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Milí čitatelia,
veľkonočné sviatky sú najstarším a tiež
najvýznamnejším kresťanským sviatkom, ktorý
zároveň spájame aj s príchodom jari, nádejou a
vierou. Je to obdobie prezentácie jedinečných tradícií,
zvykov a silného historického odkazu našich predkov.
Spomínané obyčaje, ktoré sprevádzajú veľkonočné sviatky znásobujú význam
jedinečnosti miest a obcí, dávnej histórie, toho, ako sme sviatky vnímali v minulosti,
ako ich prežívali a precítili naši rodičia, starí rodičia a naše predchádzajúce generácie.
Budeme veľmi radi, keď aj počas blížiacich sa sviatkov ukážeme, že hodnoty a tradície
sme si dokázali zachovať a vieme ich odovzdať naším mladším generáciám.
Dovoľte, aby sme Vám a Vašim blízkym zaželali príjemné prežitie veľkonočných
sviatkov, dostatok času na oddych a veľa príjemne strávených chvíľ s rodinou a blízkymi.
Redakcia Unínskych novín

Milí priatelia,
tohtoročná jar je iná. A iná bude i Veľká
noc. Vzhľadom na šíriaci sa koronavírus
musíme podriadiť svoj život dočasným
obmedzeniam. Ešte pred pár týždňami
sa nám správy o epidémii zdali vzdialené
a príliš sa nás nedotýkali. No v priebehu
niekoľkých dní sa všetko zmenilo. Bežné
veci, ktorým sme nevenovali pozornosť
a brali sme ich automaticky, zrazu nie sú.
Z obyčajného nákupu sa stala neľahká
záležitosť trvajúca niekoľko desiatok minút,
zvyčajne spojená s čakaním pred predajňou.
Museli sme zrušiť stretnutia, či výlety,
ktoré sme si dlhodobo plánovali. Učíme sa
obozretnosti a opatrnosti. V rámci opatrení
minimalizujeme styk s inými ľuďmi len
na nevyhnutnú dobu. Na vlastnej koži
zakusujeme, akí sme zraniteľní a krehkí.
Ako lego „preskladávame“ svoje priority.
Zrazu si uvedomujeme, že život je to
najcennejšie čo máme.
Byť izolovaný a stretávať sa iba s tými
istými ľuďmi nie je ľahké. Zvlášť, keď sa
z toho kolotoča nedá vyskočiť a koniec je
zatiaľ v nedohľadne. Rastie nervozita, stúpa
precitlivenosť. Cítime sa frustrovaní. Práve
v tieto týždne, keď sme nútení s najbližšími
tráviť viac času, môžeme vynahradiť
svojim najmenším, čo sme pre pracovné
povinnosti zanedbávali. Namiesto darčekov
sa im môžeme darovať sami. A možno
ešte po rokoch budú naše deti na to
spomínať. Tento model môžeme aplikovať
aj na ostatných domácich. Komunikačné
prostriedky ponúkajú nepreberné množstvo
možností spojiť sa s tými, ktorých chceme
potešiť.
Aj cez všetky limity však nemusíme
rezignovať na vnútornú slobodu a pokoj. To
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závisí od nás. Tak ako vnútornú rovnováhu
nemôžeme prijať, ak nechceme, tak isto
bez našej vôle nám ju ani nikto nemôže
vziať. Môžeme na tento čas nadávať v čom
všetkom sme obmedzovaní, môže nás
to deptať. Môžeme však tento čas prijať
ako výzvu na zamyslenie a rekapituláciu
svojho života. Závisí to len od nás, pre čo sa
rozhodneme.
M. Hoferka
šéfredaktor

Prihlásila sa jar 
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Veľká Noc 2020

Nákaza koronavírusu sa šíri svetom
a neobišla ani Slovensko. Denne sa
v periodikách dozvedáme o dôsledkoch
tejto pandémie. Niekedy sú informácie
až katastrofické, ale musíme brať
do úvahy, že nie sú konečné, situácia
sa bude zhoršovať a pandémia
nedosiahla svoj vrchol. Je nutné, aby
sme všetci rešpektovali a načúvali
hlasu odborníkov. Pred infekciou
koronavirusu je nutné sa predovšetkým
vopred chrániť. To najmä zvýšenou
hygienou,
dobrovoľnou
izoláciou
a dodržiavaním všetkých nariadení
spojených s prevenciou. Je nutné si
najmä dôkladne umývať mydlom ruky,
resp. dezinfekčnými prostriedkami.
Je povinnosť na verejnosti používať
ochranné rúška, ktoré chránia oblasť
nosa a úst. Zároveň je potrebné
zvýšiť obranyschopnosť organizmu
stravovaním najmä vo forme ovocia
a zeleniny, ako i dostatočným pohybom.
Žiadame všetkých občanov, aby
dodržiavali všetky nariadenia ohľadom
zamedzenia šírenia koronavírusu,
chránili nielen seba, svojich najbližších
ale aj ostatných občanov. Ďakujeme
za pochopenie.
J. Palkovič
starosta obce

Foto: R. Drúžková
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Triedením skla šetríme prírodné zdroje. Tvorme menej odpadu a buďme
Recyklovať sa dá donekonečna
zodpovední! Teraz je to dôležitejšie ako
kedykoľvek predtým
So sklom ako materiálom sa každý z nás stretáva takmer na dennej
báze. Pre svoje charakteristické vlastnosti hrá sklo dôležitú úlohu
v každodennom živote človeka. Stretávame sa s ním nielen vo forme
fliaš, pohárov, ale aj rôznych umeleckých predmetov alebo okien
a dverí. Navyše, je to materiál, ktorý môžeme vďaka jeho vlastnostiam
recyklovať takmer donekonečna. Sklo patrí do zeleného kontajnera,
ako napríklad nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre a nádoby,
sklenené črepy, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových
uzáverov, tabuľové sklo z okien, dverí a pod. Do kontajnera na sklo
nepatrí porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá či počítačové obrazovky.
Ako to je s recykláciou?
Pri výrobe číreho skla sa do pece nikdy nesmie dostať sklo
farebné, aby nedošlo k zafarbeniu. Navyše sa tam nesmie dostať
žiadna iná nečistota, kov, keramika, porcelán atď. Sklenené odpady
zo zelených kontajnerov sa najprv triedia a sú z nich odstránené
najväčšie kusy nečistôt. Potom črepiny putujú na špeciálnu
automatickú linku, ktorá zaistí čistotu vytriedeného skla. Farebné
alebo číre sklo sa odváža na spracovanie do sklární. Tam sa
z upravených črepov vyrábajú nové sklenené obaly, ktoré majú
rovnaké fyzikálne, chemické aj hygienické vlastnosti, ako keby boli
vyrobené z prírodných materiálov.
Šetrime prírodné zdroje! Sklo je skvelým materiálom, ktorý
je možné recyklovať donekonečna. A vďaka jeho recyklácii sa šetrí
množstvo energie, a tým aj primárne suroviny (napr. povrchovo
ťažené sklárske piesky). Horšie to je však s časom jeho rozkladu.
Trvá až 4000 a viac rokov, kým sa sklo v prírode rozloží. Aj preto
by sme vratné fľaše mali vždy vrátiť do obchodu a zvyšné vhodiť
do zeleného kontajnera, odkiaľ poputujú na recykláciu.
Prečo je užitočné triediť sklo?
Správnym vytriedením skla a jeho následnou recykláciou
opätovne získame materiál, z ktorého je bez akejkoľvek straty
na kvalite možné vytvoriť znovu fľaše či iné produkty.
Postupne sa vraciame k skleneným fľašiam namiesto plastových.
Máte otázky o triedení odpadu?
Zber správne vytriedeného odpadu je pre obyvateľov zadarmo.
Platia len za zmesový odpad, ktorý končí na skládke. Čím viac
odpadu je správne vytriedeného, tým menej ho ide na skládku.
Navyše, skládkovací poplatok je nastavený motivačne. Čím lepšie
obyvatelia triedia, tým menej platí obec za uloženie každej jednej
tony na skládku a tým menej platí aj občan.
Musím obaly pred vyhodením umyť vodou? Nie nemusíte.
Mierne znečistenie nevadí, v procese recyklácie dochádza
k odstráneniu nečistôt.
Ako je to s papierovými obalmi na vajíčka či rolkami
z toaletného papiera? I keď už nie sú vhodné na recykláciu, dajú sa
energeticky zhodnotiť. Preto ich treba vyhodiť do papiera.
Môžem hodiť do skla rozbité zrkadlo, keramiku či porcelán?
Zrkadlo obsahuje kovovú vrstvu, a preto sa nedá recyklovať.
Recyklátori si neporadia ani s keramikou a porcelánom, preto patria
do zmesového odpadu.
Kam patrí prázdny obal z laku na vlasy? Plastové viečko
zo sprejov patrí do plastov. Kovové obaly z lakov na vlasy,
dezodorantov a pod. patria medzi kovový odpad.
Kam patria tégliky z jogurtov? Patria do plastu, musia však byť
bez hrubých zvyškov jedla. Viečka z nich oddeľte a vyhoďte spolu s kovmi.
Kam vyhodiť plastový obal od zubnej pasty či krému? Plastové
obaly z kozmetiky po jej spotrebovaní patria do plastov. Snažte sa
však, aby obaly obsahovali čo najmenej zvyškov.
Kam vyhodiť polystyrén? Čistý obalový polystyrén triedime
ako plasty.
Spoločným úsilím znížime tony odpadu na skládkach
a recykláciou zachránime množstvo vstupného materiálu na nové
výrobky.

