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K novej jari veľa sily,
by ste v zdraví dlho žili.
Na Veľkú noc veľa vody,
spokojnosti a pohody

praje Redakcia
Unínskych novín.

Milí priatelia,
už po niekoľký raz sa Vám prihováram na začiatku nového
ročníka Unínskych novín. A zdá sa mi to čím viac ťažšie, aby
som našiel vhodné slová, ktorými by som vystihol to, čím žijeme.
Po dvoch rokoch trvajúcej pandémie, ktorá nás
obmedzovala, niekedy doslova uväznila a pripomenula nám,
akí sme krehkí, sa zdalo, že veci sa pomaly vracajú do normálu.
Keď sme sa nazdávali, že sme z najhoršieho vonku, zaskočila nás
vojna za humnami. Bojuje sa na Blízkom východe či v Afrike,
ale to sú pre nás len správy, ktoré možno ani neregistrujeme.
Stalo sa niečo, čo si nikto z nás nemyslel, že by sa mohlo stať.
Vojna v našej bezprostrednej blízkosti. Najhoršie boli prvé
dni, obavy z toho, čo bude. Hltali sme každé nové informácie,
boli sme nimi paralyzovaní, nahnevaní, smutní. Vojna
na Ukrajine trvá už druhý mesiac. Už druhý mesiac sledujeme
drsné zábery zabitých, zničené domy, mestá, mužov, ktorí sa
lúčia na hraniciach so svojimi rodinami a vracajú sa domov
bojovať, preplnené vlaky, ubytovne... Zdá sa, akoby nám však
táto vojna pomohla. To, čo pandémia, či skôr téma očkovania
rozdelila až tak, že sme sa odcudzili s najbližšími, nám vojna
opätovne pomohla nájsť. Pomoc potrebuje náš blížny, ktorý
musel v jednom okamihu zanechať všetko len, aby si zachránil
holý život. Pomáhame, prispievame na zbierky, sme solidárni.
Zomkli sme sa. Bez ohľadu na naše názory alebo postavenie.
A náš súcit voči utečencom lieči aj naše naštrbené vzájomné
vzťahy. Život však ide ďalej. Dlhotrvajúce udalosti, akokoľvek
hrozné, napokon zovšednejú. Nedovoľme, aby nás pohltili
naše každodenné starosti a nemali sme otvorené srdcia a dlane
pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Nikdy nevieme, kedy sami
budeme potrebovať pomoc.
M. Hoferka – šéfredaktor

Veľká noc 2022

Rozhovor s našim záhoráckym generálom
Pavlom Mackom
Poznáme ho u nás v obci, kam sa priženil z Radimova. Vidíme
ho často v televízii, v novinách, chodí na medzinárodné konferencie
a diskusie. Ale poznáme ho naozaj? Aký je vlastne generálporučík v. v.
Pavel Macko? Čo sa vo svete naučil, ale aj ako sa tam oslavujú sviatky?
Akú si mal predstavu keď si nastupoval do armády, z akého
dôvodu alebo príčin? Sníval si o „maršalskej palici“? Čo si chcel
dosiahnuť?
Vždy ma zaujímala technika,
astronómia, kozmonautika. Ale
bol som z chudobnej rodiny a aj
mi bolo jasné, že nájsť nejaké
zmysluplné pracovné miesto
v týchto oblastiach (okrem
techniky) bude ťažké. Možno
tak na nejakom okresnom
osvetovom stredisku, lebo dostať
sa niekde na observatórium či
hvezdáreň znamenalo čakať
možno aj desaťročie. Keď
prišli na gymnázium v Skalici
vojenskí náborári, oslovilo ma
to. Vybral som si Vojenskú
akadémiu v Brne, ktorá bola
vtedy špičková, medzinárodne uznávaná škola. Školila prevádzkových
inžinierov (technikov) pre armádu, ale aj konštruktérov zbraňových
systémov. Rozmýšľal som medzi optoelektronikou a počítačmi.
Nakoniec som postupne vyštudoval obidva odbory, lebo mi počas štúdia
povolili individuálny program a medziodborové štúdium.
O maršalskej palici som vtedy ani neuvažoval. Bol som hrdý technik.
K útvaru som nastúpil do Vimperka ako veliteľ čaty opráv výzbroje.
Potom ma prevelili do Českého Krumlova ako špecialistu ma muníciu
a rakety (úsmev). Takže, mal som vyštudované dva odbory, v praxi
som sa doučil tretí. Bavilo ma byť technikom, ale začínala sa mi páčiť
aj práca s ľuďmi. Tá je v živote najťažšia, ale keď sa darí a vidíte, že ľudia
Vás nasledujú s rešpektom aj bez kriku a dosahujete výsledky, je to
úžasný pocit. Ale ešte stále som chcel byť technikom či vedcom. Keď iní
chodili cez víkend na výlety, manželka Zlatka často ako zdravotná sestra
robila v nemocnici, tak ja som chodil do vedeckej knižnice do Českých
Budějovíc a požičiaval si vedecké knižky o optike a elektronike. Oplatilo
sa. Po zmene režimu som sa dostal na vedeckú ašpirantúru do Brna. Tú
som aj dokončil a stal sa kandidátom technických vied.
Potom prišli v mojej kariére tri veľké zlomy. Prvý bol pri delení
Československa. Rozhodol som sa ísť na Slovensko a začal som
pracovať na ministerstve obrany, postupne som rástol vo funkciách.
Druhý zlom nastal vyslaním na štúdium do Ameriky. Dostal som sa
na elitnú školu ako vôbec druhý človek zo Slovenska. Môj obzor sa
podstatne rozšíril. Spoznal som nielen celú Ameriku, ale som spoznal
aj kolegov zo 41 krajín sveta. Po tejto škole som už začal poškuľovať
po tej maršalskej palici. Dodnes udržiavame kontakty, mnohí sa stali
vysokými funkcionármi a potom aj odišli na penziu. Jedného z nich sme
teraz dočasne prichýlili u nás doma. Ako vyslúžilec, ktorého do vojska
už nechceli, utekal pred vojnou na Ukrajine. Tretí zlom nastal mojím
nástupom na medzinárodné veliteľstvo v Heidelbergu. Začínal som tam
ako šéf podpory, jeden z hlavných funkcionárov veliteľstva a skončil
som ako náčelník operačného štábu najväčšej misie NATO v dejinách
v Afganistane. To už bola doba, keď som spolupracoval ako špecialista
a veliteľ hlavne s obrovskými tímami ľudí z celého sveta, viedol som ich.
(Pokračovanie na str. 9)
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Spoločenská kronika
Narodili sa:
Terézia Bartalová
Timea Čerešníková

Bianka Kováčiková

Zosobášili sa:
Tomáš Kubina – Petra Pelikánová
Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom

Opustili nás:
Anna Melišová 		
Alena Szalayová 		
Terézia Michálková
Ján Masaryk 		
Štefan Pecha 		

vo veku 88 rokov
vo veku 66 rokov
vo veku 77 rokov
vo veku 73 rokov
vo veku 73 rokov
Česť ich pamiatke

Kultúrno-spoločenská činnosť

Čo bolo...
6. 12. 2021 Mikuláš pri obecnom úrade obdaroval naše deti - OcÚ
5. 3. 2022 Fašiangy na Cihelni s pochôdzkou ťavy - „cihelňáci“
Spoločenské organizácie sa opätovne zišli na výročných členských schôdzach.
Čo bude...
23. 4. 2022 „Vyčistime si Unín“ OcÚ a spoločenské organizácie
v obci
8. 5. 2022 Deň matiek – OcÚ
máj 2022
Turistický pochod po chotári (dátum bude
upresnený dodatočne)
4. 6. 2022 Deň detí - Rozprávkový pochod - OcÚ a spol. organizácie
25. 6. 2022 „Svätojánsky krojový sprievod“ spojený so zábavou
– ÚŽ Unín
4. 7. 2022 Beh okolo Unína - OcÚ
Podľa situácie v spoločnosti budeme o prípadných ďalších
akciách informovať na web stránke obce a miestnym rozhlasom.

