpenie kúzelníka. Niektoré pokusy
si mohli starší žiaci aj sami vyskúšať.
-DHFoto: Archív ZŠsMŠ
ktorú pod názvom Krása našich krojov zrealizoval výbor jednoty
dôchodcov. Výstavku doplnili i deti miestnej školy svojimi dielami
s jarnou tematikou. Je namieste poďakovať občanom za ochotu
zapožičať vzácne tradičné časti krojov, ktoré sú dnes pokladom
nielen pre nich a ich rodiny ale i artefaktami kultúrneho dedičstva
charakterizujúceho nielen našu dedinu, ale celé Záhorie. Prajeme
všetkým majiteľom týchto klenotov, aby ich uchovávali pre svojich
potomkov a viedli ich k hrdosti a láske k nim. Poďakovanie za krásne
strávené poobedie patri výboru, zúčastneným členom organizácie,
hosťom ako i obecnému úradu.
Dr. Ladislav Matušovich

Foto: R. Drúžková
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Čas sa naplnil

Moje dojmy z návštevy Unína

Tak, ako všetko v živote má začiatok a koniec, tak sa naplnil aj čas
môjho profesného života. Chcem obrazne podať ruku a poďakovať
všetkým, ktorých som počas neho stretla.
Poslednú etapu, najnáročnejšiu, som prežila v Domove
Barborka Unín, n. o. Vedenie obce sa rozhodlo z bývalej materskej
školy vybudovať zariadenie, ktoré slúži obyvateľom, ktorí najviac
potrebujú pomoc, či z dôvodov veku a rôznych obmedzení, či
ochorení.
Kapacita bola vtedy v počte 24 miest, bolo prijatých 12
zamestnancov. V roku 2015 sme sa prijatím nového zákona museli
preregistrovať a zmeniť úplne štruktúru služieb. Zároveň sme
postupne úspornými opatreniami našli miestnosti pre ďalších
klientov, nakoľko tlak na miesta v našom zariadení sa stále stupňoval.
V súčasnej dobe poskytujeme služby pre 28 klientov, postupne
sme pribrali aj patričný počet zamestnancov. Veľkou mierou
k zlepšovaniu poskytovanej starostlivosti nám prispela a prispieva
naša dlhoročná dobrovoľníčka, pani Elenka Tóthová zo Štefanova,
ktorá nezištne prichádza za klientmi už osem rokov. O naše služby
je stály záujem nielen z okolia, ale hlásia sa k nám občania z Košíc,
Banskej Bystrice, Trnavy, Trenčína, veľké množstvo z Bratislavy, a to
na odporúčanie rodinných príslušníkov, ktorí u nás mali alebo majú
svojho príbuzného.

Ako sa 2. februára tohto roka prechádzam po Karlovom moste
v Prahe, prebehla mi myšlienka, že tento dátum je pre našu rodinu
pamätný. Tento deň sme mali v rodine v Uníne viaceré rodinné
udalosti - svadby, úmrtia, narodenie a to dalo podnet k mojej
návšteve Slovenska, Záhoria – Unína. Ešte v ten deň som sadol
na vlak a moje spomienky som si oživil a mohol som ich prežiť
medzi svojimi.
V krátkosti sa predstavím. Som Váš rodák, Pavol Straka
z dolinky. Celý čas od odchodu z Unína som prežil v Čechách. Tam
bývam, aj ako obkladačkár pracujem. Mám štyri deti, dvoch vnukov
a jednu vnučku. Syn Peter prišiel cez víkend tiež za mnou do Unína.
Poukazoval som mu s hrdosťou môj rodný dom ako aj celú moju
rodnú dedinu.
Síce som prišiel v prvom rade navštíviť moju sestru a brata,
ale nebolo to čo som hľadal... A tak na druhý deň som navštívil
svoju sesternicu a spolužiačku Annu Danielovú. Tá ma sprevádzala
po Uníne. Za 48 rokov mojej neprítomnosti sa toho udialo veľa.
Navštívil som svojich kamarátov, spolužiakov – rodákov z Unína.
Začali sme obhliadkou malej strany. Bol som rád, že som si
zmyslel na ľudí, ktorí tam bývali, alebo ešte bývajú. Len som sa
čudoval, keď mi Aňa povedala „tam bývajú bratislaváci, tam je dom
prázdny, tí ľudia už zomreli...“ Tiež som bol prekvapený ako sme
sa za tie roky všetci výzorovo zmenili – zostarli sme. Prvé moje
stretnutie bolo s Jarkou Drúžkovou, bývalou susedou. Hneď sme sa
pustili do spomínania. Prešli sme naše detstvo strávené za humnami.
Veľmi ma potešila aj Marka Ovečková, ktorá vybehla z kaplnky.
Tiež sa so mnou milo zvítala. Vbehol som pozrieť aj do kaplnky. Je
veľmi pekne udržiavaná. Ďalej som pokračoval hore malou stranou
k môjmu bratrancovi Vladovi Strakovi. Tam sme ochutnali unínsku
slivovicu a naša obhliadka pokračovala k Jankovi Pechovi. Ten nás
spolu so svojou ženou srdečne pohostili. Na tejto ulici ma čakal šok.
Veď keď som odchádzal z Unína tu nebola žiadna ulica, len výmole.
Keď mi Aňa rozprávala kto tam býva, zistil som, že polovicu ľudí
nepoznám. Deň sme ukončili u Cilky Krížovej. Tiež sme išli navštíviť
Lexu Ovečku, ale ten nebol doma, bol u dcéry.