Koronavírus zasiahol nielen Slovensko, ale paralyzoval
väčšinu Európy a týka sa celého sveta. Tento problém sa dotkol
všetkých oblastí nášho života a prináša mnohé obmedzenia.
Nevynímajúc ani nakladanie s odpadmi.
Viac ako hocikedy predtým je teraz dôležitá zodpovednosť. Týka
sa nás všetkých. Či už v súkromnom živote, keď sa naozaj musíme
správať zodpovedne a chrániť svoje zdravie, ale aj v ostatných
oblastiach každodenného života, ktorý sa momentálne zúžil najmä
na naše domácnosti.
Buďme ohľaduplní
V dôsledku situácie spôsobenej koronavírusom musíme oceniť
i prácu tých, ktorí zabezpečujú, aby základné služby ďalej fungovali.
Nemáme na mysli len zdravotnícky personál a dodávateľov potravín,
ale aj tých, ktorí majú na starosti odvoz a ďalšie spracovanie odpadu.
Práve teraz je treba byť k pracovníkom zberových spoločností ešte
viac ohľaduplní a trpezliví, keďže robia naozaj významnú činnosť
a ani oni nie sú imúnni voči nákaze. Prosím, neukladajte odpad
vedľa kontajnerov, nevystavíte ich tak ďalšej manipulácii s odpadom,
a tým znížite riziko ich prípadnej nákazy.
Čím menej, tým lepšie
Väčšina ľudí si chvíle, počas ktorých ostali uväznení
vo vlastných domácnostiach, kráti upratovaním. Skúste však
toto jarné upratovanie odložiť na neskôr, aby sa zbytočne v tejto
situácii nepreplňovali kontajnery. Snažte sa tvoriť čo najmenej
odpadu. Nakupujte len naozaj nevyhnutné veci, aby ste čo najviac
predchádzali vzniku odpadu a ešte viac dbajte na to, aby ste triedili
správne a do triedeného zberu vyhadzujte len poriadne stlačené
plastové fľaše, krabice, plechovky či nápojové kartóny. A ak máte
doma odpad, ktorý patrí na zberný dvor, a nijako vás neohrozuje,
vydržte to a odložte návštevu zberného dvora na neskôr.
Rúško nepatrí do triedeného zberu
Mnohých ľudí zaujíma to, že ako vlastne naložiť s použitým
rúškom či respirátorom. Zákon o odpadoch so situáciou, akou
je takáto pandémia, nepočíta. Podľa vyjadrenia Ministerstva
životného prostredia SR, ktorý v tejto veci oslovil aj Úrad verejného
zdravotníctva SR, treba s jednorazovými rúškami nakladať tak,
ako s potenciálne infikovanými. Teda najlepšou možnosťou je
ich po zložení vložiť do plastového vrecka, umyť si ruky, odhodiť
vrecko do zmesového odpadu a opätovne si poriadne umyť ruky
a postupovať podľa hygienických pravidiel. V žiadnom prípade
tieto rúška nepatria do triedeného zberu! Ak máte rúško šité, tak ho
nezabudnite po každom použití oprať a vyžehliť, aby ste zlikvidovali
potenciálnych nosičov nákazy.
Čo s odpadom, ak som v karanténe?
Aj ľudia, ktorí sa už ocitli v karanténe z dôvodu návratu
zo zahraničia alebo tí, u ktorých je podozrenie, že by mohli byť
nakazení, tvoria vo svojich domácnostiach odpad. Je nevyhnutné,
aby s odpadom nakladali veľmi zodpovedne. Odpad je potrebné
vložiť do plastového vreca na odpadky a po každom ďalšom použití
ho riadne zviazať. Po naplnení je treba vložiť toto vrece do ďalšieho
vreca a takto uložený odpad držať doma, až kým nie sú známe
výsledky testov alebo najmenej 72 hodín. Až po uplynutí 72 hodín
alebo oznámení negatívnych výsledkov je možné tento odpad
umiestniť do zberných nádob, aby sa čo najviac predišlo ďalším
možným nakazeniam.
Ako sa nateraz zdá, tým že Slovensko zareagovalo veľmi rýchlo
„kúpilo si čas“, ktoré iné, doteraz veľmi zasiahnuté krajiny nemali.
Hoci je situácia vážna, našťastie, zatiaľ nie je kritická. Veríme, že
počet nakazených novým vírusom nebude prudko narastať, hoci
vieme, že iste budú pribúdať. Preto vás prosíme, aby ste čo najviac
dbali o svoje zdravie a zdravie svojich najbližších.
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Jasličková slávnosť 2019
Jasličková slávnosť v našej dedine sa postupom času stala akousi
tradíciou, ktorá neodmysliteľne patrí do prežívania vianočných
sviatkov. Toto popoludnie už typicky pripadlo na deň sviatku sv.
Štefana, na 2. sviatok vianočný. Príbeh tohtoročnej slávnosti sa
niesol v duchu hľadania narodeného malého Ježiška.
Nositeľmi deja boli najmä pastieri, ktorí ako prví dostali
pomocou hviezdy na nebi správu o príchode Spasiteľa. Ich hlavnou
úlohou v príbehu bolo nájsť jasličky s malým Ježiškom, pokloniť
sa mu a rozniesť túto novinu po celej dedine. Roznášaním správy
pastieri symbolicky i v kostole roznášali malé papieriky. Tie si každý
mohol zobrať, a tak si preniesť príjemnú atmosféru i do svojho
domu. Každý lístoček obsahoval krátky citát z biblie a popis činnosti,
ktorá sa s ním viazala, napríklad:
1. Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si
odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!
Navštívte priateľov a známych, ktorých ste už dlho nevideli.
2. Preto neochabujeme; a hoci náš vonkajší človek chradne, náš
vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje.
Pomôž v tomto vianočnom čase tým, ktorí to najviac potrebujú
(starí ľudia, ľudia bez domova, deti v detskom domove)
Príbeh sme doplnili piesňami a hrou na klavír, na ktorý nám
zahrala Andrea Straková. Spolu s Emou Vaculkovou zaspievali piesne
Biele Vianoce a Čas sviečok. Deti pri poklone malému Ježiškovi
zarecitovali básne a spoločne sme ukončili príbeh piesňou Tichá noc.
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V mene mojom i detí dúfam, že sme ľuďom týmto príbehom
spríjemnili vianočné popoludnie. Touto cestou by sme sa chceli
poďakovať všetkým, ktorí nám akokoľvek pomohli pri organizácii
tejto akcie. Boh Vám žehnaj.

Foto: M. Straka
Účinkovali: Agátka Hoferková, Esterka Hoferková, Nikolka
Havlová, Barborka Havlová, Martin Hoferka, Gregor Hoferka,
Samuel Cvečka, Terezka Cvečková, Šimon Konečný, Eliška
Poláková, Adrianka Lukáčová, Martinka Lukáčová, Sandra Sára
Sejnová, Adelka Bombolová, Žofinka Karasová, Aďka Straková, Ema
Vaculková.
Katarína Petrášová ml.

Okienko do činnosti Jednoty dôchodcov
Slovenska v Uníne
Výbor JDS v Uníne i touto formou pravidelne hodnotí plnenie
úloh stanovených hodnotiacou schôdzou konanou v minulom roku.
Pozrime sa teda na to, čo sa aktívnym podielom výboru a členov
našej organizácie udialo od 1. januára tohto roku:
Dňa 6. januára 2020 sa naši členovia zúčastnili Trojkráľového
pochodu k Hoštecnej studienke.
28. januára 2020 sa desať členov JDS zúčastnilo družobného
stretnutia v Kopčanoch na maškarnom plese.
5. februára 2020 zástupcovia JDS navštívili Domov Barborka
a darovali renovovanú sošku Panny Márie vedeniu a klientom
Domova. Vedenie Barborky i klienti sľúbili, že sa o sošku budú starať
a za prejavenú dôveru boli veľmi vďační.
11. marca 2020 výbor JDS bol nápomocný pri vyčistení
zariadenia kuchyne po rekonštrukcii v kultúrnom dome, keď sa
zúčastnil brigády.
Vybor JDS pripravoval radu ďalších akcií schválených plánom
činnosti, ktoré však k prijatým opatreniam voči nebezpečnému

Foto: B. Dodok Fojtlínová
koronavírusu COVID 19 sú odvolané. Využívame i túto cestu
na poďakovanie našim členom za plnenie a pochopenie prijatých
opatrení a osobný zodpovedný prístup k vlastnej ochrane
a dodržovaniu hygieny a obmedzenie pohybu vonku, ale i všetkých
prijímaných opatrení vôbec.
Dr. Ladislav Matušovich
Priestory obecného
úradu v sobotu 1.
februára 2020 ožili.
Svoje ratolesti narodené
v roku 2019 priniesli
ich rodičia do obradnej
siene Obecného úradu
v Uníne na slávnostné uvítanie nových
občiankov v našej obci.
Všetkým detičkám ako
aj ich rodičom prajeme
veľa zdravia, šťastia,
vzájomnej rodinnej pohody a radosti zo života
v našej rodnej dedinke.
Foto: M. Straka
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Spoločenská kronika
Narodili sa:
Sebastián Bajcsi
Igor Hyža

Skolaudovali sme
Boli ukončené stavebné práce na rekonštrukcii kultúrneho
domu a dňa 25. marca 2020 prebehla kolaudácia tejto budovy.
Zostávajú dokončiť ešte drobné práce v interiéri.

Markéta Mikičová
Karin Kurinová
Oliver Antálek

Zosobášili sa:
Michal Tarkulič – Zuzana Sejnová
Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom
V roku 2020 sa dožívajú 50 rokov spoločného manželského
života manželské páry, ktoré uzatvorili manželstvo v našom
matričnom obvode:
Štefan Ovečka a manželka Cecília
Pavol Michaláč a manželka Vlasta
Ján Malík a manželka Cecília

Skolaudovaná bola cesta v novej časti obce „Záhumenice za
kostolom“.
V tejto lokalite bola vysadená zeleň – 200 ks tují, ktorá oddelí
túto časť obce od poľa.

Blahoželáme a do ďalších spoločných rokov im prajeme veľa
zdravia, spokojnosti, vzájomného porozumenia a osobnej
pohody.

Opustili nás:
Jozef Tokoš			
Anton Pivák			
Ivana Schwab 		
Kamila Žilínková 		

vo veku 64 rokov
vo veku 83 rokov
vo veku 29 rokov
vo veku 73 rokov
Česť ich pamiatke

Kultúrno-spoločenská činnosť
Čo bolo ...
26. 12. 2019
28. 12. 2019
29. 12. 2019
5. 1. 2020
6. 1. 2020
1. 2. 2020
22. 2. 2020

Jasličková slávnosť
Stolnotenisový turnaj – OcÚ
Koledovanie Dobrej noviny
Nohejbalový turnaj - OcÚ
Turistický pochod „Okolo Unína“ – OcÚ
Uvítanie detí narodených v r. 2019 – OcÚ
Fašiangová zabíjačka – TJ Unín

Vyslovujeme poďakovanie
Výboru Jednoty dôchodcov, ktorí sa zúčastnili brigády
v kultúrnom dome, kde vyčistili zariadenie kuchyne.
Pani Zlate Machovej za rúška, ktoré ušila a bezplatne darovala
klientom a zamestnancom Domova Barborka, ako i obecnému
úradu pre občanov obce.
DT Klubu, členovia ktorého vyzbierali niekoľko vriec odpadu
okolo cesty od petroveskej križovatky po obec Unín.
Členom komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie pri obecnom
úrade za aktívnu činnosť pri organizovaní kultúrnospoločenských podujatí v obci.