Foto: J. Palkovič
Čo vám hovorí slovo „vandalizmus“. Denne o tom počúvame
v médiách. Nevyhýba sa ani našim končinám. Len nedávno akýsi
siláci takto zničili odpadovú nádobu so smerníkom k vyhliadkovej
veži. Je to „hrdinstvo“ alebo „vandalizmus“? Pravdepodobne sa naša
mládež chce vyrovnať okolitému svetu, ničím nepomôže, tak aspoň
uškodí.
- rd -

Zálohujme, ale nezabúdajme triediť
Od 1. januára 2022 sa začali zálohovať nápojové fľaše z plastu
a hliníkové plechovky. Sú označené veľkým písmenom „Z“. Pri kúpe
nápoja v zálohovanom obale zaplatíme 15 centov, ktoré budú
vrátené pri odovzdaní prázdnej fľaše či plechovky. Tieto sa nesmú
vracať zdeformované ani stlačené. Obaly netreba vrátiť tam, kde
boli kúpené. Môžu sa vracať v ktoromkoľvek obchode zapojenom
do zálohového systému.
Nie všetky obaly sú zálohované, takže ich treba i naďalej triediť
tak, ako doteraz. Do triedeného zberu plastov patria stlačené
plastové obaly z kozmetiky a čistiacich prostriedkov, potravín,
mliečnych výrobkov, oleja a sirupov, plastové vrecká a fólie, obalový
polystyrén. Do triedeného zberu kovov patria kovové obaly ako
konzervy, alobal, kovové vrchnáky a pod.
Ak budeme správne triediť, svet bude krajší, bude menej odpadu
a bude viacej surovín na recykláciu.
- rd -

Čipovanie odpadových nádob
Odpadky po deťoch idúcich zo školy
Modlíme sa „chlieb náš každodenný daj nám dnes...“, toto
však už asi neplatí pre naše deti, ktoré idúc zo školy celé omastené
krajce chleba, rožky a koláče bez problémov odhodia do kanálov,
na chodníky alebo do priľahlých záhradiek. Každý deň je podľa
toho, čo je takto pohodené jasné aj to, čo bolo v škole na obed, či
dostávali jablko, banán, pomaranč, detskú výživu alebo jogurt. Deti
to nechcú priniesť domov a preto to cestou zo školy odhodia, nič
si nevážia. Jeden by mohol denne chodiť a zberať takýto odpad už
hneď od brány školy. Ani šupky z banánov či pomarančov nemusia
byť pohodené na zemi. Ako k tomu prídu občania, ktorí bývajú
po ceste detí zo školy. Je to smutné. Preto prosíme rodičov, aby deti
upozornili a povedali im, že keď v škole desiatu nezjedia, aby to
priniesli domov, kde sa to náležite uprace. A nakoniec, veď ani doma
nehádžu odpadky po zemi.
-rd-

V mesiaci marec prebehlo v našej obci čipovanie odpadových
nádob. Každá domácnosť má označené nádoby podľa počtu členov
domácnosti. V tomto roku sa skúšobne spustí program váženia
odpadov jednotlivým domácnostiam a od nového roku bude už
odpad vážený, takže každá domácnosť koľko odpadu vyprodukuje,
za toľko aj zaplatí. Zdá sa, že by to malo byť spravodlivejšie. Ostáva
len veriť, že nebudeme mať odpadu plné priekopy.
- rd -

Terminál už aj na obecnom úrade
Doba sa mení, všetko ide dopredu. Tak je to aj vo finančnej sfére.
Výplaty a dôchodky už neberieme v hotovosti, ale idú nám na účty,
z ktorých zase robíme úhrady prevodmi či uhrádzame kartou. Z toho
dôvodu bol aj na obecnom úrade v tomto roku zriadený terminál, kde
je možnosť uhradiť daň alebo iné poplatky kartou. Uľahčilo to najmä
starším občanom, ktorí nemusia chodiť financie vyberať z účtu, aby
mali pri sebe hotovosť, a zároveň je to i bezpečnejšie.
- rd -
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Bobor vodný

Zbierka na Ukrajinu
Ukrajina sa od 24. februára 2022, kedy ju napadlo Rusko, zmieta
v neľahkej situácii. Muži zostali doma brániť svoju rodnú vlasť
a ženy s deťmi v tejto ťažkej dobe hľadajú útočisko v susedných
štátoch. Tak aj Slovensko prijalo množstvo utečencov, ktorým
bolo treba pomôcť, lebo z domova utiekli každý len s najnutnejšou
batožinou, tí šťastnejší s pasom alebo inými dokladmi. Naši občania
nestáli bokom a po vyhlásení zbierky počas troch dní priniesli
do kultúrneho domu množstvo hygienických potrieb, trvanlivých
potravín a finančnú hotovosť vo výške 2.030,- €. Toto starosta obce
a Róbert Straka odviezli do Charity Gbely, ktorá to následne doručila
ďalej pre potreby utečencov.
- rd -

V našej obci sa nachádza bobria rodinka. Bobrie stopy boli
videné pri Unínskej pálenici ešte v lete, odvtedy ich už tam nik
nevidel. Teraz sa nachádza pri potoku pod dedinou smerom
na Petrovu Ves, kde zložila k zemi už niekoľko stromov.

Zmena v obecnom zastupiteľstve
Dňa 8. februára 2022 sa vzdal funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva MUDr. Anton Mihál. Ako prvý náhradník
v komunálnych voľbách v roku 2018 bola p. Štefana Jurigová, ktorá
na zasadnutí obecného zastupiteľstva 9. marca 2022 zložila sľub
poslanca.

Foto: A.Matuškovičová

Hodina Zeme
Obec Unín sa už od roku 2017 zapája do akcie „Hodina zeme“
tým, že v daný deň na jednu hodinu od 20.30 do 21.30 hod vypína
verejné osvetlenie. Táto každoročná medzinárodná klimatická
akcia založená „Svetovým fondom na ochranu prírody“ sa koná
vždy v poslednú marcovú sobotu. Domácnosti, firmy, inštitúcie,
ale najmä obce a mestá na jednu hodinu vypínajú svoje osvetlenia
a elektrické spotrebiče na podporu zvýšenia informovanosti
o súčasných zmenách klímy. Táto akcia sa po prvý krát konala v roku
2007 v Austrálii, kedy 2,2 milióna domácností, firiem v Sydney
vyplo osvetlenie a elektrické spotrebiče. V roku 2008 sa táto akcia
už konala v 370 mestách v desiatkach krajín na celom svete.
V nasledujúcom roku sa akcia rozšírila a konala sa v 4159 mestách
a 88 krajinách sveta. Na Slovensku bola prvý krát realizovaná v roku
2016. V súčasnosti „Hodina zeme“ spája mestá, spoločnosti v 190
krajinách sveta. Symbolickým zhasnutím svetiel sa upriamuje
pozornosť na environmentálne hrozby, ktorým čelí naša planéta.
Snahou všetkých je chrániť prírodu. Symbolickým zhasnutím
svetiel miest, obcí, firiem, domácností na 1 hodinu sa vyzývajú
ľudia z celého sveta aby sa spojili a volali po bezpečnej, spravodlivej
a udržateľnej budúcnosti pre všetkých.
- jp -

Foto: MUDr. Oľga Míšaná
Dĺžka tela bobra vodného je 75 až 100 cm. Bobrovi vyhovuje
kombinácia stojatých a tečúcich vôd v nížinách a podhorských
oblastiach. Žije v kolónii. Bobrie páry zostávajú spolu po celý život.
Vlastnými staviteľmi sú samičky, samci materiál prinášajú a podávajú.
Na stavbu používajú vetvy stromov, bahno, mačinu, kamene a štrk.
Sú aktívni aj v zime, najmä večer a v noci. Pohybu vo vode sú dobre
prispôsobení: plávacie blany na nohách a sploštený neosrstený
chvost slúži ako kormidlo. Pod vodou vydržia až 20 minút. Ohrýzajú
kmene do kužeľa, a tak dokážu zoťať aj veľké stromy do hrúbky 50
cm. Prvé kostry bobrov majú približne 32 miliónov rokov. Živia
sa takmer výlučne kôrou stromov, ktorú si uchováva aj na zimu.
Za rok spotrebujú asi 4000 kg dreva s kôrou. Príležitostne sa živia
aj rôznymi rastlinami, trsťou a výhonkami lekna, spásajú aj trávu
a ak sú v blízkosti polia, príležitostne aj poľnohospodárske plodiny.
Pre vzácnu kožušinu, hodnotný tuk a škody, ktoré spôsoboval, bobra
v minulých storočiach prenasledovali a takmer vyhubili. Je najväčší
európsky hlodavec.
Dúfame, že sa v našej obci zdržia ešte niekoľko rokov.
Matúš Bajan a Adela Bombolová 7.A