Foto16: Foto: Archív Domov Barborka
Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste sa s dôverou zverili do našich
rúk. Želám vám všetkým zdravie, pokoj, spokojnosť, radosť
zo života. Želám vám aj také šťastie, kedy každú minútu prežijete
s láskou, poctou a vďačnosťou za každú prežitú chvíľu.
Spomínam si aj na všetkých, ktorí prešli našou bránou a odišli
do iného zariadenia alebo domov a tiež na tých, ktorí už nie sú
medzi nami, a verím, že v nich máme orodovníkov v nebi.
O nám zverených občanov sa stará výnimočný kolektív
s dobrými odbornými a ľudskými vlastnosťami. Som nekonečne
vďačná za týchto obetavých spolupracovníkov. Neviem vyjadriť
veľkosť svojho poďakovania všetkým svojim kolegyniam a kolegom.
K spokojnosti našich klientov významnou mierou prispieval aj
tunajší pán farár vdp. Mgr. Tibor Tasáry, ktorý sa staral o duchovný
život v zariadení. Okrem pravidelných návštev, prichádzal okamžite
na zavolanie vždy, keď to bolo potrebné. Aj jemu patrí moje veľké
poďakovanie.
Všetky naše aktivity pozorne sledovala Správna rada a náš
revízor, za čo im patrí moja vďaka. Taktiež chcem poďakovať pánovi
starostovi Jánovi Palkovičovi a pracovníčkam Obecného úradu
v Uníne pani Rozálii Drúžkovej a Anne Matuškovičovej za príkladnú
spoluprácu a ochotu pri riešení rôznych situácií a problémov.
Ďakujem všetkým darcom, prispievateľom a priaznivcom za ich
podporu počas mojej práce.
Želám novej pani riaditeľke, Mgr. Bibiáne Dodok Fojtlínovej,
vedúcej sestre Zuzane Hyžovej a celému kolektívu v práci veľa
úspechov, veľa spokojných klientov, dostatok financií a v osobnom
živote spokojnosť a lásku Vašich najbližších.
Mgr. Jarmila Štetinová

Pavol Straka (3. sprava v hornom rade) s členmi TJ

Foto: Archív J. Drúžka
Ďalšie prekvapenia ma len čakali. Začalo to návštevou u Fere
Drúžka, kde prišiel aj jeho brat Janek, Ivan Vrablic a Pala Bačinský.
Spomínali sme na všetko možné a už mi išla aj „unínština“. Naša
cesta pokračovala na záhumnie a novou ulicou pri cintoríne. Nevedel
som sa nabažiť tých zmien, čo nové sa vybudovalo a poobnovovalo
po celom Uníne.
Toto mi potvrdila aj návšteva Janka Šišky z Bratislavy a Janky
Václavkovej z Holíča, ktorí prišli so mnou stráviť pár pekných chvíľ.
Stretol som sa s Tonkom Šebom, Štefanom Vymyslickým. Pekné
stretnutie som zažil s manželmi Potreskými pri káve v Holíči.
So Štefanom Andelom a Palom Drúžkom sme zaspomínali na futbal,
ktorý som ako mladý aktívne aj hrával. Zo všetkých stretnutí som
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mal neopísateľnú radosť. A priznám sa, nad všetkými mi viackrát
vyhŕkli slzy dojatia, šťastia, od ktorých som nemohol ani zaspať.
Prisľúbil som, že ak mi to pracovné povinnosti dovolia, budem sa
snažiť čo v najkratšom čase znovu prísť, aby som mohol navštíviť
ešte to, čo som nestihol v tejto krátkej chvíli.
Ďakujem Vám, že som sa mohol s Vami podeliť o moje dojmy,
tiež ďakujem za milé privítanie a prajem všetkým unínčanom, aby
boli zdraví a aby sa tešili zo všetkých úspechov tejto mojej krásnej
rodnej dedinky Unín.
Pavol Straka

Súčasťou pozostalosti po J. Blahovi uloženej vo fonde DHK
(Dejiny hudobnej kultúry) Záhorského múzea v Skalici je
korešpondencia, ktorú si sám Blaho označil ako priamo súvisiacu
s tvorbou prvého spevníka Záhorácke pjesničky, resp. ako reakciu
na jeho publikovanie a ide o listy adresované Blahovi medzi rokmi
1946 - 1956. Osobitnú časť Blahovej korešpondencie súvisiacej
so spevníkmi tvoria listy, ktoré dokumentujú, aký nemalý vplyv
malo vysielanie Slovenského rozhlasu (ľudových piesní v podaní
J. Blaha) na iniciovaní nových Blahových spolupracovníkov
pri zbieraní ľudových piesní na Záhorí ale tiež spätne na oživovaní
spevu v niektorých obciach:

Nové vydanie Záhoráckých pjesňiček
Záver minulého roka obohatil našu kultúru významným
vkladom: zásluhou Záhorského múzea v Skalici v spolupráci
s vydavateľstvom Hudobného centra Bratislava vyšlo unikátne
816-stranové dielo Janko Blaho: Záhorácké pjesňičky. Súborné
vydanie. Zásluhou editora – odborného pracovníka múzea –
Petra Michaloviča a redaktora Vladimíra Godára z Hudobného
centra v Bratislave sústreďuje kniha piesne (v abecednom poradí)
zo všetkých šiestich Blahových spevníkov, ktoré vyšli v rozmedzí
rokov 1948 – 1986. Želaním J. Blaha bolo obsiahnuť piesňami celé
Záhorie, čo sa mu viac-menej splnilo.
Vstup do zbierky tvoria okrem príhovorov dedičov
a poďakovania vydavateľov textové úvody Janka Blaha k pôvodným
vydaniam spevníkov a text Za pesničkami na Záhorí (Zo zápisníka
nár. umelca Janka Blahu), ktorý bol publikovaný bezprostredne
po smrti autora v Práci v roku 1981. V ňom sa osobitne vyjadruje
Blaho k Unínu: Národopisne najbohatšia dedina v tejto oblasti,
najmä čo sa piesní týka, je Unín. Pekný kroj, bohatstvo pesničiek,
driečne ženy a obľúbený spevák, organista, traktorista a páleník
znamenitej slivovice Jožka Ďermek. Tá jeho obľúbená Kačena dzivoká
leceua z vysoka, doleceua nad oráča, jak ore zhuboka mi vždy znie
v ušiach, keď si na neho spomeniem. Moju pozornosť upútal aj Imrich
Matuškovič svojou piesňou z tureckých čias: Éj na prešpurském
moste červená zástava a na téj zástavje je Turkova hlava. Taktiež
starý muzikant Štefan Feldman vedel mnoho piesní (zaujala ma Svíc
mjesíčku zjasna). Zo žien ma upútali Mária Vrbová a Rózka Míšaná,
z nich prvá najmä piesňou Mjeua sem milého, byuo mu Jaňíček.
Za vlastnou abecedne zoradenou zbierkou a registrom 1224
piesní nasleduje zoznam obcí - najpočetnejšie sú zastúpené lokality
Skalica (77), Sološnica (66) a práve Unín (62) – a žánrové zatriedenie
piesní – ľúbostná, vojenská, tanečná, baladická, svadobná, žartovná,
tragická, vinárska, pracovná, regrútska, zbojnícka, koleda,
poľovnícka, fašiangová ap.

Účinkujúci v Unínskych asentírkach s Jankom Blahom 

Unínčanka pri nahrávaní dokumentu Za pesničkou po Záhorí
pod taktovkou Jozefa Dermeka 
Foto: Archív ZM
V roku 1948, tesne pred Vianocami, píše Blahovi Alojz Chytil,
riaditeľ miestnej školy z Unína: Najmilejší Janíčku so ct. rodinou, ...
Posielam Ti tie 3 pesničky, o ktoré si mne posledne písal. Už by som rád
tie uninské pesničky počul z Tvojich úst v rádii. Ak by si ich niekedy
spieval, napíš mi, aby som mohol v dedine zorganizovať čo najväčší
posluch a tak aj týmto spôsobom vzbudiť záujem o staré, ale pekné
pesničky aj u tých mladších. Alojz Chytil je ako interpret označený
pri piatich piesňach (Na co sem vám, Nevjesto, nevjesto, Svadebňí
mamičko, Uš sem sa vám – svadobné, Uš je to, regrúci – regrútska).
Zo zápisov v kronike obce Unín vieme, že v rokoch 1932 až 1939
nacvičili a predvádzali priamo do rozhlasového vysielania speváci
a ochotnícki herci z Unína najmenej šesť folklórnych pásiem
na tieto témy: svadba, senoseč, Vianoce, asentírka, práskanie pred
Vianocami a hody v réžii Alexandra Flamika, vtedajšieho správcu
školy. V 70. rokoch Janko Blaho spolupracoval s unínskymi
folkloristami pri nahrávaní pásma Asentírka do Slovenskej televízie.
Skúsenosti z potuliek za piesňami
po vydaní prvých troch spevníkov
skoncentroval
v
scenári
filmového
dokumentu Za pesničkou po Záhorí v roku
1963. V okružnej trase, ktorú si Blaho
s filmovým štábom vytýčil (Závod, Borský
Mikuláš, Vieska, Brodské, Cerová, Sološnica,
Marianka) nechýbal Unín a stretnutie
s Jozefom Dermekom, ktorý si zaspieval
piesne Co sem sa nachodzil po slovenskej
zemi a Kačená dzivoká, ktorú zanôtil Dermek
aj na krídlovke. V závere tejto krátkej filmovej
návštevy v obci zahrala i unínska dychová
hudba.
Nové súborné vydanie ľudových piesní
zo Záhoria zozbieraných Jankom Blahom
je možné si zakúpiť v Záhorskom múzeu
v Skalici v cene 35,-€.