Čo bude ...
Plánované akcie sú do odvolania zrušené a podľa toho,
ako sa bude vyvíjať situácia v našej spoločnosti, budeme
včas reagovať a oznámime prípadné aktivity v kultúrnom a
športovom dianí v našej obci.

Hodina Zeme
Už piaty rok po sebe sa naša obec zapojila do akcie „Hodina
Zeme“, keď v sobotu 28. marca v čase od 20.30 hod. do 21.30 hod.
bolo zhasnuté verejné osvetlenie.

Počas veľkého vetra spadol na cintoríne gaštan, ktorý našťastie zničil
len ohradu cintorína.
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Ako sme hlasovali v našej obci
vo voľbách do NR SR
Poslednú februárovú sobotu, 29. februára 2020, sa konali
voľby do NR SR. V našej obci bola volebná miestnosť v zasadačke
obecného úradu. V zozname voličom bolo zapísaných 1011 voličov,
na hlasovaní sa zúčastnilo 724 voličov, z čoho 5 hlasovali a zaslali
návratnú obálku z cudziny. 715 bolo platných odovzdaných hlasov
a 9 neplatných. Účasť na hlasovaní v našej obci teda dosiahla
71,61%. Počet platných hlasov, ktoré získali jednotlivé strany, hnutia
a koalície sú nasledovné:
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, NOVA, Kresťanská únia,
Zmena z dola 292 hlasov, SMER – sociálna demokracia 103 hlasov,
Sme rodina 55 hlasov, Za ľudí 47 hlasov, Koalícia Progresívne
Slovensko a SPOLU – občianska demokracia 42 hlasov, Kotlebovci
– Ľudová strana Naše Slovensko 39 hlasov, Sloboda a Solidarita
38 hlasov, Kresťanskodemokratické hnutie 33 hlasov, Slovenská
národná strana 19 hlasov, Dobrá voľba 14 hlasov, VLASŤ 13 hlasov,
Socialisti.sk 8 hlasov, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 6
hlasov, Máme toho dosť! 3 hlasy, Most – Híd 2 hlasy, Demokratická
strana 1 hlas. Strany Slovenské hnutie obrody, Starostovia a nezávislí
kandidáti, 99% - občiansky hlas, Slovenská liga, Solidarita – Hnutie
pracujúcej chudoby, Hlas ľudu, Magyar Közösségi Összefogás –
Maďarská komunitná spolupatričnosť a Práca slovenského národa
nedostali v našej obci žiadny hlas.
-rd-

Pozvánka do obecnej knižnice
Týmito riadkami by som vám chcela opísať Obecnú knižnicu
v našej obci, ktorá sa nachádza v budove ZŠ s MŠ. Po nástupe
na miesto knihovníčky v roku 2017 som sa snažila vytvoriť
príjemné miesto, kde budú čitatelia radi prichádzať. Toto povolanie
ma lákalo už od detstva a práve preto je pre mňa povolaním aj
záľubou v jednom. V priestoroch knižnice bol doplnený stôl, 6
stoličiek a zopár dekorácií, čím sa spríjemnil čas strávený pri čítaní.
Nábytok nám bol darovaný. Obecná knižnica ponúka návštevníkom
široký výber knižných jednotiek a rôznych žánrov. Literatúra
pre deti i dospelých, odborná literatúra, povesti, detektívky, sci-fi,
poľnohospodárstvo, ručné práce, slovníky a mnoho iných. Naša
knižnica má dokonca vlastnú stránku na Facebooku - „Obecná
knižnica Unín“, kde pridávam dôležité oznamy napríklad o otváracej
dobe no hlavne fotografie nových a darovaných kníh, ktoré nám
pribúdajú čoraz častejšie.
Knižné jednotky získavam kúpou z kníhkupectiev alebo
cez internet. Obecný úrad vo svojom rozpočte schváli určitú sumu
s ktorou disponujem. Nákup sa robí prioritne podľa požiadaviek
čitateľov a taktiež podľa ich ceny. Knižničný fond sa obohacuje i o
dary od obyvateľov obce. Ročný prírastok knižničných jednotiek
v roku 2019 bol 173 a to zakúpených 76, darom získaných 97.
K 31. decembru 2019 bol počet knižných jednotiek v našej knižnici
krásnych 3158 kúskov. Výpožičiek bolo v uplynulom roku 356.
Čitateľov bolo spolu 37, z toho detí do 15 rokov – 25 a dospelých
– 12. Našou najstaršou čitateľkou v minulom roku, ale aj v tomto
roku je pani Agneša Masaryková, narodená v roku 1935. Pozývam
vás, príďte si aj vy vybrať vašu obľúbenú knihu. Počas návštevy
knižnice si môžete dokonca vybrať a zakúpiť z vyradených kníh
za symbolickú cenu.
Do budúcna by som ocenila, keby sa vedeniu obce podarilo
zabezpečiť vhodnejšie priestory pre knižnicu. V budove ZŠ s MŠ
mám veľké obmedzenia, ako napríklad otváracia doba. Ak by sa
podarilo zabezpečiť miesto, v ktorom si otváraciu dobu určím sama,
bez obmedzení, potešilo by to nielen mňa no najmä verných čitateľov,
keďže pripomienky na otváraciu dobu sú pomerne časté. Takže Vás
ešte raz pozývam na návštevu našej krásnej obecnej knižnice.
Budem sa na Vás tešiť, vaša knihovníčka
Iveta Masaryková

Koledovanie Dobrej noviny v našej obci prebiehalo 29. 12. 2019. Koledníci navštívili 45 domov a vyzbierali 863 €. Vďaka všetkým, ktorí
sa zapojili a prispeli.
Foto: J. Palkovič

Ako učíme u nás
počas „korona“ prázdnin?
Aj nás sa dotklo prerušenie prevádzky škôl a školských zariadení,
o ktorom rozhodol minister školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí,
žiakov alebo zamestnancov. Rozhodol tak na základe rozhodnutia
hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu,
ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného
novým koronavírusom COVID19. Prerušenie vyučovania je až
do odvolania.
Tejto situácii sa museli prispôsobiť všetci, rodičia, deti a najmä
učitelia. V prvej chvíli sa najviac potešili deti. Predstavovali si, že
budú mať stále prázdniny, nebudú sa musieť učiť do školy a budú
celé dni behať vonku. Ale naši skúsení učitelia zvládli aj túto situáciu.
Každý z nich sa novinkám prispôsobil po svojom. Odporúčania
ministerstva boli jasné, snažiť sa deti vzdelávať, aj napriek prekážkam.
V prvom rade učitelia oslovili rodičov, aby vedeli, že aj napriek
„prázdninám“ vyučovanie doma pokračuje. Žiaci na prvom stupni
dostávajú pokyny od svojich triednych učiteľov prostredníctvom
mailovej komunikácie denne alebo týždenne a rodičia môžu dávať
učiteľom spätnú väzbu a pýtať sa doplňujúce informácie. Žiaci
na druhom stupni sú už väčší a dokážu používať IKT veľmi dobre.
Preto im učitelia pripravili nový rozvrh hodín, ktorý musia všetci
rešpektovať. V danom dni a stanovenom čase sa musia prihlásiť
na konkrétnu sociálnu sieť (messenger, skype). Tu si spolu vysvetľujú
preberané učivo z matematiky, slovenského jazyka a literatúry,
anglického a nemeckého jazyka, chémie, biológie, dejepisu, fyziky,
geografie a občianskej náuky. Žiaci majú zadávané aj domáce úlohy
pomocou Virtuálnej knižnice. Za pár dní sa všetci veľmi pekne
naučili rešpektovať zmenu spôsobu vyučovania a postupne si zvykli
na nový režim dňa. Učitelia sa snažili žiakom vysvetliť spôsob, ako
posielať domáce úlohy a ako komunikovať. Pre všetkých je to nová
skúsenosť a každý z nás musel siahnuť hlbšie do svojich zručností
a vedomostí. Ale spoločnými silami sa nám zatiaľ darí napredovať.
Dôležité je, aby sme spoločne pracovali a ťahali za jeden povraz.
Ďakujem všetkým rodičom a všetkým kolegom za trpezlivosť
a obetavú prácu s deťmi. Všetko sa dá zvládnuť. „Kde je vôľa, tam
je cesta“.
-dh-
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Trojkráľový turistický pochod
V mestách v susednom Česku ale aj v krajinách západnej
Európy sa 6. januára na sviatok „Troch kráľov“, ktorí sa prišli
pokloniť novonarodenému Spasiteľovi, malému Ježiškovi, konajú
symbolické pochody mudrcov. Aj my v našej obci, sme chceli využiť
tento sviatočný deň, ktorý bol zároveň dňom pracovného pokoja,
na pobyt v prírode. Pod organizačným vedením komisie pre kultúru,
šport a vzdelávanie sme zorganizovali, bez predchádzajúcej
veľkej propagácie, turistický pochod k Hoštecnej
studničke. Za ideálneho, krásneho zimného počasia
sa od obecného úradu vybralo vyše 80 účastníkov
(plus asi 5 najlepších priateľov človeka) smerom
k „Borovištiam“ a následne do lesa, skratkou, k cieľu
cesty. Každý účastník išiel svojím tempom, každý
so svojimi známymi, každý si užíval pochod po svojom.
V cieli cesty sme si oddýchli, občerstvili sa, kto ako si
vykonal svoje duchovno u sochy Panny Márie.
Postupne sme sa rozhodli k návratu späť do obce.
Väčšina z nás sa rozhodla navštíviť ešte cestou späť
majestátne a historické Zámčisko. Na vrchole Zámčiska
boli „utáborení“ turisti z Holíča, ktorí každoročne
v tento deň, realizujú výstup na Zámčisko. Okrem
holíčskych turistov sme v unínskom lese stretali ľudí
z Koválova, Rybiek, Smrdák, Senice, Skalice, Vrádišťa.
Bolo tam živo, a to je dobre, že sa navštevuje tento
les. Boli sme však šokovaní zo stavu lesného porastu