Malí stavitelia
Akonáhle v predvianočnom období napadlo v obci väčšie
množstvo snehu, predseda komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie
Bc. Juraj Ondráš, cez webové stránky obce vyzval deti k realizácii
stavby snehuliakov. Zároveň ich požiadal, aby fotografie svojich
„výtvorov“ zaslali na webovú stránku obce. Deti na výzvu ihneď
reagovali a zasielali svoje krásne diela vytvorené zo snehu, boli
to nielen snehuliaci ale aj princezná a eskimácky príbytok „iglu“.
Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zapojili do tejto výzvy. Starosta
obce im po novoročných sviatkoch osobne odovzdal sladký darček
a poďakoval. Stavbu snehových diel realizovali deti z obce Ema
Drúžková, Samuel Drúžek, Sebastian Drúžek, Tobias Drúžek, Liana
Malíková, Filip Hoferka, Šimon Šír, Oliver Malík, Karin Pintérová,
Malvína Andelová, Martin Dermek, Žofia Karasová, Viliam Karas,
Tristan Bublinec, Martin Štetina, Oliver Matuský, Nela Horinková
a Šimon Matuský. Zapojili sa aj deti zo Senice, ktoré boli na chalupe
v Uníne, Alžbeta Michalčíková a Matej Michalčík.
- jp -
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Základné štatistické ukazovatele našej
obce na základe sčítania z roku 2021.
Minulý rok od polovice februára
do konca marca prebiehalo sčítanie
obyvateľstva. Po prvý raz sa robilo celkom
elektronicky a použili sa i dostupné údaje
z ďalších administratívnych zdrojov.
Sčítaniu
obyvateľstva
predchádzalo
od júna 2020 do februára 2021 sčítanie domov a bytov, kde zber
údajov zabezpečovali obce. Napokon obyvatelia, ktorí sa nemohli
sčítať elektronicky boli v máji a júni 2021 sčítaní pomocou asistentov.
Prvé výsledky zverejnil na svojej webovej stránke Štatistický
úrad SR ešte záverom roka 2021. Podľa výsledkov žilo k 1. januáru
2021 v SR 5 449 270 obyvateľov, z toho 1 206 v našej obci. Z toho
bolo 612 mužov (50,75 %) a 594 žien (49,25 %). Z hľadiska vekovej
štruktúry máme v predproduktívnom veku, t. j. od 0 do 14 rokov 159
detí (13,18 %), čo je skoro o 3 % menej ako celoslovenský priemer.
Naopak skupiny obyvateľov v produktívnom (15 – 64 rokov)
a poproduktívnom veku (65 rokov a viac) sú v Uníne početnejšie
ako je priemer republiky. V obci patrí do produktívnej skupiny
826 obyvateľov (68,49 %) a do poproduktívnej 221 ľudí (18,33
%). V porovnaní s predchádzajúcimi výsledkami sčítania od roku
1991, naša obec kopíruje celoslovenský trend a postupne starne.
554 (45,94 %) obyvateľov žije v manželskom či partnerskom zväzku
a 486 (40,30 %) je slobodných. 91 (7,55 %) je vdovcov a vdov a 72
(5,97 %) ľudí je rozvedených. Traja svoj rodinný stav neuviedli.
K slovenskej národnosti sa prihlásilo 1 140 (94,53 %) obyvateľov,
10 obyvateľov sa prihlásilo k českej, 3 k rómskej, po 1 k moravskej
a židovskej a 49 (4,06 %) národnosť neuviedlo. Väčšina obyvateľov
– 927 (76,87 %) – sa hlási k rímskokatolíckemu vierovyznaniu,
12 (1 %) k evanjelickému a jednotlivci k viacerým kresťanským
ale i nekresťanským denomináciám. 187 obyvateľov (15,51 %) sa
nehlási k žiadnej cirkvi a 56 (4,64 %) svoje vierovyznanie neuviedlo.
Za posledných desať rokov vzrástol v obci počet obyvateľov, ktorí sa
neidentifikujú so žiadnou cirkvou alebo náboženským hnutím. Čo
sa týka vzdelania obyvateľov, tak tu si obec jednoznačne polepšila.
Oproti predchádzajúcemu sčítaniu v roku 2011 stúpol počet
vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Kým pred desiatimi rokmi malo
v obci vysokoškolské vzdelanie 83 osôb, v roku 2021 ich už bolo 152.
Najpočetnejšiu vzdelanostnú skupinu predstavujú ľudia s úplným
stredoškolským vzdelaním s maturitou – 321 osôb (26,2 %).

Obec si zachováva vidiecky ráz. Väčšina obyvateľov býva
v rodinných domoch, ktorých eviduje obecný úrad 435. Spolu
s bytovými domami je v lokalite 467 bytov. Vyše 90 % z nich má
kúpeľňu a s splachovacie WC. Topenie je v 72 % zabezpečené
lokálnym ústredným kúrením. Za obdobie rokov 2011 – 2021
vzrástol počet bytov o 24 jednotiek.
Obec dlhodobo osciluje okolo hranice 1 200 obyvateľov,
v posledných desiatich rokoch sa stále mierne drží nad touto
hranicou. Bolo by dobré, ak by tento vývoj zostal nezmenený. A ešte
lepšie by bolo, keby prírastok obyvateľstva tvorili predovšetkým
novorodenci.
-mh-

Premiestnená knižnica
Milí čitatelia, rada by som vám opísala dianie v obecnej knižnici.
Vzhľadom na stále prebiehajúcu pandémiu bola knižnica minulý
rok 2021 otvorená len 2 krát. Bolo zapísaných 15 čitateľov, z toho
7 do 15 rokov a 8 čitateľov nad 15 rokov. Bolo vypožičaných 263
knižných jednotiek (KJ). Čitatelia si chodili pre knihy za mnou
domov a ja som sa ich snažila stále zásobovať. Bolo zakúpených
33 KJ a darovaných 17 KJ. Pred oficiálnym otvorením knižnice
tento rok máme už 9 nových čitateľov, z toho 3 čitateľov do 15
rokov a 6 nad 15 rokov. Obecná knižnica je od 21. decembra 2021
presťahovaná do nových priestorov (bývalá pošta) v budove COOP
Jednoty Senica. Nakoľko sa v knižnici nachádzali už staršie regály
na knihy, bolo ich treba vymeniť za nové, a čakaním na ne sa posúval
aj dátum otvorenia knižnice. V knižnici sú dve miestnosti. V zadnej
miestnosti si môžu čitatelia vybrať knihy a v prednej miestnosti –
čitárni posedieť pri knihe, časopise alebo aj čaji a porozprávať sa
spolu s ďalšími čitateľmi. Knižnica nieje len skladiskom kníh, ale
je kultúrne centrum obce. Do budúcna by som chcela organizovať
napríklad Tvorivé dielne pre deti, výstavky či besedy so spisovateľmi.
Zatiaľ mi potvrdili účasť dvaja spisovatelia, ich mená si zatiaľ nechám
pre seba.
Na záver použijem slová pani Sobolovej z Krajskej knižnice
v Žiline: „Čitateľská gramotnosť je základným predpokladom
pre správne myslenie, triedenie informácií. Je dôležitým
predpokladom pre dosiahnutie cieľov v osobnom i v profesijnom
živote každého človeka.“
Na každého jedného z vás sa teším
vaša knihovníčka Iveta Masaryková

Foto: R. Drúžková
V sobotu 2. apríla sa konala v obradnej miestnosti obecného úradu milá slávnosť. Zišli sa tu rodičia so svojimi ratolesťami, ktoré sa narodili v roku 2021 a sú našimi najmladšími spoluobčanmi.
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Pravidelné darcovstvo je ako droga

Krv je veľmi vzácna tekutina. Darcovstvo krvi je veľmi cenné
a žiadané obzvlášť v letných mesiacoch, kedy je zvýšený počet
úrazov a iných nehôd.
Najbližšia transfúzna stanica je v Skalici, kde odoberajú krv
v pondelok a utorok v doobedňajších hodinách. Odoberajú len plnú
krv. Je však možné darovať aj na Transfúznej stanici v Trnave, či
Bratislave, kde okrem plnej krvi môžete darovať krvné zložky, ako
napríklad leukocyty, trombocyty... V Trnave a Bratislave odoberajú
každý deň v doobedňajších hodinách. Darca musí byť zdravý, vážiť
viac ako 50 kg a musí mať od 18 do 65 rokov.
Prekonaj svoj strach a začni s darovaním. Nikdy nevieš, kedy
budeš potrebovať krv ty, alebo niekto z tvojich blízkych.

Aj keď múdri a vzdelaní ľudia na planéte Zem už dokázali objaviť
a vymyslieť čokoľvek, predsa len sú na svete veci, ktoré si svoje
tajomstvá chránia a doteraz nedovolili ľudstvu, aby ich dokázalo
nahradiť. Týmto veciam môžeme dať s kľudným svedomím nálepku
„nenahraditeľné“.
Takouto nálepkou môžeme určite označiť tekutinu, s ktorou už
tak, či onak prišiel do kontaktu každý z nás. Veď koluje v našom
tele, našich žilách. Je to ľudská krv, ktorú azda môžeme nazvať
najvzácnejšou tekutinou na svete. Ľudskú krv potrebuje každý
z nás, aby vôbec mohol žiť. Stávajú sa však v živote človeka aj vecí
nechcené, ako sú operácie, choroby, nehody a podobné nepríjemné
situácie. Práve v týchto prípadoch je táto tekutina pre človeka, ktorý
sa do takejto situácie v drvivej väčšine nechtiac dostal, potrebná
k prežitiu.
Ale kde ju teda získať, keď sa nedá „vyrobiť či skonštruovať?“
Keďže jediným a výlučným zdrojom tejto tekutiny je človek, sú
potrební ľudia, ktorých nazývame – DARCAMI KRVI. Práve
toto sú ľudia, ktorí môžu zmeniť osud niekoho druhého, až
na malé výnimky neznámeho, pre nich anonymného. Darcovi
táto „služba“ neublíži, ba je riadne vyšetrený, a protistrane môže
zachrániť život.
Som pravidelným darcom krvi a čerstvým držiteľom medaily
MUDr. Kňazovického za viac ako 100 bezplatných odberov a pokiaľ
mi zdravie dovolí, určite nemienim s darovaním skončiť.
Napísať tento článok do našich novín som sa hotoval dávnejšie.
Impulzom mi bolo, že nás pravidelných darcov je bohužiaľ stále
menej, ako je dopyt po ľudskej krvi. Je to cítiť pri rozhovoroch
so zdravotným personálom na transfúznych oddeleniach.
Ja chodím „darovať“ do Národnej transfúznej služby
v Ružinove, kde som sa stal aj darcom krvných doštičiek –
trombocytov. Tento špecifický odber je trošku náročnejší a hlavne
časovo oveľa dlhší. Nič to však nemení na tom, že sú to veci
potrebné k prežitiu ľudí, ktorí sa dostali do nepríjemnej situácie.
Preto by som chcel poprosiť hlavne mladých ľudí v našej obci, ktorí
o darcovstve už určite čosi počuli a váhajú či nevedia sa rozhodnúť:
„ísť či neísť“? Skúste to. Pomôžete tým ľuďom, ktorí sú v tiesni.
Samozrejme po konzultácii s lekárom. A vôbec nemusíte mať
obavu pred pichnutím ihlou. Verte, je to skôr výhovorka. Viem
o čom hovorím. Samozrejme nemusíte chodiť do Ružinova, krv
vám ochotne odoberú aj v Nemocnici Skalica.
Človek by mal vyskúšať niektoré veci aspoň raz v živote. Presne
toto som si povedal pred mojím prvým odberom. Po ňom som zistil,
že to nieje až také hrozné, ako som očakával a povedal som si, že si
„prídem“ aspoň pre bronzovú plaketu MUDr. Jánskeho. No nakoniec
som získal pocit závislosti a odber sa mi stal potrebou. Akousi
drogou, ale určite nie „honbou“ za plaketami, aj keď priznávam, že
potešia.
Pravidelný darcovia vedia o čom píšem.
Väčšou odmenou pre mňa osobne bolo, keď som sa stretol
v NTS Ružinov s osobou, ktorá bola žiaľ chorá a práve jej bola
aplikovaná látka od darcu. Nekonečne mi ďakovala a nazvala nás,
darcov, hrdinami. Nás obyčajných tuctových darcov. Nechápal som.
Ešte cestou domov som o tom vo vlaku premýšľal. Hrdinovia? Ale
veď pre nás darcov možno to najmenšie a najsamozrejmejšie čo
môžeme pre niekoho urobiť. A dovolím si tvrdiť za nás – darcov,
napĺňa nás to šťastím.
Preto pre tých čo váhajú: skúste to, možno zachránite život
a možno sa stanete „hrdinom“.
Zároveň by som chcel poďakovať výboru a členom MO SČK
v Uníne za gratuláciu a darček, ktorý mi odovzdali pri príležitosti
môjho okrúhleho výročia a odberu.
Na záver vám všetkým želám pokojné a požehnané prežitie
Veľkej noci, veľa zdravia a spokojnosti v kruhu najbližších.