Foto: Archív ZM

-PM-
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Talent treba rozvíjať
Na tohtoročnom 53. ročníku regionálnej súťaže neprofesionálnej
výtvarnej tvorby Výtvarná Senica 2019 v kategórii mladí autori do 25
rokov získala čestné ocenenie naša rodáčka slečna Brigita Vachová,
študentka bilingválneho gymnázia na Myjave. Porota ocenila jej
práce (kresby Underwater, Experience) za odpozorovanie všedného
detailu. Pri tejto príležitosti sme ju požiadali o krátky rozhovor.
1, Ako si sa dostala k maľovaniu a kto Ťa ovplyvnil. Mala si nejaký
vzor?
Asi ako každé malé dieťa som si vždy rada kreslila, maľovala
či vytvárala rôzne (častokrát nepodarené) diela. Keď ma kreslenie
ani odstupom času baviť neprestalo a mojim rodičom sa moje
práce zdali na môj vek celkom prijateľné, začali ma podporovať
a viesť k rozvíjaniu mojej kreativity. Na základnej škole som okrem
bežných hodín výtvarnej výchovy začala navštevovať i krúžok, kde
ma učiteľky naučili dôležitým základom a rovnako som tu mala
možnosť vyskúšať si veľa rôznych techník a spôsobov. Čo sa týka
kreslenia či maľovania tak si nemyslím, že by som bola niekým hlbšie
ovplyvnená, rada sa inšpirujem tvorbou iných autorov, vypočujem si
názory a kritiku, ale nakoniec sa väčšinou rozhodnem podľa seba. Je
veľa umelcov a osobností, ktoré pre ich tvorbu obdivujem, no mojím
najväčším vzorom sú a asi i vždy budú moji rodičia, po ktorých
som veľa svojho „talentu“ zdedila, a ktorí ma v mojich nie vždy
vydarených pokusoch stále podporujú.
2, Akým námetom sa venuješ? Aké preferuješ výtvarné techniky?
Keď som bola malá, mojim
námetom bola hlavne detská
fantázia a predstavivosť, no
tomu prislúchali i výsledky.
Teraz, keďže chcem, aby moje
práce boli detailnejšie a živšie
a veľa vecí si tak presne a detailne
predstaviť nedokážem, kreslím
a inšpirujem sa fotografiami.
Veľkej väčšine mojich prác
dominujú kone či rôzne iné
zvieratá, no inak kreslím asi
všetko čo ma zaujme a s čím
sa dokážem stotožniť. Ako som
už spomenula, mám možnosť
vyskúšať si veľa rôznych techník
Underwater, ceruza
na výtvarnom krúžku, a asi
sa nenájde veľa takých, ktoré by ma absolútne nezaujali. Mojou
obľúbenou technikou je určite klasická kresba, teda ceruzka a guma
mi úplne vystačí. No veľa z mojich prác sú i olejomaľby na plátnach
alebo zasa klasické farbičky a papier. Najnovšie je pre mňa
technikou, ktorú nevyužívam až tak často, ale predsa ma celkom
zaujala modelovanie z hliny či sadry, v čom by som sa časom možno
rada zlepšila.
3, Ako v každej oblasti, o ktorú sa človek zaujíma, by chcel niečo
dosiahnuť. Čo je Tvojím snom
vo výtvarnej oblasti?
Asi nemôžem povedať, že by
som v tejto oblasti mala nejaké
veľké sny alebo očakávania.
Zatiaľ budem ďalšie 3 roky
navštevovať ZUŠ-ku na Myjave,
kde chcem absolvovať 2. ročník
štúdia a pritom sa viacej zapájať
do výtvarných súťaží. Následne
by som sa chcela pokúsiť dostať
na vysokú umeleckú školu. No
čo je asi mojím najväčším cieľom
alebo teda snom do budúcnosti,
je asi výstava mojich prác, aj
keď si myslím, že od toho som
Experience, ceruza
momentálne dosť ďaleko.
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4, Predpokladám, že máš i ďalšie koníčky?
Áno, mám veľa ďalších koníčkov. Medzi moje najväčšie okrem
kreslenia patrí fotografovanie, ktorému sa amatérsky venujem
už 5 rokov. Keďže študujem na jazykovom gymnáziu, tak sa dá
samozrejme aj očakávať, že ma baví učenie cudzích jazykov, teda
hlavne angličtiny, nemčiny a sem tam trocha ruštiny. Rovnako
mám veľmi rada cestovanie, spoznávanie cudzích krajín, ich kultúr
a tradícií. Venujem sa aj hasičskému športu, teda behám za DHZ
Radimov, čo je hlavne cez leto tiež mojím veľkým koníčkom.
Vo voľnom čase najradšej trávim čas s mojimi kamarátmi a rodinou.
Ďakujeme za rozhovor a želáme Ti, aby sa Ti aj naďalej darilo,
aby sa Ti napĺňali Tvoje sny a raz sa stretli na vernisáži Tvojej
autorskej výstavy.
							