Kytica vďaky, tebe - mama
O mesiac si budeme opäť pripomínať sviatok našich mám. Býva
to 12. mája, zväčša druhú májovú nedeľu. Tento rok ho oslávime
netradične, doma, bez kultúrneho programu našich najmenších,
nakoľko nás k tomu nútia okolnosti.
Ale my si tento deň určite spomenieme na naše mamy a všetky
ženy bez rozdielu, či deti porodili, vychovali alebo z akéhokoľvek
dôvodu nemali. Lebo ženy a mamy sú v každej domácnosti ako
kozub, okolo ktorého sa všetci stretávajú, žena sceľuje rodinu
a udržuje teplo domova.
Pri tejto príležitosti mňa napadla taká myšlienka. Pred
koncom roka sa väčšina ľudí lúči so starým rokom v spoločnosti
spolupracovníkov, kamarátov, spolužiakov a pod. Po jednom
takomto stretnutí hovorím pri rozchádzaní jedným mladým
manželom „pozdravujte mamku, je to moja spolužiačka“.
A tu sa ozve mladá pani: „To je za ona, tá moja svokra. Postavili
sme si dom v humne a ona je teraz viac u nás, ako doma. Do všetkého
nám hovorí, o všetko sa stará a rozdáva rozumy. Nemáme vôbec svoje
súkromie.“ To mňa úplne zarazilo. Toto si myslia o nás aj naše deti?
Keď som bola slobodná, chodila do školy, starali sa o našu
domácnosť starenka. Maminka chodili do roboty ráno s 5-tym
autobusom, prišli o 15.30 hod. domov, prehodili sukne a boli
do večera v záhrade. My – deti, sme sa učili samé, nevenovali sa nám
tak, ako sa dnes rodičia venujú deťom. Keď som v júni zmaturovala,
v júli som nastúpila do zamestnania a už ako 20 ročná som sa
vydávala. Vtedy bola taká doba. Išla som za nevestu. Do roka sa nám
narodil syn. Po dvoch rokoch ďalší. Keďže som bola na materskej,
tu som sa učila kuchárskemu remeslu. Nikdy nezabudnem
na zelníky, trdelníky a šatôčky, ktoré svokra vedeli urobiť najlepšie.
Po osamostatnení – presťahovaní do nášho rodinného domu, som
chodila každú chvíľu pre radu, väčšinou k svokre, ale aj k maminke,
ktorá zase boli „jednička“ pri pečení pagáčkov, zázvorníkov, pražení
šišiek a božích milostí. Keby mi ruky pozlátil, týmto dvom ženám sa
nevyrovnám. A preto často a s láskou na ne – obidve - spomínam.
Žiadny rozdiel nerobím medzi svokrou a maminkou. Hoci svokry
sú aj stredobodom vtipov, ja mám na svokru len tie najkrajšie
spomienky. Dúfam, že moje nevesty nebudú na mňa spomínať tak,
ako hore uvedená mladá žena.
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na Zámčisku. Po realizovanej ťažbe dreva sa úplne zmenil vizuálny
charakter tohto kopca. Klenba ihličnanov je nenávratne preč, chýba
ich šum a aj zatienenie priestoru. Po Zámčisku sme ešte podaktorí
navštívili rozhľadňu Lipky. Odtiaľ sme sa spolu so zapadajúcim
slnkom na obzore vracali do obce. Spokojní. Čo dodať záverom.
Vďaka všetkým, ktorí prišli a absolvovali krásnu túru v našom
chotári, na našom krásnom Záhorí. Vďaka a dovidenia o rok
na Troch kráľov.
-jp-,
Foto: J. Drúžek

Toto by som si želala ja a priala by som to i všetkým ostatným
ženám, mamám i svokrám. Na záver mi dovoľte popriať Vám
všetkým pevné zdravie, aby sme všetci v zdraví prežili tieto ťažké
dni.
-rd-

Spomienky na detstvo
z pohľadu viacerých generácií
Stále počúvam, že mladá generácia je iná, ako boli generácie pred
ňou, že si nevážime to, čo máme, všetko berieme ako samozrejmosť.
Často som sa nad tým zamýšľala. Napadlo ma, že nemôžeme za to,
do akej doby sme sa narodili, lebo každá so sebou prináša niečo
iné: rozdielne životné a sociálne podmienky a že každú generáciu
formuje najmä to, čo prežila vo svojom detstve a mladosti.
A tak som sa vybrala do dediny popýtať sa na tieto okolnosti
predstaviteľov rôznych generácií. Navštívila som ženy - pamätníčky
- od najstarších – 88ročnú, 75ročnú, 60ročnú, 39ročnú a pridala som
môj pohľad na toto obdobie ako predstaviteľky najmladšej generácie.
U najstaršej pamätníčky pani Rozálie Strakovej som ostala
v úžase pri príbehu, keď ako 9ročná veľmi ochorela na zápal
pohrudnice. Keďže vtedy ešte neboli autá a oni nemali ani možnosť
ísť na koňoch, tak aj so svojou mamou išli do Holíča k lekárovi pešo
- dieťa v horúčkach! Naspäť ich zobral furman s koňmi. Bohužiaľ
na tom voze v čase neskoro na jeseň prechladla ešte viacej. Strávila
tri týždne v nemocnici v Bratislave, ale ani po návrate domov jej
nedávali žiadnu nádej na vyliečenie. Keď však prežila Vianoce, aj
Nový rok a stav sa nelepšil, ale predsa len ešte žila, oslovili opäť
lekára v Holíči, ktorý dochádzal na saniach s koňmi 15 dní počas
treskúcej zimy k nim a pichal jej injekcie, pričom rovnaký spôsob
liečby zopakovali na jar. Až potom sa začala konečne uzdravovať.
Detstvo vtedy trávili hlavne v Chrástke spolu so svojimi
kamarátkami a kamarátmi a musela mať na starosti aj svojho
mladšieho brata. Ako deti mali povinnosť pomáhať doma a tiež
pásť husi, popri tom sa však aj hrali: zhotovovali si napríklad sami
bábiky pomocou kúska dreva, hlavu a oblečenie vytvorili z nejakých
handričiek. Často sa hrávali s „gramorkami“ – hlinenými guľôčkami.