Silvia Klenová
– predsedníčka MS SČK v Uníne

Peter Khúla

Foto: Alica Glogovská
S radosťou som privítala opätovnú možnosť spoločného
cvičenia jógy v priestoroch vstupnej haly ZŠ s MŠ Unín. Posledné
dva roky sme cvičili kvôli pandemickým opatreniam sami doma, ale
pravidelnosť a efektivita nebola ani z ďaleka taká ako keď sa cvičí
spolu. Začíname opäť od začiatku a keďže existuje svalová pamäť,
nadobudnutie formy by sa malo dostaviť za kratšie časové obdobie.
Cvičíme každý piatok o 18.00 hod.
Mgr. Jana Bublincová

Krásneho životného jubilea „90“ rokov sa
v prvom štvrťroku dožili naše spoluobčianky, pani Viktória Vlková a Sidónia
Masaryková. Obom prajeme všetko najlepšie, veľa zdravia, Božieho požehnania
a spokojnosti do ďalších rokov života.
Foto: A. Matuškovičová, A. Kalamenová

Pomôcť sa dá vždy
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ZO Únia žien v Uníne
Výbor ZO Únie žien v Uníne pozýva všetky členky organizácie
na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 8. mája
2022 o 15.00 hod. na Deň matiek v Kultúrnom dome Unín.
Organizácia aj touto cestou ďakuje Obecnému úradu v Uníne,
starostovi obce Jánovi Palkovičovi za odovzdanie daru - 100 kusov
oválnych servírovacích tanierov, ktoré sa využijú pri rôznych
spoločenských akciách.
Ak máte záujem o zapožičanie riadu zo svadobky, treba sa obrátiť
na Jarmilu Krempovú, Darinu Pechovú alebo Máriu Drúžkovú,
ktoré vám riad odovzdajú aj preberú. Cenník zostáva nezmenený
a je k dispozícii vo svadobke.
Naďalej sušíme pomarančovú kôru a pripravujeme sa na sezónne
vysadenie liečivých rastlín. Tento rok budeme sušiť aj lipový kvet.
Prispeli sme nákupom potravín pre deti z Ukrajiny.
25. júna 2022 plánujeme spoločenskú akciu „Svätojánsky
krojový sprievod“ spojený so zábavou.
Skalka pri miestnom cintoríne bude pod patronátom Únie žien.
Danka Vaculková
– predsedníčka ZO Únie žien v Uníne

Čo bude s unínskym šenkom?
Súčasný objekt slúžil pre obyvateľov obce v poslednom desaťročí
najmä ako pohostinstvo, v ktorom bolo možné usporiadať aj menšie
oslavy. Kvalita služieb a rozsah ich poskytovania bol za históriu
prevádzky kolísavý. Zvyšujúce sa náklady a zvyšujúce sa nároky
zákazníkov postupne prekonali možnosti pohostinstva, a najmä
po začiatku pandémie poskytovanie služieb úplne upadlo, a budova
sa stala pre bývalého majiteľa skôr ťarchou ako úžitkom.
Prevádzka hostinca v Uníne v minulosti viac-krát menila
vlastníkov a boli tu realizované rôzne stavebné úpravy, avšak
dosť náhodilo a nekoncepčne. Rozhodli sme sa preto pripraviť
projekt a víziu ďalšieho využitia tejto budovy, a pristúpiť k celkovej
rekonštrukcii objektu. Napriek veku stavby je celý nosný skelet
budovy veľmi dobre zachovalý, a vrátane základov bez problémov
prenesie aj ďalšie zaťaženie. Objekt je rozsiahly, a gastro-prevádzka
takých rozmerov by bola v obci nevyužitá. Zásadnou zmenou bude
vytvoriť z jednúčelového hostinca viacúčelový objekt, ktorý ponúkne
pre občanov obce Unín okrem pohostinstva aj ďalšie služby.
Na prízemí samozrejme zostane Unínsky šenk, a dúfame, že sa jeho
prevádzky ujme zapálený Unínčan. Šenk by mal byť doplnený o ďaľšie
služby ako kaderníctvo, cukráreň alebo čokoľvek, čo v obci chýba.
Vznikne aj funkčné wellness s veľkou fínskou saunou a oddychovou
zónou, ktoré bude slúžiť obyvateľom aj ubytovaným hosťom. Poschodie
a podkrovie budú vyhradené pre krátkodobé a dlhodobé bývanie
v podobe, jedno, dvoj, a trojizbových bytov, respektíve apartmánov.
Celý objekt bude kompletne zateplený, nové budú všetky
vnútorné rozvody, pre prípravu teplej vody pomôžu slnečné
kolektory, vykurovanie bude zabezpečené kondenzačným kotlom
prípadne tepelným čerpadlom. Aj s ohľadom na súčasnú situáciu
cítime potrebu diverzifikovať energetické zdroje, a tak tepelné
čerpadlo ktoré cez zimu vieme využiť na vykurovanie, vie v lete slúžiť
aj na chladenie objektu tak, aby nebolo nutné do každej obytnej
jednotky inštalovať samostatné klimatizačné zariadenie. Ovládanie
zariadení bude riešené smart systémom a bude ovládateľné
cez mobilné zariadenia. Strecha bude pokrytá fotovoltaickými
panelmi na výrobu elektrickej energie, ktoré môžu byť doplnené
aj o vlastné batériové úložisko, čím sa zníži energetická náročnosť
objektu a zlepší jeho energetická stabilita.
Koncepcia prestavby a nadstavby pôvodného objektu do značnej
miery dopĺňa potrebu obyvateľov obce Unín. Budeme tak radi ak
nás oslovíte s akýmikoľvek požiadavkami, postrehmi a návrhmi,
alebo ešte lepšie, záujmom spolupracovať. Stačí nás kontaktovať
na emailovej adrese peter.kadlec@wywar.org
Peter Kadlec

Foto: Zlata Machová
Po dlhej dobe sme konečne mohli urobiť aspoň pre deti fašiang, aby aj
tie menšie videli ako sa chodí s ťavou. Počasie nám vyšlo a deti, ktoré sa
u nás na cihelni zišli vo veľkom počte, zažili zase trochu radosti. Pripravili sme pre nich malé pohostenie, a aj keď to bolo s hudbou len z CD,
dobre sme sa pobavili. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili.