		
Rozhovor pripravil -mhFoto: B. Vachová

Obec Unín v dobovej tlače
Prinášame niekoľko ukážok z dobovej tlače, z rokov zakončených
„9“, v ktorých sa spomínala naša obec. Texty ponechávame
v dobovom jazyku i s prípadnými tlačovými chybami.
10. apríla 1869, Pešťbudínske vedomosti
Opis volieb, pri ktorých národný kandidát Andrej Radlinský
prehral, aj zásluhou Unínčanov, s vládnym kandidátom Jánom
Kubom.
Z volebného okresu skalického. (Nekoľko slov o našej voľbe.)
O čom nikto ani nesníval, stalo sa, Kuba János zvítazil, Radlinský
náš prepadol. ... Všetky skoro obce, jako jeden muž boly zaujaté
za Radlinského. Kamkoľvek prišiel, všade s muzikou, mládencami
na koňoch a celým obyvateľstvom skoro každej obce bol slávne
privítaný, a kde tu až do obce nesený jako v Gbeloch a Petrovejvsi.
Jeho poslední obchod, ktorý držal po okrese, podobal sa v skutku
triumfu. Lebo, jako ktorá obec sa dozvedela o jeho príchode,
poslala i hneď mládencov na koňoch až do súsednej obci naproti,
a všelko obyvateľstvo mu išlo v ústrety nekde aj na pôl hodiny. Takto
stalo sa to v Brocku, Gbeloch, Petrovejvsi, Uníne, v Kopčanoch,
na Vrbovciach... Čo ale na chválu obce Kopčany a Unin neslúži, je
to, že ona pokerúc Radlinský do nej prišiel, vždy ho slávne prijala,
zvlášte ale keď už k voľbe tiahol so svojimi vernými Bročanmi
a Kúťanmi, a hla čím ho slávnejšej privítala, tým zradnejšia zostala
v čas voľby, 2 tretiny obce prešly na stranu Kubovu...
O hodine 9 ráno podlá farských hodín skalických, mala sa
započal votizacia. A preto, aby zase voľajaký fígeľ tu Kubovci
nepoužili, musel Radlinský pracoval na tom, aby zo vzdialenejších
obcí voliči už na noc pred 17. marcom prišli do Holiča alebo
do Kopčian. Na druhý deň ráno okolo 7 hodine, keď sa k nám
i Gbelani, Petroveščania, Uninania, Kopčanania, Vrbovčania
a ostatní ešte Chvojničania pripojili, ktorých sme v Holiči naschvál
aj čakali, pobierali sme sa, sprevádzaní tou istou muzikou do Skalice.
Zem sa triasla pod nami, toľko nás bolo od Vrádišťa až do Skalice;
bola nás plná hradská cesta, že sotva bolo možno proti idúcim
vyhnúť, až nepriatelia naši trnuli.
15. augusta 1879 Obzor
Zriadenie pošty v Gbeloch, pod ktorú patrila i naša obec.
Nové pošty krajov našich
Zitrá ale dňa 16. aug. otvorí sa nová pošta vo Gbeloch,
každodenne spojená s Holičom, ku ktorej prislúchajú obce: Gbely,
Letnica, Petrováves a Unín.
9. októbra 1919, Slovenský denník
Protest obyvateľov okolia Gbiel proti odtrhnutiu Tešínska, častí
Oravy a Spiša.
Protest proti odtrhnutiu Tešinska a proti Hlinkovmu zájezdu.
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K protestom proti odtrhnutiu Tešínska, Oravy a Spiša
od Československej republiky pripojila sa i obec Gbely a okolie
v Nitrianskej župe s nasledujúcou rezolúciou: „My občania
na ľudovom shromaždení dňa 21. septembra 1919 v Gbelech
na Slovensku sídení z okolitých obci Petrová Ves, Unín, Smolinsko,
Letničie, Brocké, Kopčany a Kúty po vypočutí rečníkov o politickej
a zahraničnej situácii, zvlažte však o odtrhnutí Oravy a Spiša, taktiež
i Tešínska, uzniesli sme sa, že za žiadnych okolnosti nepripustime,
aby tieto kraje, ktoré patria do rámca našej republiky a ktoré cez celé
stáročia boly s nami spojené, boly od nás odtrhnuté a takto státisíce
našich bratov vydane bolo nenásytnému Poľsku. ...
10. decembra 1939 Slovák
Príspevok na Zlatý poklad
Skalický okres na Zlatý poklad.
Podľa výkazu okresného veliteľstva HG v Skalici zo dňa 29.
novembra sosbieraio sa na Zlatý poklad v skalickom okrese podľa
obecí: Skalica: 20.432.70 Ks, okrem toho štyri úpisy na hospodársku
obrodu v čiastke 3900 Ks a 321 vrecák s cca 35 kg cenností a mincí;
Mokrý Háj 722 Ks, Unín 738.50 Ks, Vrádište 886.50 Ks, Kopčany
80650 Ks, Letničie 77 Ks, Vlčkovany 110 Ks, Brodské 562 Ks,
Katov 69 Ks, Kúty 2283.70 Ks, Holič 9010 Ks, 301 vrecák s cca 9
kg cennosti, Radimov 318.50 Ks, Gbely 4828.50 Ks, Malý Koválovec
164 Ks, Popudiny 135 Ks, Močidlany 311 Ks, Trnovec 501 Ks, Vieska
7 Ks, Oreské 320 Ks, Radošovce 613 Ks, Chropov 100 Ks, Lopašov 85
Ks, Malá Prietržka 221 Ks, Petrová Ves 330 Ks. — Spolu sa vybralo
v skalickom okrese 43.538.40 Ks v hotovosti, 1140 vrecák s cca 304
kg cenností a 7299 minci. ...
16. augusta 1959 Nový život dediny:
Okresné roľnícke noviny – Skalica
O rozkrádaní na JRD Unín.
V Uníne majú škrečkov!
Ako iné družstvá v okrese, aj Jednotné roľnícke družstvo v Uníne
si dobre stojí s výrobou tohto roku. Je pekná úroda obilovín, len ju
treba rýchlo skľudiť. Doteraz bolo najväčšou prekážkou počasie.
Však vďak statočným družstevníkom a robotníkom – brigádnikom,
môžeme hovoriť o zdárnom priebehu žatvy.
No máme v Uníne aj takých, ktorí sa nestarajú o dobré spoločné
hospodárenie na družstve, ale majú v prvom rade široký úmysel
zo spoločného ťažiť. Ako škrečok, pre osobnú potrebu znášajú
do svojej diery. Na prácu sa len tak zďaleka prizerajú a kritizujú ako
ide, alebo nenápadne rozvracajú. Pritom však veľmi dobre využívajú
každý moment pre svoj prospech. Jedni to vedia s krmovinami,
ďatelinou a miešankou. Ako V.A. a jeho syn i P.F., ktorí si vozia
domov po plných vozoch. Ani F.Š. nevynechá ani jednu cestu, či už
ide k obedu, večeri, alebo na – frištuk – a vždy má primeranú nošu.
Vraj, aby im nevychudol ich súkromný dobytok. Iní sa zase pričiňujú
o „čistý zber obilia“. Vraj ani jedno zrno na zmar a sotva je pokosené
a v kopkách, už sa hemžia na družstevných lánoch v skorých
ranných hodinách a zberajú klasy čím bližšie ku kopkám, aby to išlo
rýchlejšie. Toto robili ponajviac nedružstevníci J.Š. M.J.-V. a toto si
nenechala újsť ani C.V., posledná a jediná súkromne hospodáriaca
roľníčka, aby si z družstevného nanosila na buchtičky, lebo aj keď
má šesť hektárov pôdy, pšenicu nesiala a o družstve, o tom ani počuť
nechce. Podobne veľkú starostlivosť vyvvíjala aj T. B.-P.. Len čo sa
od stohu odsunula mláťačka, už bola s vrecami u pliev a usilovne
viala a osievala, aby si tiež niečo prigazdovala. A keď si k tomu ešte
primyslíme tie kŕdle husí, ktoré sa dobre popásajú na plných klasoch
družstevnej pšenice, máme už celý obraz o okrádaní družstevného
majetku.
A čo ostatní družslevnici, tí to nevidia? Ak áno, nuž prečo sa
to trpí. Veď správnejšie by bolo, keby sa s nimi priamo na družstve
vyporiadali. Veď takéto prípady by sa mali na členských schôdzach
prerokovať. Tohoto roku máme všetky predpoklady dosiahnuť
dobré hospodárske výsledky. Nenechajme si ich preto takýmito
nepoctivcami narušovať! T. V.
Pripravil -mh-