Unínske noviny
Pri spomienke na Vianoce jej vyvstala v pamäti najmä atmosféra
koledovania po Štedrej večeri, kedy chodili deti po dedine a spievali
Tichú noc rodine, ale aj cudzím ľuďom. Spev sa niesol celou dedinou,
skupiny spevákov sa často navzájom prekrikovali. Za odmenu
dostávali „krúžlauky“ z jabĺk a hrušiek, dyňové jadierka, ktoré si
nosili vo „fjertúšku“ a ak dostali aj nejaký koláčik, mali z toho veľkú
radosť. Škoda, že táto krásna tradícia už v dedine zanikla.
Ďalšia pamätníčka - 75ročná - pochádzala z veľmi chudobnej
rodiny a vyrastala medzi početnými súrodencami a asi od piatich
rokov bola bez otca. Život v jej detstve bol veľmi ťažký. Musela
pomáhať s domácimi prácami už od útleho detstva. Ale spomína
aj na pekné chvíle: v zime sa sánkovali na veľkých saniach, často
aj dvadsať sa ich na tie sane naskladalo. Frčali hore z Chrenovice
až dolu na koniec dediny. Naspäť sa snažili zachytiť voľajaký povoz
s koňmi, aby ich vytiahol späť na vrch dediny. Často šantili v snehu,
v tých dobách ho bývalo veľa každú zimu. Spomína, ako sa na Božie
narodenie nesmelo nikam chodiť, každý musel ten deň stráviť doma
v kruhu rodiny. Moja babka z horného konca tento prastarý zvyk
dodržiava dodnes.
Počas zimných večerov sa „drápalo“ perie, lúpala sa kukurica
a „žgolkami“ sa prikladalo do pecí. Vždy sa zišlo veľa ľudí, známych
a susedov v tom dome a rozprávali sa príbehy. V lete sa hrávali
najčastejšie za humnami, kde je teraz Nová ulica. Bol tam výmoľ,
veľa krásnych líp, na ktorých sa hojdali, pásavali husi, zbierali klásky
na poli, plietli venčeky z kvetov, hrávali sa na svadbu.
Uvedomila som si, že doby povojnových a neskoršie prvých
rokov socializmu, boli pre ľudí veľmi ťažké. Napriek týmto ťažkostiam
si však vedeli nájsť drobné detské radosti. Rôzne životné strasti
vtedajšiu generáciu veľmi zocelili a ja s obdivom sledujem starkých,
ako napriek vysokému veku vedia na svoj úkor aj zažartovať, keď
spomínajú aj na rôzne huncútstva, ktoré ako deti stvárali.
Generácia približne šesťdesiatnikov, ku ktorej patrí aj moja
babka Jarka Kollárová, roky svojho detstva mala ľahšie, ale aj
pestrejšie. Posúďte sami:
„Napriek tomu, že mi od 10 mesiacov chýbala mamka a tatko
bol invalid, svoje detstvo považujem spätne za šťastné a veľmi rada
spomínam na hry vonku v prírode, vo vrchnom konci, za dedinou,
v „Chrástke“, v „Drahách“, „Na záhradách“, na „Záhumní“,
v „Cihelni“. Hrávali sme sa najčastejšie „Skákanku“, „Cukr, káva, čaj“,
„Na sochy“, „Krvavé poleno“, „Na hodiny“, „O guličky“, vybíjanú
alebo skákali škôlku cez švihadlo, či cez gumu. V Chrástke a v
Drahách sme pásavali husi, máčali sa v mokradiach. Nosili kytičky
kvietkov do kaplnky panenky Márie. Vyryli si do trávnatého
brehu dieru, v ktorej sme vytvarovali z hliny vnútro kostola aj
s oltárom. Sedávali na dekách a šili bábikám šaty. Chlapci občas
podojili strýčkovi Šiškovi kozu, ktorá sa pásla obďaleč. Lozili sme
po stromoch. Na Záhradách sme si v zime postavili mostík a skákali
na ňom na lyžiach. Na Záhumní sme poriadali boje Vrchňanov proti
Dolňanom. Vrchňanov viedol do boja Tonko Mihál s výstrojom
vojvodcu: pred sebou ako štít vrchnák z paráka, v ruke drevený meč,
na sebe vojvodcovský plášť zo starenkinej sukne. Iní bojovníci mali
luky a šípy. Dievčatá v zázemí povzbudzovali svojou prítomnosťou
bojového ducha svojich kamarátov. Nikto sa nikdy nezranil. Zato
pri sánkovačke na Malej strane chlapci v súťaži o „olympijského
víťaza v Nagane“ vbehli v zákrute rovno pod kolesá prichádzajúcej
sanitky: ruky, nohy, rebrá polámané. Našťastie všetci tento
„olympijský“ pretek prežili a o rok sa sánkovali veselo ďalej.
Spomínam si tiež, ako sme si raz zorganizovali svadbu: nevesta
mala z krepového papiera šaty, na hlave korunka z prijímania a závoj
zo záclony. Nechýbal ani pán farár, družičky, hostia. Sprievod išiel
zhora dolu po Malej strane. Sobáš sa konal pod bazovým kríkom
vo výmole. Tetička Flamíková nám upiekla dokonca aj svadobné
koláče.
V zime bola do tmy sánkovačka na Malej strane a tí, čo sme
mali aj lyže, chodievali sme do vinohradov k chate a na Zámčisko.
Celé nedeľné poobedie ma vždy nebolo. Obišla som sama na lyžiach
široké okolie od Starých hôr, cez Zámčisko až k Jágarni. Domov
som prišla až za tmy mokrá a premrznutá, nohy som si vždy musela
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strčiť do rúry rozohriateho sporáka rozmraziť. Dnes by niektorí
rodičia strachom umreli, kebyže im zmizlo dieťa na niekoľko hodín
a nevedeli by, kde je a kedy sa vráti.
Keby som mala popísať všetky spomienky svojho krásneho
detstva, bolo by to na román,“ uzatvára babka.
Podobne krásne, aj zážitkovo bohaté spomienky na svoje
detstvo má aj príslušníčka ešte o niečo mladšej generácie vo veku
mojich rodičov, pani profesorka zo skalického gymnázia Mgr. Jana
Bublincová:
Spomína: „Zo svojho detstva si spomínam na nekonečné túlačky
po dedine a okolí. Mala som okolo seba 6 kamošov - chlapcov
približne rovnakého veku. Často sme ako banda chodili pod horný
most, kde bol ešte od vojny zhodený nemecký kanón. Hľadali sme
v potoku žaby, jašteričky, chrobáky, slimáky, robili pre ne klietky
a starali sa o ne. Chodili sme aj do „Tuzexu“ – na „Široký trávnik“,
čo bolo smetisko nad dedinou. Hľadali sme tu poklady a nosili ich
domov ako vzácne archeologické nálezy. Jazdili sme na kolobežkách,
tatrovkách, trojkolkách, bicykloch, skateboardoch, kolieskových
korčuliach, v zime na saniach a lyžiach, guľovali sme sa, stavali
si iglu. V lete sme zase hrali vybíjanú, prehadzovanú, futbal,
bedminton a dokonca aj tenis: nakreslili si na cestu čiary, takže sme
mali okamžite ihrisko, aké sme potrebovali. Strieľali sme z praku
a zo vzduchoviek do starých plechoviek. Zbierali sme prázdne
plechovky, stavali z nich vysoké veže a samozrejme sa predbiehali,
kto ich má viac, podobne to bolo aj s autíčkami.
Neskôr, keď som chodila na prvý stupeň, som sa hrávala už
aj s dievčatami, v parku v hornom konci: skákali sme cez gumu,
spievali pesničky od ľudoviek po moderné, písali si denníky, zbierali
nálepky, obrázky našich idolov, plagáty, čítali Bravo, hrali karty,
Čierneho Petra, „Meno-mesto-zviera-vec“, ale hlavne sme sa vždy
spolu veľmi nasmiali, bolo nám spolu dobre a bezpečne. Nikto sa
nikdy s nikým nedohadoval, či a kedy sa zajtra opäť uvidíme, došlo
nám prirodzené tráviť svoj život s priateľmi.“
A na záver ešte môj pohľad:
Na svoje detstvo spomínam aj ja veľmi rada napriek tomu, že si
teraz uvedomujem, že bolo odlišné od predošlých generácií.
Ako malá som sa veľa učila. Po škole sme si u nás doma s mojou
susedou kamarátkou najprv spravili domáce úlohy a potom sme
išli k nej, lebo mala doma internet. Hrávali sme počítačové hry,
najčastejšie hry o varení alebo staranie sa o zvieratká na farme. Hm,
napadlo ma, že staršie generácie sa v detstve o tie zvieratá starali
naozaj, my však už len v počítačovej hre. Často krát nás museli
rodičia vyháňať von, aby sme pri počítačoch nesedeli celé dni. Ale
napr. cez letné prázdniny sme trávili čas aj vonku s kamarátmi
z okolitých domov, kúpali sa u nás v bazéne, hrali sa na čašníčky,
či vymýšľali nové hry. Za domom sme mali tajnú skrýšu. Bola
to vlastne jama, kde sa sypala pokosená tráva. My sme ju vždy
odhrabali preč a vyzdobili si ju kamienkami či gaštanmi, neustále
sme ju prerábali. To miesto som mala veľmi rada. Bolo to aj akési
naše útočisko pred vonkajším svetom. Uvedomujem si, že oproti
starším generáciám boli na nás kladené väčšie nároky v škole, dni
sme mali viacej rozplánované rôznymi mimoškolskými aktivitami,
mali sme vopred určené, čo budeme kedy robiť a tiež to, že nás už
začali určitým spôsobom držať v záujme počítače a internet.
Keď sledujem moje dve najmladšie nevlastné sestry, som
na pochybách, či budú raz môcť rozprávať také príbehy o detstve
ako predošlé generácie. Sú už úplne pohltené internetom, tabletmi,
notebookmi, mobilmi a virtuálnymi hrami. Za nás to iba začínalo,
oni už sú do virtuálneho sveta veľmi ponorení a možnosti vytvárania
pekných spomienok, na ktoré budú spomínať celý život, sú viac
a viac obmedzené.
Každá generácia bola ovplyvnená dobou, do ktorej sa narodila.
Tie najstaršie to mali najťažšie, napriek tomu si deti z toho obdobia
dokázali nájsť všetko krásne, na ktoré sa nezabúda ani po mnohých
rokoch. A o to ide. Ukladať si do pamäti spomienky, na ktoré
budeme spomínať celý život a čerpať z nich nádej v ťažkých dňoch.
Kristína Danielová
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Nový rok v Barborke
Po radostnom období vianočných sviatkov, sme sa takmer
nepozorovane prehupli do nového roka 2020. Všetci sme si s trochou
smútku povzdychli, že sme o rok starší a položili si otázku, čo nám
tento nový rok prinesie.

Január začal pokojne. Ešte v nás doznievali dojmy
z bohatých decembrových aktivít. Naši klienti s vďačnosťou
spomínali na štedrosť anonymných darcov, ktorí ich tesne pred
Vianocami doslova zasypali množstvom darčekov, vyzbieraných
v dobrovoľníckom projekte „Koľko lásky sa zmestí do krabice
od topánok?“ Vo februári, tak ako to zvyčajne v tomto období býva,
začali v našom zariadení stúpať chrípkové ochorenia a infekcie
horných dýchacích ciest. Preto sme sa rozhodli, na doporučenie
obvodného lekára MUDr. Mariána Landla a RÚVZ Senica, zatvoriť
naše zariadenie pre návštevy od 17. februára do odvolania. Po dvoch
týždňoch, keď už boli všetci klienti zdraví, sme 4. marca otvorili. To
sme ešte netušili, že o dva dni sa situácia zdramatizuje a 6. marca
budeme opäť zatvárať, teraz už na nariadenie Krízového štábu SR,
zriadeného v súvislosti s nebezpečným šírením infekcie, spôsobenej
koronavírusom. Od tohto dňa sa život zmenil snáď každému. Zvlášť
nám, ktorí sa staráme o najohrozenejšiu skupinu obyvateľstva –
starých a chorých ľudí.
Denne sa podriaďujeme novým a prísnejším nariadeniam,
máme vypracovaný plán krízových a preventívnych opatrení.
Najprv sme,tak ako všetci, museli vyriešiť problém s rúškami. Tie
prvé nám ušila naša ergoterapeutka,pani Blažka Bártová. O niekoľko
dní nám ďalšie darovali, pani Packová, Bulková a Machová, ktorým
taktiež patrí naša veľká vďaka. Každé ráno meriame všetkým
zamestnancom a klientom teplotu, dodržiavame zvýšené hygienické
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opatrenia, denne dezinfikujeme. Ale dosť bolo negatívnych zvestí!
Dobrou správou je, že všetci naši klienti sú zatiaľ zdraví a s
prichádzajúcim jarným obdobím sa snažia rozhýbať stuhnuté kĺby.
Denne, aj keď v režime obmedzených sociálnych kontaktov, cvičia
na rehabilitačných prístrojoch, ktoré sme v decembri zakúpili
z projektu nadácie ČSOB.
V rámci duchovných
aktivít, denne sledujú
prenosy svätých omší
na TV Lux a už aj RTVS
2. V pôstnom období sa,
spolu s vedúcou sestrou,
modlia krížovú cestu.
Nakoľko
máme
v
našom
zariadení
troch Jozefov, klienti
tento sviatok, aj napriek
vzniknutej
situácii,
spoločne
oslávili
na
našom
dvore.
Prialo im k tomu aj
teplé, slnečné počasie
a náš klient, pán Jozef
Jakúbek, zároveň oslávil
okrúhle jubileum –
osemdesiatku. Spoločne
si zaspievali, zaspomínali
na svoju mladosť a rozprávali veselé príhody zo života.
Naša najstaršia klientka, pani Rozália Klenová, si aj tento
rok kráti čas háčkovaním veľkonočných dekorácií, ktoré potom
na pamiatku porozdáva.
Hoci žijeme neľahké časy, všetkým vám, s prichádzajúcimi
veľkonočnými sviatkami, želáme veľa pokoja, lásky a trpezlivosti !
Za kolektív zamestnancov a klientov Domova Barborka Unín,
n.o.
Zuzana Hyžová

Unín v lexikónoch
a štatistických ročenkách do roku 1918
S 18. storočím, ktoré býva označované za obdobie osvietenstva,
sa spája aj začiatok modernej vedy, rozvoj vedeckých disciplín, a s
tým súvisiace edície lexikónov, štatistických ročeniek a encyklopédií.
Priekopníkom vo vydávaní moderných edícií, ktoré obsahovali
základné informácie o krajine bol polyhistor Matej Bel. V rokoch
1735-1742 vydal viaczväzkové dielo o vtedajšom Uhorsku, známe
pod ľudovým názvom Notície. V 4. zväzku v rámci Nitrianskej
stolice opisuje Skalický okres, kam patril Unín. Uvádza, že patril
k panstvu Holíč.
Viac údajov o obci nám poskytuje Korabinského Geografickohistorický lexikón z roku 1786. Na strane 800 heslovitou formou
sa píše, že Unim (nie Unín!) bola slovenská dedina v Nitrianskej
stolici, vzdialená 1 ¼ míle (cca. 9,5 km) severo-východným smerom
od Šaštína, kde sa rodilo dobré ovocie a pestoval sa vinič. V dedine
sa nachádzal katolícky kostol.
Ešte pred vydaním Korabinského lexikónu vypracovala
Nitrianska stolica v rokoch 1778/79 podobný elaborát, ktorý
zostal v rukopise. Obec mala 1116 obyvateľov, z ktorých sa všetci,
okrem 6 židov, hlásili ku katolíkom. V dedine bolo 76 sedliackych
usadlostí, čiže domov s roľami, 77 želiarskych usadlostí, teda takých,
ktoré nemali role a 3 židovské domy. Drvivá väčšina sa živila
poľnohospodárstvom, 9 ľudí bolo odkázaných na žobranie a jeden
muž bol vedený ako vojak. Popri kostole s cintorínom, kaplnke
a škole bol v obci hostinec, ktorý sa nachádzal pri hlavnej ceste a na
potoku bol drevený mlyn. Fara bola postavená z nepálenej tehly.
Uvádza sa, že desať zemianskych rodín malo v obci domy. Boli