Horí háj...
V pondelok 28. marca v podvečer sa obcou rozliehali nepríjemné
štipľavé zvuky sirén hasičských vozidiel. Leteli obcou smerom
na rozhľadňu. Občania boli na nohách a obcou išla zvesť „horí háj“.
Kde, v akom rozsahu... Presné odpovede nikto nepoznal. Z lesa sa
však valil kúdol dymu a pre hasičov začal boj s časom a likvidáciou
požiaru. Požiar bol ohlásený na operačné stredisko hasičského
a záchranného zboru.
Tí, nakoľko sa jednalo
o ohlásenie požiaru
lesa, vyslali na jeho
likvidáciu
jednotky
dobrovoľných hasičov
z Unína, Letničia,
Radimova, Petrovej
Vsi
a
Štefanova.
So svojou technikou
Foto: R. Straka
boli vyslaní aj profesionálni hasiči z HaZZ Holíč.
Hasičské jednotky pomerne rýchlo dostali požiar pod kontrolu
a postupne lokalizovali vznikajúce malé ložiská - zahorenia lístia
a popadaných konárov. Požiar bol okolo 20.00 hodiny uhasený.
Len vďaka rýchlemu zásahu požiarnikov a dobrým klimatickým
podmienkam (nefúkal tradičný vietor) sa požiar nešíril ďalej. V lese,
tak ako všade v prírode, v našej oblasti, je veľké sucho, pomerne
veľa suchého lístia, čo je živná pôda pre šírenia ohňa. Príčina vzniku
požiaru? Ťažko presne určiť. Ale určite činnosť ľudského faktora, či
náhodná alebo úmyselná? Ťažko hodnotiť...
- jp -
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Z činnosti DHZ Unín
Od posledného vydania Unínskych novín ubehol už nejaký
čas a znovu Vám prinášame niečo z našej činnosti. Hneď na úvod
nového roku sme dňa 1. januára 2022 krátko pred 20.00 hod.
vyrážali na ohlásený požiar krmelca v časti Lieskovský potok.
Na miesto požiaru sme vyrazili s vozidlom CAS32 T815 v počte 1+2
a vozidlom Iveco Daily v počte 1+2. Na mieste bola nájdená zábavná
pyrotechnika, od ktorej s veľkou pravdepodobnosťou požiar vznikol.
Dňa 12. januára sme vyrážali k požiaru kompostéru pri kostole
s vozidlom Iveco Daily v počte 1+1. Dňa 28. marca v čase o 19.00
hod. sme vyrážali k požiaru lesa cca 50x100 m v časti „U duba“ kde
sme vyrazili s vozidlom CAS32 T815 v počte 1+2 a vozidlom Iveco
Daily v počte 1+2. Na miesto dorazili aj jednotky HaZZ Holíč, DHZ
Radimov, DHZ Letničie, DHZ Petrova Ves a DHZ Štefanov. Požiar sa
nám v krátkom čase podarilo lokalizovať a predísť tak veľkej škode.
Na mieste sme ostali vykonávať požiarny dozor a v čase o 22.30 hod.
sme sa vrátili na základňu.
Pokročili sme aj s rekonštrukciou hasičskej zbrojnice, ktorá je
vo fáze dokončovania a čoskoro sa budeme sťahovať do nových
priestorov. Členovia DHZ Unín zabezpečili veľkú časť búracích prác,
spravili sme novú elektroinštaláciu, nové rozvody kanalizácie a vody.
Touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať p. Vachovi
(VAREZ Interiér) a p. Mačkovi (MJ Stolárstvo), ktorí nám na novú
hasičskú zbrojnicu darovali a vyrobili kuchynky.
Po dokončení prác a nasťahovaní Vás radi privítame pri otváraní
našej novej hasičskej zbrojnice. Dátum a čas otvárania upresníme
v miestnom rozhlase a našich sociálnych sieťach.
Tento rok prišlo aj k voľbe nového výboru DHZ Unín na ďalších
5 rokov nasledovne:
predseda: Vladimír Tokoš, podpredseda: Bc. Jakub Vanek,
veliteľ: Peter Vanek, strojník: Róbert Straka, tajomník: Marián Švec,
pokladník: Jaroslava Flamíková, preventivár: Andrej Švec, referent
mládeže: Ondrej Dermek, ostatní členovia výboru: Štefan Andel,
Pavol Vlk, Jozef Ovečka, Richard Žilínek, Matúš Matula, Ľubica
Ráziková, Miroslav Vlk.
Na záver vám prajeme príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.

Teší ma, že ľudskosť
naozaj existuje a vážim
si ich ochotu a prejavený
záujem v prospech
nášho zariadenia a nám
zverených prijímateľov
sociálnej služby. Moje
poďakovanie a úcta
voči zamestnankyniam
sa nedá slovami opísať!
Nie nadarmo sa hovorí:
„V
núdzi
spoznáš
priateľa”.
Nemôžem
zabudnúť
spomenúť
a poďakovať sa nášmu
dobrovoľníkovi Karolovi
Bacikovi, ktorý ochotne
prišiel pomôcť v našej
neľahkej situácii. Verím,
že sme si prešli už týmto
ochorením v našom
zariadení a schyľuje sa
Foto Archív Domov Barborka
nám na lepšie časy.
Vymaľovali sme všetky spoločné priestory, zrekonštruovali
bleskozvody. Pravdepodobne nás čaká čiastočná rekonštrukcia
interiéru, pre splnenie podmienok legislatívy. Tradičný maškarný ples
bol veru netradičný. Tentokrát neboli klienti prezlečení v maskách,
len symbolicky mali masky na tvári alebo nejaký doplnok. Fašiangy
sme ukončili posedením pri domácich smažených šiškách.

Jakub Vanek

Čo nové v Barborke
Ani sme sa nenazdali a znovu sme sa prehupli do ďalšieho
roku. Pre celoštátne zdražovanie potravín bol dodávateľ stravy
do zariadenia nútený zvýšiť cenu za stravnú jednotku aj pre našich
klientov. Úhrada sa navýšila o 0,40€ za deň. Obávame sa vízie
do budúcnosti so zvýšením cien za energie. Budeme sa v maximálnej
možnej miere usilovať o to, aby naši obyvatelia čo najmenej na to
doplácali.
V januári sme oslávili spolu s našou pani Viktóriou jej krásne,
úctyhodné jubileum. Pani Viktorka aj napriek svojmu zrelému veku
funguje úplne samostatne, či už po fyzickej alebo duševnej stránke.
14. február - Sviatok zaľúbených... A nás dobehla prvýkrát
nemilá správa. Testovanie na Covid-19 odhalilo prvého klienta
od vypuknutia tejto celosvetovej pandémie. Opäť sme boli nútení
podrobiť sa karanténe a zatvoriť zariadenie. Klienti boli izolovaní
na izbách, personál im stravu roznášal do izieb. Priebeh ochorenia
bol vo väčšine prípadoch mierny. Zakúpený kyslíkový generátor
sme použili u dvoch klientov. Včasné vyšetrenie a naordinovaná
liečba obvodného lekára MUDr. Landla bola účinná a zabrala veľmi
rýchlo. Obavy zo zvládnutia tejto neľahkej situácie boli o to väčšie,
nakoľko nám postupne pribúdali aj choré zamestnankyne.
Vďaka skvelému, ochotnému a ústretovému personálu sme
všetko zvládli. Zamestnankyne pracujúce v 7,5 hodinovej zmene
bez váhania zostávali v zariadení 12 hodín, prácu si rozdelili,
pomáhali si, prestriedali sa. Som neskutočne vďačná za takýto
kolektív, ktorý dovolím si tvrdiť, mi môžu závidieť mnohí riaditelia!

Foto Archív Domov Barborka
Koncom januára sme mali nácvik cvičného požiarneho poplachu
a nácvik evakuácie osôb. Veríme, že to nebudeme nikdy potrebovať,
ale treba byť pripravený.
Príprava Veľkej noci je v našom zariadení tradičná, intenzívna,
klienti sa zapájajú do prípravy výzdoby interiéru i exteriéru. Spolu
s našou ergoterapeutkou vyrábajú výrobky, ktoré ponúkame
na predaj. Sme veľmi radi, že sa do nášho pracovného kolektívu
zapojil ďalší dobrovoľník, ktorý sa spolu s klientami venuje práci
s drevom. Oživil tým život v našom zariadení, priniesol nový impulz
a podnety pre prácu klientov.
Na záver mi dovoľte v mene mojom a tiež v mene všetkých
zamestnancov a klientov „našej Barborky“ zaželať vám príjemné
prežitie sviatkov jari, veľa zdravia a pohody.
Mgr. Bibiána Dodok Fojtlínová
riaditeľka Domova Barborka n.o. Unín
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Kolumbárium
V dnešnej dobe sa čoraz viac dostáva do popredia spopolnenie
zosnulých a uloženie urien na cintoríne. Tak je tomu aj v našej obci.
Obecné zastupiteľstvo v Uníne na svojom zasadnutí 9. marca 2022
rozhodlo o umiestnení kolumbária na miestnom cintoríne, aby sa
predišlo budovaniu nových hrobových miest, kde budú uložené len
urny. Obec má miestny cintorín len v správe, jeho vlastníkom je
Rímskokatolícka cirkev Unín. Z toho dôvodu bude po konzultácii
so správcom Mgr. Tiborom Tasárym vybrané miesto na umiestnenie
cca 15 urnových miest, ktoré by sa podľa potreby časom rozšírilo.
Stavebná komisia v spolupráci s finančnou komisiou vyberú
z ponúkaných návrhov a potom bude urnová stena vybudovaná.
- rd Pri poľných prácach na Záhumeniciach pri kostole našiel
asi pred 30 rokmi František
Stróž, ktorý v tom čase robil
ako traktorista na miestnom
družstve, tieto skameneliny,
ktoré dosvedčujú, že kedysi bol
v týchto miestach les.
Foto: R. Drúžková