Školník z roku 1871
Na povale domu, v ktorom som sa narodil a ktorý teraz už
nestojí, som našiel zaprášenú starú knižočku. Štyri časti z tejto
skoro 150 rokov starej publikácie nazvanej „Školník“ ste si mohli
prečítať v minulých vydaniach Unínskych novín. Bol ako predloha
pre učiteľov a po vedomostiach prahnúcich obyvateľov vtedajšieho
Uhorska.
Teraz
nazrieme
do zeme zvanej Asia. Je
to zem medzi všetkými
čiastkami zeme najväčšia.
Obnáša
800000
mil
na ktorých do 550
miliónov ľudí bydlí.
Ktoré sú hranice
Asie? K severu ľadové
more, k západu hory
uralské
a
kaukazské,
more kaspické, čierne
a stredozemné. Tiež prieplav suezský a more červené. K juhu indické
veľmore, k východu východné veľmore a Tichým morom tiež zvané.
Ktoré sú rieky Asie? Jenisej a Lena v Sebérii, Amur v Madžusku.
Ganges v Indii, ktorá je stredom sveta a z hriechov sa v nej umývajú.
Tigris v Arménii.
Ktoré sú pamätné jazerá v Asii? Kaspické more nie je nič iné
jako veliké jazero, lebo s morom v žiadnom spojení nestojí.
Jaké podnebie je v Asii? Veľmi rozličné, na severe mrazivé, nižej
mierne a na juhu pálčivé.
Jaké plodiny vydáva Asia? Je to krajina veľmi bohatá a úrodná,
takže odtud najviac skvostných vecí a lahôdok rozličného korenia,
škorice, hrebíčkov, zázvoru, muškátu, tymianu a bavlny dostávame.
Tu žijú slony, velbludy, levy, tigre, hyeny, opice a veľké jedovaté hady.
Tu sa dobýva zlato, meď, striebro a tiež hodvábne červíky odtiaľ
k nám prišli.
V Sýrii, v ktorej sa svätá zem nachádza v počiatku zemou
Kannan známa, potom zemou Izrael, krajinou židovskou. Boh
Abrahamovi a potomkom jeho zemou zasľúbenou menoval. Neskôr
keď Rimania túto krajinu opanovali nazvali ju Palestínou, v ktorej sa
Spasiteľ náš narodil, prebýval, učil, zázraky činil a ukrižovaný bol. Je
tu rieka Jordan pres ktorú Jozua suchou nohou prešiel vyjmúc z jeho
riečiska 12 kameňov a vystaval z nich oltár Pánu. Kde tiež svätý Ján
Krstiteľ Krista Pána pokrstil. Pamätné miesta sú Betlehem, kde sa
Kristus Pán narodil. Nazaret, kde archanjel Gabriel pozdravil Máriu
a kde Kristus Pán vychovaný bol. Kana, kde Kristus Pán pri svadbe
prvý zázrak učinil a obrátil vodu na víno. Jeruzalem, kde Kristus Pán
odsúdený a usmrtený bol. Persia obnáša 26450 mil, má 12 miliónov
obyvateľov. Východná India, kraj to snáď najbohatší na svete so 114
miliónmi obyvateľov. Sú to pohani, majú ukrutné náboženské zvyky.
Kde totižto deti svoje v obeť bohom usmrcujú a vdovy po smrti
mužovej sa s mŕtvolou jeho za živa spáliť dajú. Čína, najväčšia to
dŕžava zemi po Rusku. Má 500 miliónov obyvateľov. Už dve tisíc
rokov hrubým múrom dookola ohradená proti cudzím nájazdom.
Len ukradomky doniesli odtud dvaja mnísi hodvábne červíky,
ktoré potom v Európe rozmnožili. Číňania sú národ vzdelaný, ale
zoženšteli. Za krásu považujú dlhé nechty a malé nohy, ktoré aby
boli malé do železných strevícov zaprešujú. Kupectvo u nich kvitne
a roľníctvo je vo veľkej vážnosti. Sám cisár každú jar vyjde so zlatým
pluhom a orie, aby ukázal, že orba a roľníctvo je najvážnejšie
zamestnanie. Japonsko zo samých ostrovov pozostávajúca bohatá
a vzdelaná krajina. Obnáša 40 miliónov obyvateľov. Ďalšie ostrovy
v mori sú Sumatra, Jáva, Borneo. Bohaté sú na zlato, diamanty
a perly. Bohatý je tu obchod s kávou a ryžou. Mnohé tieto ostrovy sú
obydlené surovými národmi, jedia aj ľudské mäso.
Uvádzam len časť výpiskov zo Školníka, inak by to bolo zdĺhavé
a pre niekoho treba nezaujímavé. V ďalšej časti nazrieme do Afriky
a na jej obyvateľov. Tiež vedomosti o nej v tej podobe známe.
L. Masaryk
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Keď je práca koníčkom