9

Unínske noviny
to Sariovci, Ujhelyovci, Szentgyorgyovci, Horvátovci, Mrázovci,
Pappovci, Papánkovci, Štvrteckí, Banovičovci a Theberyovci.
Na miestnych cestách, ktoré viedli ponad potoky a priekopy bolo
urobených 12 drevených mostov. Pravdepodobne to boli malé
mosty, cez ktoré sa dalo prejsť maximálne konským povozom. Podľa
bonity boli role a lúky zaradené do najvyššej triedy, hoci lúky bývali
často zaplavované riekou Moravou. Lesy zadelili do druhej triedy
asi preto, že sa nachádzali v kopcoch a vinice a pasienky až do tretej
triedy. Prečo až do tretej sa v zápise neuvádza.
Štruktúra hesiel v slovníkoch z 19. a začiatku 20. storočia
bola prakticky rovnaká. Heslo začínalo názvom sídla, ktoré boli
zoradené v abecednom poriadku. Obsahovalo údaje o jeho veľkosti,
počte obyvateľov, o ich národnosti, o vierovyznaní a uvedená bola
i vzdialenosť od najbližšieho mesta. Neskôr sa uvádzala i pošta
a telegraf. Pri Uníne sú zápisy v Thielovom slovníku z roku 1833
a vo Fenyesovom z roku 1851 skoro rovnaké. V dedine žili
Slováci, väčšinou katolíci a v roku 1851 i 73 židov. Obec patrila
Habsburgovcom. V roku 1833 mal Unín 184 domov a v roku 1851
sa uvádzal zasa počet obyvateľov 1269. Obidva slovníky sa zmieňujú
o mlyne na potoku. V roku 1851 bola najbližšia pošta v Holíči, kam
to bolo hodinu a pol cesty. Myslelo sa peši.

ha). Stalo sa to po úpravách parciel chotára (komasácia), keď boli
revidované i hranice katastrov obcí. Podľa štatistiky o Nitrianskej
stolici, ktorú vydala Bratislavská obchodná a živnostenská komora
v roku 1871, boli v chotári prevažne mierne hlinité pôdy 2. triedy.
Hlavným zamestnaním bolo poľnohospodárstvo, ktorým sa živilo
580 malých hospodárov. Z remesiel fungovali v obci mlynár, kováč,
tkáč a 2 obuvníci. Z obchodníkov 2 mäsiari, 2 hostinskí, obchodník
so zmiešaným tovarom, kramár, obchodník s metrovým textilom
a „handlér“ s ovocím. Priemerná denná mzda mužov bola 30
grajciarov, žien 25 a pracujúcich detí 20 grajciarov. Z ovocných
stromov sa v roku 1895 najviac pestovali slivky (vyše 2200 ks),
jablone, hrušky, čerešne (cca. 500 ks) a orechy (vyše 430 ks). Pomerne
vzácne boli broskyne (4 ks) a marhule (27 ks). Z hospodárskych
zvierat sa najviac chovali ošípané (562 ks) a hovädzí dobytok (472
ks). Ako ťažné zviera sa pomerne často používala mula.
Podľa sčítania hospodárskych zvierat z roku 1911 chovali
sedliaci viac zvierat ako v predošlých rokoch. Zdalo sa, že i pre
menších hospodárov nastali lepšie časy. Kto však mohol tušiť, že
obdobie tejto prosperity bude o pár rokov nenávratne preč.
M. Hoferka

Snívanie alebo realita?

Pohľadnica Unína zo začiatku 20. storočia
Po založení uhorského krajinského kráľovského štatistického
úradu v roku 1871 sa začalo s vydávaním oficiálnych lexikónov
uhorských miest a obcí. Oproti predchádzajúcim lexikónom
zostala stavba hesla zachovaná, ale pribudli údaje o príslušnosti
k daňovej a vojenskej správe. Vo všetkých lexikónoch štatistického
úradu je Unín charakterizovaný ako malá obec v Nitrianskej stolici,
v Holíčskom okrese, respektíve v Skalickom okrese so sídlom
v Holíči. V roku 1872 bola ešte stále najbližšia pošta v Holíči.
O dvadsať rokov neskôr bol už poštový úrad v obci, no najbližšia
telegrafná stanica bola až do vojny v Gbeloch. V lexikóne z roku
1913 je už uvedený pomaďarčený názov Nagyúny. V sledovanom
období 1872-1913 počet obyvateľov do konca 19. storočia narastal,
potom klesol pod 1300 obyvateľov. Drvivá väčšina z obyvateľov
sa hlásila k Slovákom a židia k Nemcom. K Maďarom, roku 1891
sa hlásili v obci 5, príslušníci verejnej správy. Úbytok obyvateľstva
spôsobilo vysťahovalectvo, predovšetkým do USA. V roku 1900
odišlo za prácou do cudziny 39 ľudí, v roku 1910 ich už bolo 232.
Zaujímavé sú údaje o gramotnosti ľudí. Kým v roku 1900 vedelo
čítať a písať 776 ľudí, v roku 1910 to už bolo 991. Pri odpočítaní detí
do šesť rokov, ktoré ešte nechodili do školy, bolo v roku 1900 vyše
360 ľudí negramotných, čo predstavovalo takmer tretinu obyvateľov
obce. O desať rokov neskôr to bolo necelých 10 %. Kvalitatívny posun
nastal medzi rokmi 1900-1910 i pri úpravách obydlí. Z 241 domov
(rok 1900) bolo iba 45 domov postavených z pálených tehál, ostatné
boli z nepálenej tehly. Škridlovú strechu malo 53 domov. Zvyšok mal
slamenú strechu, „doch“. V roku 1910, kedy mala obec 282 domov,
bolo 153 z „kotovice“, 95 z tehál a 32 malo aspoň kamenný alebo
tehlový základ. Pod škridlou bolo už 100 budov.
Výmera chotára z 3722 (v roku 1872) katastrálnych jutier (cca.
2142 ha) skočila v roku 1913 na 3959 katastrálnych jutier (cca. 2278

Nie som unínčan, ale už roky pravidelne chodím do vašej obce
páliť do miestnej pálenice. Pri čakaní na vypálenie som si prečítal
vaše noviny a keďže je tu kopec času rozobrať hocijaké témy, debatuje
sa o všeličom. Dovolím si napísať svoj príbeh. Som dôchodca
a pokiaľ ešte môžem „cúram“ sa po rodnom Záhorí. Zúčastnil
som sa v minulom roku turistického pochodu, ktorý organizovali
priatelia z Koválova a zachádzal aj do vašej obce. Priznám sa,
v tých končinách Unína som ešte nebol. Či už Zámčisko, Hoštecná
studnička, rozhľadňa Lipky. Bol som milo prekvapený a bol som rád
aj s kolegami, že sme na turistiku išli. Vyšli sme aj na rozhľadňu,
ale bol opar, tak sme málo videli. Pokračovali sme späť do Koválova
cez les a pridala sa k nám skupina Koválovčanov. Rozhovorili sme
sa, jazyk aj nohy boli posilnené „ponúkanou päťdesiatdvojkou“,
podotýkam výbornou. A pýtali sa nás, či sme boli aj na rozhľadni.
My, že samozrejme. Oni, že neboli, nakoľko sa obávali, lebo podľa
vyjadrenia niekoľkých ľudí z Unína tam videli ducha, že tam straší.
Videli to údajne seriózni ľudia z Unína, postava bielej priehľadnej
farby, bez nôh sa bezhlučne pohybovala. Všetci videli to isté. My
sme nevideli nič a tak sme prehodili debatu na inú tému. Prišli sme
do cieľa v Koválove, spokojní s akciou a stretli sme jedného známeho
poľovníka a pozval nás na pohárik dobrého vína. Neodmietli sme,
nakoľko sme sa roky dobre poznali. Tak sme chutnali, nie pili,
debatovali u neho na dvore v altáne. Spomínali na pochod, ale aj
na iné zážitky a príhody. Došlo aj na príbeh o duchoch pri rozhľadni
nad Unínom. Brali sme to s určitou rezervou a humorom. Náš
priateľ však zvážnel a hovoril, že on zažil niečo podobné a má
osobnú skúsenosť so stretnutím s duchom, „vizáže“, ako popisujú
unínčania. Rozhovoril sa. Je to pár rokov, som dlhoročný poľovník,
išiel som na postriežku, v zime, u lesa pri Smrdákoch. Mrzlo, bolo
aj snehu a so svojím poľovníckym psíkom sme si vykračovali. Sneh
vŕzal pod nohami a pes zrazu stuhol a ostal sedieť. Pozerám na neho
čo sa deje, pes pozerá pred seba a pozriem ta aj ja. Pred nami sa
asi vo výške metra nad zemou pohyboval objekt hmlovitej bielej
koexistencie, pomaly, bezhlučne. Priznám sa stuhol som a dostal aj
strach. Objekt asi po 2-3 minútach zmizol v lese. Pes ostal sedieť
na mieste a ja som sa snažil, keď som sa prebral z prekvapenia hľadať
stopy v snehu. Nič som nenašiel, objekt nezanechal žiadne stopy.
Prešiel som až po les, kde zmizol. Bez stopy. Vrátil som sa k psovi,
ten stále meravo sedel a pozeral. Po čase sa znormalizoval a už sme
na postriežku nešli, vrátili sme sa domov. Vážení, to je môj skutočný
zážitok. Verte, skutočný, dokončil priateľ svoje rozprávanie.
Veriť, či neveriť. Aj svätý Tomáš neveril... Spravte si sami úsudok.
Ak sa bude aj v tomto roku konať tento turistický pochod radi sa
zúčastníme. Radi si pozrieme pekný kraj v Uníne. 
-pj-
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„Slnko Unína“ - chovateľská stanica psov
Od malička som vyrastal v rodine, ktorej neoddeliteľnou
súčasťou boli vždy aj psi. Jednalo sa o poľovne upotrebiteľných
psov rôznych plemien, najmä stavačov, ktorých môj otec Ján
Šiška cvičil a využíval pri výkone práva poľovníctva. Taktiež bol
majiteľom chovateľskej stanice, z ktorej vyšlo veľa úspešných psov.
V podstate som bol so psami v každodennom kontakte a stali sa
pre mňa súčasťou života. Už ako malý chlapec som pomáhal otcovi
s výchovou a výcvikom psov, starostlivosťou o šteniatka a taktiež
som s ním chodieval na rôzne kynologické akcie (skúšky, výstavy),
kde som spoznával aj iných významných kynológov. V tomto smere
som mal veľmi dobrého učiteľa, od ktorého som získal veľa cenných
rád a skúseností, ktoré využívam pri výcviku našich psov.