Ja podvodníkom nenaletím
alebo mne sa to stať nemôže
Podvody páchané na ľuďoch majú v súčasnej dobe rôzne podoby.
Už nie sú doménou len podvodov páchaných na senioroch, ale čoraz
viac sa polícia stretáva s podvodmi, ktorých obeťami sa stávajú
mladí ľudia, nakoľko podvodníci využívajú pri páchaní tejto trestnej
činnosti sofistikovanejšie metódy s využitím výpočtovej techniky,
s využitím sociálnych sietí a anonymity, ktorú kyberpriestor ponúka.
I keď o rôznych formách podvodov informuje občanov Polícia
Slovenskej republiky nielen prostredníctvom sociálnych sietí, ale
i prostredníctvom rôznych médií, často krát sa stretávame pri svojej
práci s občanmi, ktorí prídu na políciu a oznámia, že sa stali obeťami
podvodníkov. Vždy si však až neskoro uvedomia svoju chybu
a priznajú, že o rôznych typoch podvodov čítali, ale vždy si hovorili
slová „mne sa to stať nemôže“.
Obecným úradom Unín sme boli požiadaní o načrtnutie
problematiky podvodov a jej priblíženie Vám, občanom obce Unín,
a čitateľom obecných novín, aby „obetí“ podvodov bolo čo najmenej.
Najzraniteľnejšou skupinou, ktorú si podvodníci vyberajú
sú naši seniori. Veľa krát je to z dôvodu, že žijú sami, celoživotné
úspory majú uschované doma a s pribúdajúcim vekom a dovolím
si uviesť nízkym dôchodkom veľmi radi počujú slová ako „ušetríte“,
„spravíme to lacno“ a pod.
Hovoríme v tomto prípade o ponukách tzv. podomových
predajcov, či robotníkov, ktorí si vyhliadnu v obci staršie domy,
napríklad so zanedbanými záhradami, plotmi, či chodníkmi
a majiteľovi ponúknu svoje služby, či už je to orezanie stromov,
úprava pozemku a drobné stavebné práce. Seniora presvedčia
o tom, že práve oni spravia prácu rýchlo a lacno, avšak v konečnom
dôsledku senior zistí, že práca bola spravená fušersky, nedokončená
a za prácu si takýto pracovníci vypýtajú prehnané sumy. Po tom
zostanú seniorom len oči pre plač, zdôveria sa rodine, ktorá
kontaktuje políciu. Často krát ani nemajú potuchy, kto im práce
pri dome vykonal, aká firma a polícia musí pracovať s informáciami
typu „prišli traja, štyria, boli milí, sľúbili, že všetko spravia rýchlo
za pár korún a teraz nemám ani porobené a nemám ani peniaze“. To
platí i pri predaji rôznych zariadení, ktoré ušetria energie. Odhaliť
páchateľov takýchto podvodov je potom veľmi náročné a náročným
je tiež preukázanie takejto trestnej činnosti.

Ďalším typom sú podvodníci, ktorí využívajú tzv. legendy.
Zneužívajú pri tom psychiku a citové rozpoloženie seniorov,
kde sa častokrát v telefonickom hovore vo večerných hodinách
predstaví podvodník či už ako vnuk, alebo syn, s tým, že mal
nehodu, pri ktorej buď zranil ľudí a aby sa vyhol väzeniu musí
zaplatiť polícii pokutu, alebo mal sám nehodu, je zranený
a potrebuje peniaze na operáciu. Tu seniori častokrát v dobrej
viere, že pomáhajú svojim blízkym bez toho aby si overili túto
správu po chvíli odovzdajú komplicom podvodníkov svoje
celoživotné úspory.
Ako sme už v úvode článku uviedli obeťami podvodov nie
sú len seniori, ale i mladí ľudia. V poslednom období najmä
v predvianočnom čase to boli rôzne ponuky podvodných
e-schopov, či inzerátov súkromných osôb, kedy ľudia v snahe rýchlo
a lacno nakúpiť darček bez toho aby si overili solídnosť predajcu
prostredníctvom recenzií zaplatili vopred platbu za tovar, ktorý
im následne nebol doručený. Tu musíme upozorniť, že ani „päť
hviezdičiek“ hodnotenia kvality predajcu nezaručuje, že sa nejedná
o podvodnú stránku. Podvodníci v prípadoch kedy používajú
prepracované internetové stránky tzv. podvodné e-schopy sú
schopní sami sebe udeliť kvalitné recenzie a získať tak „nálepku“
overeného predajcu.
Tiež boli zaznamenané a zverejnené v médiách články o tzv.
phishingových správach, kedy človek-predávajúci je oslovený
kupujúcim-podvodníkom s tým, že si pre tovar pošle kuriérsku
službu, predávajúcemu pošle tzv. link na podvodnú stránku
kuriérskej služby, kde následne podľa pokynov sám predávajúci zadá
bez mihnutia oka číslo svojej bankomatovej karty, bezpečnostný kód
karty, dokonca e-pin do internet bankingu a tiež tzv. 3D SECURE
kód pre potvrdenie platby. Po tomto sa stane, že namiesto toho aby
človek získal predajom veci za pár eur z bankového účtu mu razom
odíde 300,- €, 400,- € a viac. Peniaze však neodídu na bankové
účty v krajinách EÚ, končia často na účtoch, ktoré peniaze prevedú
okamžite na kryptomeny a blokovanie transakcie a dohľadanie
peňazí je časovo náročné. Na polícii potom len počuť slová „ako sa
mi to mohlo stať“, „veď som o takých podvodoch čítal“. Nepomôže
ani reklamácia platby v banke a storno platby je neúspešné. Ľudia
prichádzajú na políciu potom v dobrej viere, že polícia je schopná
okamžite zablokovať bankový účet, na ktorý boli peniaze prevedené.
Tu však musíme upozorniť, že to funguje asi len vo filmoch
a kriminálnych seriáloch.
Či už sa obeťou podvodníkov stane senior, či mladý človek,
tak si dovoľujeme uviesť, že k tomu často krát prispievajú svojou
neopatrnosťou práve podvedení ľudia. U seniorov je možné chápať
ich konania z dôvodu vyššieho veku a z dôvodu, že žili v dobe,
kde k takýmto podvodom nedochádzalo. Chceme zdôrazniť, že ak
seniori majú deti, či príbuzných aby nepodľahli nátlaku a radšej
sa vždy s nimi poradili, či už pôjde o ponúkané práce pri dome, či
ponuky tovarov a služieb.
K podvodným e-schopom je možné ako radu uviesť len toľko,
že by ľudia okrem ceny za tovar mali tiež venovať pozornosť
obchodným podmienkam, kontaktom, spôsobom dopravy a platby
za tovar. To iste platí pri kúpe tovaru cez predajné portály a sociálne
siete.
Osobitne by mali ľudia byť opatrní pri zadávaní údajov k svojej
bankomatovej karte a bankovému účtu. Banky upozorňujú svojich
klientov na bezpečnosť pri používaní karty a internetbankingu, tak
aby sa nestali obeťami podvodníkov.
Na záver článku si dovoľujeme tiež uviesť povinnosť každého
občana, ktorá je zakotvená v zákone č. 40/1964 Zb. - Občiansky
zákonník, kde v § 415 citovaného zákona je uvedené, že každý je
povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví,
na majetku, na prírode a životnom prostredí.
Dúfame, že článok bude občanom nápomocný a do budúcna
zvýšia svoju opatrnosť aby sa nestali obeťami podvodníkov.
OO PZ Brodské
kpt. Mgr. Michal Bolf
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Rozhovor s našim záhoráckym generálom
Pavlom Mackom
(Dokončenie zo str. 1)
Cez armádu som sa nakoniec dostal aj k tej kozmonautike, aj
keď nepriamo. Bol som hlavný vyjednávač medzivládnej dohody
s Rusmi na let nášho kozmonauta Ivana Bellu, spolupracoval som
so skvelými ľuďmi ako nebohý akademik Richard Kvetňanský,
rokoval som s veliteľom Hviezdneho mestečka (ruské stredisko
prípravy kozmonautov), päťnásobným kozmonautom Pjotrom
Klimukom, či riaditeľom Ruskej kozmickej agentúry Jurim
Koptevom. Neskôr som sa dva krát dostal do strediska riadenia letov
v Houstone a na Cape Canaveral.
Blížia sa kresťanské sviatky. Prežil si sám resp. s rodinou
naše sviatky v cudzine, na misiách alebo v iných vojenských
povinnostiach. Ako sviatky prežívajú príslušníci armády resp.
civilné obyvateľstvo štátu, v ktorom si bol? Rešpektovali ste ako
Európania sviatky ich náboženstiev?
Keď človek žije celý život
v jednej krajine, v jednom
prostredí, zvykne si na tradície
a má tendenciu si myslieť,
že takto to je všade. Mal som
v živote možnosť s rodinou
alebo v rámci práce na čas
žiť a pracovať na štyroch
kontinentoch. Dokonca aj
tie isté sviatky môžu mať inú
podobu ako u nás. Napríklad
Nemecko je hneď za rohom
a predsa je tam dosť veľa
odlišností.
Blíži sa Veľká noc. Okrem
toho, že sú to najväčšie
kresťanské sviatky, u nás sa
spájajú aj s oblievačkou a šibačkou. V Nemecku, alebo západnej
Európe nič také nenájdete. Tento zvyk je známy len v Čechách,
na Slovensku a z časti v Poľsku.
V Nemecku deti hľadajú po dvore všelikde poschovávaných
veľkých čokoládových zajacov alebo čokoládové veľkonočné vajíčka.
Tie sú veľkonočným motívom aj v Amerike, ale majú aj iné symboly
jari. V Amerike som strávil dve Veľké noci. Prekvapilo ma napríklad,
že v pondelok bol normálny pracovný deň.
Fašiangy sú nielen u nás, ale všade v „západnom“ či kresťanskom
svete veľké sviatky. Niekde je to karneval, alebo Fiesta, ako napríklad
v Texaskom San Antoniu. Trvajú rôzny čas, napríklad Fiesta je len tri
dni. Karneval niekde trvá celé týždne. U nás pred začiatkom pôstu
býva pochovávanie basy, sprievody masiek. Fašiangy intenzívne
prežívajú aj Nemci, aspoň v juhozápadnej časti, kde sme žili alebo
v Bavorsku. Tých udalostí je podstatne viac. Plesová sezóna sa ťahá
aj cez Vianoce, začína už 11 minút po 11. hodine 11. novembra.
O tom čase bolo uzavretie prímeria, ktoré ukončilo 1. svetovú vojnu.
Vyvrcholením plesového obdobia je posledných šesť dní pred
Popolcovou stredou, kedy je takzvaný pouličný karneval. Začína
sa to predchádzajúci štvrtok, keď je takzvaný deň ženskej moci.
Pôvod je ešte v pohanských časoch, dnes sa to skôr prejavuje ako
deň strihania kravát. Neradno chodiť po meste v kravate, lebo Vám
ju dievčatá na ulici nožnicami odstrihnú a pestro Vás pomaľujú.
V skutočnosti si chlapi nechajú staršiu kravatu, ktorú môžu
obetovať. Je to súčasť zábavy. Veľkým „sviatkom“ je Rosenmontag.
Je to pondelok pred Popolcovou stredou. Aj keď to nie je oficiálne
voľný deň, školy sú zavreté a firmy spravidla dávajú zamestnancom
voľno a to aj predchádzajúci štvrtok. Na Rosenmontag sú v mestách
a dedinách mohutné alegorické sprievody, ľudová veselica. Aj
na dedine či menšom mestečku môže sprievod trvať niekoľko hodín.