Požiadali sme o krátky rozhovor našu rodáčku, teraz bývajúcu
v Petrovej Vsi, Jarmilu Ralbovskú, rod. Malíkovú.
Jari, pracuješ ako vychovávateľka v Centre voľného času (CVČ)
v Holíči, ako si sa dostala k trénovaniu futbalistov? Napĺňa Ťa
táto práca? Koho trénuješ a s akými výsledkami? Máš aj nejaké
mimoriadne talenty?
Pracujem už 25 rokov s deťmi ako vychovávateľka v CVČ
v Holíči. Prešlo mi rukami veľa detí, teraz už aj deti tých detí,
s ktorými som začínala.
V CVČ mám rôzne krúžky. Materské centrum Žubrienky
pre mamičky aj oteckov na materskej, PC pre deti, PC kurzy
pre dospelých začiatočníkov, spevko, ale hlavne mám krúžky
zamerané na pohyb (dnešným deťom pohyb chýba) zábavné
aktivity, mala som futbal pre chlapcov a dievčatá od 9 až po 13
ročných. Odrástli a začali mať iné záujmy. O futbal mali záujem aj
maličké deti, vytvorila som futbalovú škôlku pre 3,5 až 6 ročné deti,
futbálek pre 7 až 10 ročných. Je záujem. Učím deti futbal hrou, aby
ho lepšie pochopili a aby ich to neodradilo v budúcnosti. Sú veľmi
šikovné, mám nielen chlapcov ale aj dievčatá. Chodíme na rôzne
turnaje, zápasy (v Sudoměřiciach, v Hodoníne, v Skalici), máme 2
poháre za CVČ, medaile z rôznych zápasov. Úplne úžasné. Mala som
a mám futbalové talenty, ktoré pokračujú buď v Iskre Holíč alebo
v Skalici. Teší ma to. Práca s deťmi ma napĺňa. Myslím, že som si
vybrala dobre.
K trénovaniu futbalu som sa dostala asi pred 10 rokmi úplne
náhodou. Moji synovia začali hrať futbal za prípravku v Petrovej
Vsi, a ako správna maminka som ich vodila na tréningy, absolvovala
som s nimi zápasy. Zo začiatku som bola len maminka, ktorá
povzbudzuje, neskôr som začala vypomáhať ako pomocná sila
pri deťoch, až na asistentku trénerke neskôr trénerovi. Tréner, ktorý
chalanov trénoval odišiel trénovať do Sudoměřic mladších žiakov
a keďže u nás skončili žiaci, tak do Sudoměřic odišiel aj môj mladší
syn. Vypomáhala som mu pri žiakoch nielen ako vodič na zápasy,
ale ako druhá trénerka pri malých deťoch. Skĺbiť moju prácu
s tréningami v Holíči a Sudoměřiciach bolo občas náročné, ale dalo
sa to nakoniec zvládnuť. Starší syn chvíľu hral aj za Unín, ale skončil,
mal zase iné záujmy (šachy, hudba).
Pred dvomi rokmi ma oslovil a požiadal o spoluprácu tréner
FK Hodonín Vlado Winkler. Dal mi návrh, či by som mu ako
vychovávateľka a trénerka, keďže trénujem v CVČ deti, nešla pomôcť
cez leto na futbalový kemp do Hodonína. Mala som voľno, skúsila
som, zapáčila som sa, aj mne sa práca pozdávala a tak od augusta
som začala v FK Hodonín ako asistentka pri U6 a U7, sem-tam
U8. Podmienkou bola na začiatok online licencia na trénovanie.
V dohľadnej dobe ma čaká kurz na C. Túto prácu beriem ako
koníček, keby ma to nebavilo, nerobila by som to. Talenty máme
aj v Hodoníne, a nie málo, úžasní chlapci i dievčatá. Čo dokážu
s loptou, niekedy až sánka padá. V našom prípade sa ešte nejedná
o celkové výsledky, hráme pre zábavu, ale každý strelený gól poteší.
A nieje ich málo. Usporadúvame turnaje, v rámci tréningov chodíme
po turnajoch a zápasoch.
Aby toho nebolo málo, okrem mojej práce a trénovania futbalu,
tancujem vo folklórnom súbore Valša v Holíči. Takisto som sa tam
dostala úplnou náhodou. Z CVČ rok čo rok chodíme na stavanie
májky v Holíči. Reprezentovala som vždy v unínskom kroji. Oslovili
ma na jedno čepenie na svadbe, kde im niekto vypadol do počtu.
Bolo jedno čepenie, dve..., začala som chodiť na skúšky, skúsila som
a už štvrtým rokom tancujem. Okrem vystúpení na rôznych akciách,
fašiangoch, robíme aj čepenie nevesty a ženícha na svadbách. Kto