Neskôr prišlo obdobie, kedy som sa vzdialil od kynologického
diania. V mojom živote nastali zmeny, prevládali iné priority,
výchova detí, stavba rodinného domu, štúdium na vysokej škole
a popri tom zamestnanie. Ďalšou prekážkou bola i obstarávacia
cena šteniatka, ktorá sa spravidla odvíja od kvality rodičov a v tomto
období bolo prioritou dorobiť rodinný dom. Ale i vtedy sme si
s mojou manželkou Zuzkou vraveli, že ak raz dorobíme dom a ploty,
tak si niekedy kúpime zlatého retrívera s preukazom pôvodu.
Prvým psom, ktorého sme si priviezli domov bola sučka
plemena Golden retriever menom Cherryl spod Striebornej,
ktorú sme si zakúpili v roku 2009 ako šteniatko z chovateľskej
stanice na Slovensku. Nakoľko z Cherryl vyrástla milá, priateľská
a zároveň veľmi inteligentná sučka s veľkým záujmom o prácu, ktorá
úspešne absolvovala skúšky a výstavy, tak sme sa zhodli na tom, že
by bolo na škodu, keby Cherryl nepredala svoje gény ďalej. Naše
rozhodnutie podporili i následné
zdravotné vyšetrenia, ktoré
dopadli veľmi dobre. V roku 2011
sme požiadali FCI o chránenie
názvu chovateľskej stanice a od
vtedy je naša chovateľská stanica
zavedená v registri Slovenskej
kynologickej
jednoty
(SKJ)
a v medzinárodnom registri
FCI (Federation Cynologique
Internationale) s chráneným
názvom „Slnko Unína“.
V novembri 2013 sme sa rozrástli o ďalšieho psa plemena Golden
retriever menom Chester Diamond In The Heart, ktorý bol vrátený
chovateľke z dôvodu, že jeho nová majiteľka z ČR dostala panický
strach z toho, že keď sa jej narodí dieťa, tak Chester mu ublíži.
Zhodou okolností som bol v tom čase u chovateľky Katky Násadovej
v Borskom Svätom Jure na návšteve a keď mi rozprávala ten príbeh,
tak som neveriacky krútil hlavou. Keď mi ukázala Chestera, tak mi
hneď bolo jasné, že tento psík skončí u nás, ale ešte som to musel
skonzultovať s manželkou. Na druhý deň sme šli pre neho a Cherster
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k nám prišiel ako polročný psík. Z Chestera sa postupne vyvinul
mohutný pes s veľkou, krásne modelovanou hlavou, s ktorým sme
začali zbierať cenné výstavné úspechy. A už keď sme mali takého
krásavca doma, tak bolo treba k nemu prikúpiť ešte ďalšiu sučku,
ktorú sme priviezli v máji 2014 z ČR, ktorá sa volala Ayke od propasti
Macocha. A takto sme sa začali pomaly rozrastať.
Počas výstav a skúšok sme postupne sledovali krásu, prácu
a temperament psov plemena Flat Coated retriever, ktoré bolo
dovtedy pre nás len veľmi málo známe, nakoľko na Slovensku je
evidovaných málo jedincov. V júli 2016 sme si priviezli domov
prvého jedinca tohto plemena a to sučku menom Donna Summer
Black Avatar z chovateľskej stanice zo SR, z ktorej sa vyvinula veľmi
krásna a dobre stavaná sučka, ktorá dosahuje výborné výstavné
a pracovné výsledky. Už vo veku 2 rokov sa stala Slovenským
šampiónom krásy. Toto plemeno sme si natoľko obľúbili, že v máji
2017 sme si priviezli z veľmi kvalitného chovu z Českej republiky
ďalšieho jedinca tohto plemena a to psíka menom Live Laugh Love
Oasis Of Peace (voláme ho Lucky), ktorého rodokmeň siaha až
do top chovateľskej stanice v Európe tohto plemena a to Almanza
zo Švédska. Z Luckyho vyrástol pes mohutnej postavy, ktorý zbiera
výstavné úspechy v rôznych štátoch Európy.

Začínali sme s jednou sučkou, s ktorou sme občas vybehli
na výstavu, kde sme sa spolu s ňou tešili z každého predvedenia
a rozvíjali sme sa spolu smerom dopredu, lebo ako sa vyvíja svet
okolo nás, tak sa mení i svet výstavnej kynológie. Postupne, ako nám
pribúdali psi, tak nám pribúdali i výstavné skúsenosti a úspechy. Až
sme sa postupne vypracovali medzi najlepších na Slovensku, pričom
sme zistili, že nás tu už všetci poznajú a preto sme začali chodiť
so psami na výstavy po rôznych štátoch Európy, čím sme sa dostali
do povedomia širšej kynologickej verejnosti a spoznali nových
ľudí. S našimi psami sme dosiahli veľmi veľa úspechov a ocenení.
Z tých, ktoré si najviac vážime a ktoré nás stáli veľa času a úsilia
spomeniem šampionáty, ktoré naši psi získali: Slovenský šampión
šteniat, Slovenský šampión krásy mladých, Slovenský šampión
krásy, Slovenský grand šampión, Slovenský výstavný šampión, Super
Grand šampión, Český junior šampión, Český šampión, Maďarský
šampión, Poľský šampión, Chorvátsky šampión. Pre získanie titulu
šampión, treba vyhrať viacero výstav v konkrétnej krajine, ktorá
potom prizná psovi titul šampión. Nedá mi nespomenúť úspech
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Luckyho, ktorý 2 roky po sebe (2018 a 2019) spomedzi cca 325 psov
v celoročnej súťaži Slovakia Dog Cup v rámci skupiny FCI 8 (sliediče,
retrievery a vodné psy) obsadil 1. miesto. Okrem výstavných
úspechov sme dosiahli so psíkmi i viaceré pracovné úspechy, kde
sme vyhrali napr. Jesenné skúšky retrieverov s plným počtom bodov,
alebo klubové skúšky (OVVVR) viackrát bez straty bodu.
Z našej chovateľskej stanice sa rozbehlo do sveta z 10 vrhov
celkom 87 šteniatok oboch plemien. Zámerne uvádzam, že do sveta,
nakoľko naši odchovanci sa nachádzajú nielen na Slovensku, ale i v
Českej republike, Nemecku, Rakúsku, Slovinsku, Grécku, Turecku,
Francúzku, Libanone, USA a Japonsku, kde robia dobré meno
nielen chovateľskej stanici „Slnko Unína“, ale i obci Unín, ktorá sa
týmto dostáva do povedomia i v zahraničí. Dvaja psi plemena Flat
Coated retriever slúžia v polícii USA, pričom jeden vyhľadáva drogy
všeobecne a druhý je v nemocnici na Rhode Island, kde vyhľadáva
opiáty, ktoré ľudia pašujú pacientom v iných originálnych baleniach
liekov. Veľa našich šteniatok, najmä plemena Golden retriever,
pomáha ľuďom, napr. jeden psík v Rakúsku v penzióne robí
spoločnosť dôchodcom, ďalšia sučka je vo vlastníctve občianskeho
združenia Zlatý pes v Michalovciach ako canisterapeutický pes
a iní ďalší sú umiestnení v rodinách s postihnutými deťmi, ktorým
pomáhajú s terapiou. Zopár odchovancov prešlo poľovníckym
výcvikom a sú využívaní na poľovnícke účely. Niektoré z našich
odchovancov splnili podmienky chovnosti a stali sa rodičmi
šteniatok s preukazom pôvodu. Ale najväčšia časť šteniatok skončila
ako právoplatný člen rodiny, kde robia radosť svojim majiteľom.

Spočiatku sme sa s manželkou rozhodli, že skúsime odchovať
jeden vrh šteniatok a uvidíme, ako to zvládneme, nakoľko je to dosť
časovo náročné a popri zamestnaní sa to zvláda ťažko. Zvládli sme
to i za pomoci našich 3 synov. Následne sme sa do chovu pustili
s vysokými nárokmi a profesionálnym prístupom. Novým majiteľom
našich šteniatok ponúkame nadštandardný celoživotný servis,
úpravu srsti, sme v kontakte a pomáhame im radami riešiť vzniknuté
problémy. Rozhodli sme sa venovať chovu psov na veľmi vysokej
úrovni, tak musíme k tomu pristupovať zodpovedne, čo nás stojí veľa
voľného času a dovolenky v zamestnaní, ale robíme to s radosťou
a potešením. Niekto chodí cez leto do Chorvátska na dovolenku, my
tam chodíme so psami na výstavy na niekoľko dní vkuse.
Plemená Golden retriever a Flat Coated retriever sú plemená,
ktoré boli vyšľachtené v Škótsku a Anglicku ako športové psy
na prinášanie vodného vtáctva. V súčasnosti sú vedené ako poľovné
plemená a sú zaradené do skupiny FCI 8. Milujú vodu a majú
plávacie blany medzi prstami. Tieto plemená sú známe svojou
vôľou poslúchať. Chcú svojich majiteľov potešiť a vyznačujú sa
výraznou radosťou z učenia, pričom svoju prácu nadovšetko milujú.
Každodenné situácie zvládajú s kľudom a milujú, keď sa podieľajú
vo všetkých činnostiach svojich majiteľov. S ostatnými psami
a domácimi zvieratami sa vždy znášajú veľmi dobre. Patria medzi
najinteligentnejšie plemená spomedzi psov. Retriever je jedným
z najobľúbenejších rodinných psov na celom svete.
Golden retriever by skôr sprevádzal zlodeja, než aby ho vyhnal
z domu. Ako strážny pes je nevhodný, ale jeho nadšenie, inteligencia
a obratnosť ho priamo predurčujú pre činnosť vodiaceho,