9
Po Veľkej noci sa v Nemecku vo veľkom oslavujú aj svätodušné
sviatky Turíce. V juhozápadnom Nemecku majú deti v škole dokonca
aj dva týždne prázdnin, tzv. Pfingstferien. Celkovo majú Nemci
viacero kratších prázdnin, ale zato chodia do školy celý júl. Čoraz
častejšie aj u nás oslavovaný Halloween v predvečer Sviatku všetkých
svätých a Dušičiek. Veľmi sa oslavuje aj v Nemecku, ale úplná klasika
je v Severnej Amerike. Komerčná kampaň beží už celé týždne
predtým. Nielen deti, ale aj mnoho dospelých si zháňa masky, zdobia
sa dyne, tieto motívy sú úplne všade. Aj naše deti sa vo Washingtone
obliekli do masiek a išli koledovať. V Amerike sa tomu hovorí „Trick
or Treat“, deti chodia s košíkmi, často v tvare dyne, navštevujú domy
a domácnosti a všade majú pre nich nachystané nejaké sladkosti.
Úplne najväčším rodinným sviatkom v USA je Deň vďakyvzdania.
Je to štvrtý štvrtok v novembri, Všetky diaľnice a letiská sú preplnené,
prebieha malé sťahovanie národa. Veľké rodiny, ktoré sa nevideli aj
celý rok, sa na tento sviatok schádzajú z celej Ameriky, dokonca
aj zo sveta. Je to niečo ako veľká stretávka širšej rodiny. Hostitelia
sa väčšinou každý rok striedajú. Je to skutočný pokojný rodinný
sviatok. Na jeseň 2001 sme mali možnosť niečo také zažiť u môjho
profesora ekonómie Davida Blaira. Okrem príbuzných sme tam boli
my, dokonca aj susedia, ktorí by inak boli sami. Povinnou jazdou
bol pečený moriak a naozaj pestrá a štedrá sviatočná tabuľa. Večera
sa začína spoločnou modlitbou, pri ktorej sa všetci držia za ruky.
Potom všetci dookola prednášajú svoje poďakovania za uplynulý rok.
Zvyšok sú už klasické hody. Po Vďakyvzdaní prichádza Black Friday
v podobe veľkých výpredajov a začína sa klasická predvianočná
sezóna – advent.
Vianoce sú v Amerike podobné ako u nás, len je okolo toho ešte
viac komercie a reklamy. Nemci neslávia Vďakyvzdanie, ale zato
predvianočný čas je plný festivalov a predvianočných trhov. Nikto
na svete nemá na nemecké Weihnachtsmarkty, aj keď táto podoba
sa začína presadzovať aj u nás. Nejde o žiadny blší trh s čínskym
tovarom. Je to o stretávaní sa s priateľmi, popíjaní punču, jedení
cigánskej a iných špecialít, stánkoch s tradičnými remeslami. Každé
trhy majú spoločné pekne zdobené hrnčeky na punč (gluhwein),
máme ich doma celú zbierku.
V Poľsku sme spoznali tiež miestnu špecialitu. Vianočné trhy
tam neboli žiadne. Zato ale firmy, inštitúcie a spolky organizujú
predvianočné oplátkové stretnutia. Je to niečo ako vianočný večierok
alebo besiedka. Všetci majú veľké, väčšinou štvorcové oplátky. Ľudia
chodia medzi sebou, popíjajú punč alebo medovinu a ponúkajú
jeden druhému, aby si odlomili kúsok z ich oplátky. Vymieňajú si
pri tom predvianočné želania a želania do nového roku.
Keď ste na misii niekde v cudzine, samozrejme rešpektujete
aj ich miestne sviatky a zvyky. Vojaci dokonca dostávajú aj také
kartičky so základnými pravidlami a poučením ako sa správať
napríklad počas Ramadanu alebo moslimských sviatkov. Napríklad
v Afganistane a všetkých moslimských krajinách je sviatok a voľný
deň v piatok namiesto nedele. Je to ich deň modlitieb. Rešpektovali
to aj medzinárodné vojská a štáb, v piatok mali okrem hotovosti
a operačného štábu voľno, nedeľa bol pracovný deň. Aj moslimovia
majú sviatky podobné našim Vianociam. Napríklad pár dní pred
našimi Vianocami oslavovali Afgánci Eid Al-Fitr (íd el fitr). Je to
veľký sviatok po skončení pôstneho mesiaca. Afganci majú iný
kalendár, iné roky a sviatky sú v islamskom svete pohyblivé, riadia
sa lunárnym cyklom. Tento sviatok sa formou podobal na naše
Vianoce, liturgický obsah je iný. Bohatší ľudia napríklad opatria
ovcu (mäso). Jednu tretinu si nechajú, o jednu tretinu sa podelia
s chudobnejšími príbuznými a poslednú tretinu rozdelia úplne
cudzím chudobným ľuďom.
Aké zážitky máš z obdobia keď si strávil sviatky sám alebo
s rodinou mimo domova.
Tých zážitkov je veľmi veľa. Prvé „zvláštne“ Vianoce boli v roku
1988, úplne od rodiny na útvare v Českom Krumlove. Ako bezdetný
dôstojník štábu som absolvoval tri štedrovečerné cykly s vojakmi
základnej služby v kasárňach. Podobne ako u záklaďákov, domov
sa aj z dôstojníkov dostal len málokto, väčšina mala hotovosť
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v kasárňach. Zvláštne Vianoce sme zažili ako rodina aj v Orlande
na Floride. Pobyt sme si vybavili na poslednú chvíľu. Po 19-hodinovej
jazde sme na druhý deň strávili Štedrý večer v reštaurácii. Nahodili
sme sa do gala a išli. Boli sme tam skoro sami, len s personálom.
Mimoriadnu príchuť majú Vianoce v misiách. Vojaci sa ďaleko
do domova zomknú bez ohľadu na hodnosti. Ja som mal v roku
2007 svoj veľký štáb v Kábule. Tam som strávil štedrý večer najprv
s kolegami z 39 krajín a potom sme ešte posedeli spolu so slovenskými
kolegami. Ráno, na Prvý sviatok vianočný som preletel Herculesom
do Kandaháru, kde sme mali slovenský kontingent. Tí dokonca
na mňa počkali aj s veľkou štedrovečernou večerou. Poobede sme
si ešte zahrali hokejbal, po večeri vojaci spomínali, ako sa slávia
Vianoce v ich kúte Slovenska.
Bol si jedným z vysokých funkcionárov NATO v Afganistane.
V krajine sa po odchode vojsk NATO ujal vlády opätovne Taliban.
Aké je Tvoje stanovisko k súčasnej situácii v tejto krajine? Vidíš
tu po desaťročiach opätovný pokoj a mier? Aký je Tvoj osobný
dojem a názor na Taliban a jeho bojovníkov?
Táto téma by si zaslúžila knihu alebo niekoľkodňový seminár.
V Afganistane sa toho za dvadsať rokov medzinárodnej vojenskej
a civilnej intervencie veľa zmenilo. Raz sme museli odísť aj tak. Len
ten skutočný odchod bol nakoniec najhorší možný a znehodnotil
obrovské dvadsaťročné úsilie. NATO a medzinárodné sily odtiaľ de
facto odišli už na konci roku 2014, kedy sa skončila misia ISAF, ktorá
mala za úlohu udržiavať bezpečnosť v krajine. Nejaké medzinárodné
jednotky tam nakoniec zostali, ale už nemali bojovú úlohu, bola to
len poradenská misia v rámci operácie Resolute Support (rozhodná
podpora). Američania si tam udržiavali aj nejaké letecké sily,
ktorými pomáhali v ťažkých chvíľach domácej armáde. Nakoniec
sa Američania a aj spojenci rozhodli, že nadišiel čas ukončiť aj
túto misiu. To bolo v poriadnu, nemohli sme tam byť večne. Každý
národ si nakoniec musí poriadok doma urobiť sám, my mu môžeme
len dočasne pomôcť. Lenže spôsob odchodu bol zle naplánovaný,
nereagoval na meniacu sa situáciu a nakoniec vyústil do toho, že
Taliban bleskovo prevzal moc.
Dôvodov, prečo sa tak stalo bolo veľa, počnúc obrovskou
korupciou a stratou dôvery ľudí v miestnu vládu až po nerozhodnosť
miestnych veliteľov a zradu. Hoci sa v krajine toho veľa zmenilo,