by mal záujem treba sa ozvať (smiech). Nechcem robiť reklamu,
ale kľudne sa ozvite, kalendár sa plní. Dosť krát sa mi stalo, že som
na zápas vybehla v kroji, lebo hneď po zápase som mala vystúpenie.
Alebo aj naopak.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa ďalších úspechov.
-jp-

Divadelné predstavenie Kubo
Divadlo Zámčisko si pre Vás, v mierne netradičnom období
pripravilo divadelnú inscenáciu pod názvom Kubo. Začali sme
nacvičovať začiatkom minulého roka v mierne pozmenenej zostave,
nakoľko nám 4 ochotníci vypadli, no kostra zostala pôvodná
a pridali sa k nám noví herci a speváčky. Zmena nastala aj vo vedení
Zámčiska, kde spoluprácu pri vedení so Štefanom Machom dotvorila
Veronika Stieranková, ktorá sa podujala réžie. Pôvodné plány
pre skorší termín boli presunuté z dôvodu plánovanej rekonštrukcie
kultúrneho domu, ktorá sa však presunula a tak sme mohli
pokračovať v nacvičovaní. Pre inscenáciu Kubo sme sa rozhodli
pre tradičnosť a dedinské prostredie, ktoré táto divadelná hra v sebe
nesie. Z tohto dôvodu bola aj celá odohraná v našom nárečí. Do hry
sme sa snažili zakomponovať situačný humor, na ktorý pevne
veríme, že sa divák neurazí.

Ak ste nestihli predstavenie v Uníne, budeme pokračovať
aj v okolitých obciach, kde aj Vás, vážení spoluobčania, srdečne
pozývame. Termíny budeme zverejňovať na našej stránke. Zároveň
chceme poďakovať obecnému úradu za poskytnutie priestorov
kultúrneho domu na nácvik a Milanovi Strakovi za čas a ochotu
pri vytvorení kamerového záznamu.
Anton Mihál ml.

Domáce zabíjačky
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Senici podľa
zákona č. 184/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z.
z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov informuje
občanov o povinnosti registrácie chovov hospodárskych zvierat
a registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na domácu
spotrebu (domáca zabíjačka). Postup registrácie ako aj odpovede
na niektoré možné otázky sú zverejnené na obecnej internetovej
stránke www.unin.sk v záložke Samospráva – Úradné oznamy, kde
nájdete v prílohách všetky potrebné informácie. Viac informácií
chovatelia získajú na tel. č. 034/6512881 (RVPS Senica), na e-mailovej
adrese ZdravieZvieratSE@svps.sk a na webovom portáli Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR http://www.mpsr.sk.
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