terapeutického alebo asistenčného psa. V kombinácii s jeho dobrým
čuchom a vrodeným loveckým inštinktom sú často využívaní
na prácu u polície pri vyhľadávaní výbušnín a drog a v záchrannej
službe. Jeho dobrá, kľudná, priateľská a hravá povaha z neho robia
obľúbenca rodín s deťmi.
Flat Coated retriever je najštíhlejší zo všetkých retrieverov
a má široké uplatnenie na pomoc a prácu pre ľudí. Využíva sa ako
poľovnícky pes, vodiaci pes, asistenčný pes pre telesne postihnutých,
pes na vyhľadávanie drog a výbušnín, alebo záchranársky pes
na vyhľadávanie ľudí v lavínach a zrúcaných domoch. Ľudia ocenia
jeho kvalitný nos, radosť z prinášania a obrovskú chuť chodiť do vody
aj v zime. Pre svoju absolútne neagresívnu a mimoriadne priateľskú
povahu je považovaný za jedno z najvhodnejších plemien k deťom.
Tieto plemená psov sú veľmi učenlivé a ich výchova nie je príliš
zložitá. Veľmi rýchlo a ľahko zvládajú výcvik poslušnosti. Pre ich
veľmi citlivú a jemnú povahu nie je vhodné pri výcviku používať
žiadne násilie či iné tvrdé metódy. Výcvik však musí byť prevedený
dôsledne, ako aj u iných plemien psov. Tieto plemená odporúčam
začínajúcim kynológom. Milujú otvorený priestor s možnosťou
celodenného voľného pohybu.
Pred kúpou akéhokoľvek psíka odporúčam, aby si každý
preveril pôvod šteniatka a šteniatko si kúpil od zodpovedného
a dôveryhodného majiteľa. Odporúčam uprednostniť šteniatko
s preukazom pôvodu, ako bez neho. Týmto sa dá predísť prípadným
možným komplikáciám pri zdravom vývoji psíka. Nik predsa nechce
pravidelne navštevovať veterinára, aby liečil svoje lacno zakúpené
šteniatko. Každý chovateľský klub v Slovenskej republike má
stanovené podmienky, ktoré musí jedinec splniť, aby bol uchovnený
a mohol mať šteniatka s preukazom pôvodu. Okrem úspešného
absolvovania výstav a skúšok, ktoré zaručujú jeho exteriérovú,
pracovnú a povahovú kvalitu, musí absolvovať i rôzne zdravotné
vyšetrenia. Ak čo i len jednu z požadovaných kritérií jedinec
nespĺňa, nemôže byť prijatý do chovu. Účelom riadeného chovu je,
aby sa do chovu dostali len jedince, ktoré spĺňajú všetky podmienky
chovnosti, čím sa zachováva stanovený štandard plemena. Veľa ľudí
pri kúpe šteniatka pozerá na finančnú stránku a prihliada na to, že
šteniatko s preukazom pôvodu je drahšie ak bez neho, ale treba si
uvedomiť, že pes je živý tvor, ktorého si človek kupuje a zaväzuje
sa o neho starať aj 15 rokov. Rodičia nemajú problém kúpiť svojmu
dieťaťu mobilný telefón napr. aj za 800 €, ktorý po dvoch rokoch
bez mihnutia oka vymenia za nový. Ale ak majú dať takú sumu
za živého spoločníka, ktorý dokáže rozdávať radosť a lásku, tak to
je pre nich nemysliteľná suma. Bohužiaľ, toto je odraz dnešnej doby.
Foto: archív autora a článok Bc. Ivan Šiška

20. ročník vianočného
stolnotenisového turnaja
V sobotu 28. decembra prebehol v telocvični miestnej ZŠ s MŠ
20. ročník vianočného stolnotenisového turnaja. Zúčastnilo sa ho 21
hráčov s nasledovnými výsledkami:
Mládež: (6 účastníkov)
Registrovaní hráči: (6 účastníkov)
1. Marek Rehák
Dvojhra:
2. Filip Šebesta
1. Vladimír Malík
3. Daniel Regásek
2. Štefan Mach
3. Ferdinand Fagan
Neregistrovaní hráči: (9 účastníkov)
1. Štefan Vach st.
Štvorhra:
2. Michal Uher
1. Vladimír Malík, Ferdinad Fagan
3. Štefan Vach ml.
2. Jaroslav Iglár, Štefan Vaculka
3. Štefan Mach, Radek Kubina
Turnaj prebehol pod organizačným vedením predsedu Komisie
pre kultúru, šport a vzdelávanie pri Obecnom úrade Unín, Bc. Juraja
Ondráša.
-jp-
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Jarná príprava a dianie
v Telovýchovnej jednote Unín

V. ročník nohejbalového turnaja

Telovýchovná jednota Unín začala už 8. januára s prípravou
A-mužstva, dorastu, žiakov aj prípravky. 100 % účasť na všetkých
22 tréningoch mal Martin Malík a medzi tých, ktorým chýbalo
najmenej tréningov patria Bedřich Perička, David Mihál, Dominik
Bartal, Peter Smaženka, Ferdinand Buček a Marek Míšaný.
Výročná členská schôdza sa v tomto roku konala 11. januára,
netradične v ZŠ s MŠ, ďakujeme vedeniu ZŠ s MŠ za priestory
jedálne.
Keďže prístupová cesta k telocvični ZŠ s MŠ bola nebezpečná,
bolo dňa 22. januára zrealizované osvetlenie na náklady obecného
úradu v spolupráci s TJ. Práce vykonal p. Roderik Hlavenka.
8. februára sa naši dorastenci zúčastnili turnaja v Senici
s nasledovnými výsledkami:
Team Senica – TJ Unín 0 : 4 (góly Dominik Mihál 2, B. Perička,
L. Gál)
TJ Kunov – TJ Unín 1 : 3 (góly Dominik Mihál, B. Masaryk, B.
Perička)
FC Rybky – TJ Unín 1 : 1 (gól D. Malík)
OŠK Smolenice – TJ Unín 2 : 3 (Góly Dominik Mihál 2, David
Mihál)
Naše mužstvo obsadilo 1. miesto a získalo cenu pre tím
s najväčším počtom vsietených gólov.
16. februára TJ Unín hrala prípravný zápas v Strážnici s TJ
Popudinské Močidľany s výsledkom 1 : 4, kde gól vsietil D. Huszár
z 11 m kopu.
V Strážnici odohrali aj ďalšie prípravné zápasy: 23. februára TJ
Unín s OFK Mokrý Háj dorast s výsledkom 9 : 4.(góly Uher 2, Rehák
ml. 2, Buček 22,Bartal,Valachovič,Perička)
1. marca TJ Unín s TJ Dubovce 0 : 1 a 8. marca TJ Vrádište - TJ
Unín 4 : 3 (góly Rehák, Rešetka, Bartal).
Prípravka pod vedením trénerov Jaroslava Čulena, Petra Drúžka
a Borisa Malíka odohrala prípravný zápas s Borským Mikulášom
s výsledkom 2 : 3, kde góly vsietili Lianka Malíková a Samko Drúžek.
18. februára sa na ihrisku konala brigáda, na ktorej sa pieskovalo
ihrisko.
21. a 22. februára na koniec fašiangov usporiadala organizácia
v priestoroch hasičskej chaty na ihrisku fašiangovú zabíjačku, kde si
návštevníci mohli pochutiť na zabíjačkových špecialitách a zakúpiť si
výrobky, o ktoré sa postarali kuchári Ondrej Dermek, Štefan Flamík,
Ľubomír Stieranka a Ivan Šiška ml.
Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli a priložili ruky
k dielu v mene organizácie srdečne ďakujeme.
							
Peter Rehák – predseda TJ Unín

V telocvični ZŠ s MŠ sa uskutočnil 5. januára 2020 V. ročník
nohejbalového turnaja „O zimného majstra Unína v nohejbale“.
Za účasti piatich trojčlenných družstiev vo výbornej priateľskej
sviatočnej atmosfére sa víťazom turnaja stalo družstvo 2 a ½ chlapa
v zložení Peter Rehák, Marek Rehák, Zdeno Filípek so ziskom 6
bodov. O skóre boli lepší ako druhý v poradí družstvo Handicap
v zložení Martin Matuský, Erik Hoferka, Slávo Mach a Mikuláš
Mach. Tretiu priečku obsadilo družstvo Happy Day v zložení Tomáš
Rešetka, Michal Uher a Ivan Galko. Cena fair play bola udelená
Michalovi Uhrovi a cenu najlepšieho juniora získal Filip Šebesta.
Víťazom ceny odovzdali starosta obce Ján Palkovič a predseda
komisie pre šport, kultúru a vzdelávanie Bc. Juraj Ondráš. Turnaj
sa ako tradične skončil spoločným priateľským posedením všetkých
účastníkov.
-jp-

Mladý talent
Už od siedmych rokov sa venuje futbalu v Akadémii FK Senica
žiak ôsmej triedy miestnej školy, Marek Rehák. Do senickej akadémie
dochádza na tréningový proces ako i zápasy. V súčasnosti je hráčom
a kapitánom mládežníckeho mužstva U-14. Jeho nesporný futbalový
talent nie je známy len v klube, ale prekročil aj hranice rodného
Záhoria. Záujem o jeho futbalové služby prejavili kluby z Trenčína
či z Trnavy. V minulých týždňoch sa ozvali mládežnícki funkcionári
z jednej z najvýznamnejších futbalových mládežníckych akadémií
z MOL footballacademy z Dunajskej Stredy. Táto akadémia patrí
pod „športové krídla“ DAC 1904 Dunajská Streda, ktorá sa považuje
za jednu z najmodernejších v Európe. Sú tu vytvorené nadštandardné
podmienky pre futbalový rozvoj pre vyše 300 mládežníkov v 14
tímoch. Na testy pozvala aj Mareka Reháka. Prijal pozvanie,
otestovali ho po stránke fyzickej i futbalovej. Dosiahol výrazne
kvalitné až nadpriemerné výsledky pre túto vekovú kategóriu.
Po športovej stránke uspel, ponuka na ďalší futbalový rast je. Kam
budú smerovať jeho futbalové kroky? Uvidíme. Určite mu želáme
správne rozhodnutie a veľa športových ale aj životných úspechov.
-jp-

Futbalové súťaže zrušené
Na základe rozhodnutia Výkonného výboru Oblastného
futbalového zväzu Senica zo dňa 26. marca 2020 boli zrušené
všetky futbalové súťaže ročníka 2019/2020. Nebudú sa v jarnej časti
hrať futbalové zápasy dospelých, dorastu, žiakov ani prípravky.
Z aktuálnych súťaží nikto nepostúpi ani nezostúpi.
-jp-

Zľava Martin Tornyai – športový koordinátor, Marek Rehák, Remco
ten Hoopen – vedúci akadémie FK DAC 1904 Dunajská Streda
Foto: archív M. Reháka
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