mocensky sa krajina vrátila o roky dozadu. Brutálny Taliban sa
po dvadsiatich rokoch vrátil k moci. Za dvadsať rokov v exile
sa niečo naučili. Pochopili, že aspoň navonok musia zvoliť inú
rétoriku voči svetu. Ale vo svojej podstate sa vôbec nezmenili.
Sú to stále tí istí brutálni náboženskí fanatici presadzujúci svoju
formu totalitnej moci. Ľudia, hlavne v mestách, sa búria, ale moc
Talibanu nevedia zlomiť. Aj keď sa lídri Talibanu snažili prezentovať,
ako umiernenejší, postupne sa vracajú do starých koľají. Naviac,
Taliban to nie je disciplinované monolitické hnutie. Okrem
edukovaných a nábožensky ultra konzervatívnych lídrov sú tam aj
miestni vodcovia a bojovníci, bez vzdelania a často s obyčajným
kriminálnym pozadím. Celý život sa učili, že moc má ten, kto má
lepšiu zbraň a je ochotný ju rýchlejšie použiť.
Z dlhodobého hľadiska je ale tento systém neudržateľný. Dnes
Talibanci bez vonkajšej pomoci nevedia zabezpečiť základné
potreby svojich ľudí. Nemáme ani predstavu o tom, koľko miliónov
neprežilo hladomor počas tejto zimy. Buď sa umiernia, alebo bude
narastať odpor voči nim. Alebo sa vonkajší svet zmieri s týmto
režimom a bude ho aj naďalej materiálne podporovať kvôli miestnym
ľuďom, ktorí za nič nemôžu. Ale ak doteraz medzinárodným silám
tikali hodinky a Taliban mal čas, teraz tikajú hodinky jemu. Lenže
prípadná zmena príde až po dlhom čase a to bude znamenať ešte veľa
utrpenia pre Afgancov a mnohí z nich sa pádu Talibanu nedočkajú.
I keď si už mimo aktívnu službu stretávaš sa
so spolubojovníkmi, s ktorými si slúžil na misiách?
Nielen s tými na misiách ale aj na medzinárodných veliteľstvách.
Stretávame sa aj na medzinárodných konferenciách a fórach. Poznám
veľa dnes už hlavných funkcionárov spojeneckých armád, viacerí
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sme už v civile. Ale sme v kontakte, alebo sa tá istá skupina ľudí
vída na obrazovkách televízií po svete. Napríklad s penzionovanými
generálmi, ktorí komentujú vojnu na Ukrajine na CNN, či bývalým
veliteľom americkej armády v Európe Benom Hodgeson, či českými
generálmi som úzko spolupracoval počas služby. Ozývajú sa mi
aj medzinárodní kolegovia z Heidelbergu, Poľska, Kapverd alebo
Afganistanu. Podobne sa mi ozývajú aj bývalí slovenskí kolegovia.
Medzinárodný vojenský svet je dnes malý. Napríklad väčšina
dnešných nemeckých generálov prešla mojím výcvikom v poľskej
Bydhošti.
Momentálna situácia u nás je politicky roztrieštená ohľadom
zmluvy s USA a dá sa povedať, že medzi občanmi rezonuje
problém ruskej vojny na Ukrajine. Aký je Tvoj názor ako politika
a ako i slovenského generála.
Bohužiaľ, dohoda o vojenskej spolupráci s USA priniesla
do verejnej diskusie veľa demagógie. Bola to oportunistická
príležitosť kopnúť si do súčasnej vlády, ktorú v mnohom kritizujem aj
ja. Chopili sa jej tí, ktorí boli právom odstavení od moci a vystrašení
tým, že sa konečne začína vyšetrovať aj rozsiahla korupcia a jej
politickí sponzori. My sme boli dlho aj terčom rozsiahlej ruskej
propagandy, mnohé konšpiračné stránky a média neboli ani zďaleka
náhodnými produktami alebo výsledkom pomýleného aktivizmu, či
falošného a iracionálneho Panslavizmu. Boli za nimi Rusi.
V Európe a na Slovensku je dlhodobo časť ľudí s antiamerickým
nastavením. Je to iracionálne, ale je to tak. Tí menej úspešní
budú frustrovaní. Pritom USA stáli pri zrode samostatného
Československa, dva krát Amerika zachraňovala Európu
vo svetových vojnách, s ktorými nemali nič. Nezačali ich a mohli
sa na Európu vykašľať alebo si počkať, ako to dopadne. Napriek
tomu išli do vojny za oceánom. Bez ich pomoci, hlavne obrovskej
materiálnej pomoci, by ani Červená armáda nevyhrala. Dnes je
Rusko na opačnej strane a ako ďaleko, to vidíme v týchto dňoch,
keď sa pustili do brutálnej a úplne zbytočnej vojny proti Ukrajine.
Tú sa rozhodli zničiť a úplne ovládnuť s cieľom obnovy niekdajšieho
impéria. Odporcovia dohody s USA konali cieľavedome a využili aj
tento latentný antiamerikanizmus. Ale väčšina z toho odporu proti
dohode bola stimulovaná priamo aj nepriamo Ruskom.
Vláda podcenila situáciu a nepripravila si dobrú komunikačnú
stratégiu k tej dohode. Témy sa chytili extrémisti a opozičné strany,
ktoré dokonca tú dohodu samy pripravovali a vyjednávali. Teraz sa
rýchlo postavili proti, aby uškodili nepripravenej vláde a odpútali
pozornosť od svojich problémov. Diskusia sa zvrhla na úplne
nepodstatné veci, bola politická a až iracionálna. Zapojil sa dokonca
aj generálny prokurátor, ale neprofesionálne a chodil sa pritom
radiť do Moskvy. Bohužiaľ, útok na Ukrajinu veľmi rýchlo ukázal,
ako veľmi sa oponenti dohody mýlili alebo zavádzali. Dnes hľadajú
dodatočné argumenty a cestu ako opäť odpútať pozornosť, útočia
na vojnových utečencov, spochybňujú ich potreby.
Je to nechutné, nekresťanské a neľudské. Jedného máme doma.
Prišiel len s malým trolejom a ruksakom, musel posledných 20
kilometrov ísť do Poľska pešo, aby si zachránil holý život. Do ruksaku
a toho troleja musel vtesnať celý svoj život. Je to všetko, čo má. Nebola
to jeho voľba, on len reagoval a chce žiť. Niektorí politici a ľudia sa
pozastavujú nad tým, že niektorí prišli na drahých autách, alebo že
dievčatá a matky s deťmi mali namaľované nechty. To si fakt niekto
myslí, že keď zoberiete ruksak a za ruku decko, utekáte z pivnice, kde
ste sa skrývali pred bombardovaním, premýšľate nad tým, že si máte
odlakovať nechty, aby Vás nekritizovali? Veď tí ľudia žili do vojny
tak ako my. Mali svoju robotu, svoje firmy, jedni boli chudáci, iní
boli bohatší, lebo sa im darilo, mali lepšiu prácu. Ani jedného z nich
neochránia pred bombami či raketami namaľované nechty alebo
pekné auto. To je všetko, čo im zostalo a k tomu iba holý život. Toto
im chceme závidieť?
Obrana a bezpečnosť sú vecou nás všetkých. Nemali by sme
pri nich politikárčiť. Ako generál hovorím, že ak sa nedohodneme
na ničom inom, na tomto sa musíme zhodnúť, ak chceme ako národ
prežiť. A nie nadbiehať tým, čo nám škodia, čo tu verbujú špiónov,
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aby škodili nášmu štátu a národu, ktorí pomáhajú cudzím odstrániť
vlastných zodpovedných ľudí vrátane dôstojníkov či generálov.
Slovensku nikto neutralitu neponúkal a už vôbec negarantoval.
Ukrajina bola neutrálna, vzdala sa jadrových zbraní a dokonca aj
Rusko sa zaviazalo rešpektovať jej suverenitu, územnú celistvosť
a garantovať jej bezpečnosť. Kde to je dnes? My sme si museli vybrať
a vybrali sme si Európsku úniu a NATO. Kto si myslí, že by sme
sa mali lepšie s Ruskom, alebo pod Ruskom, lebo tak oni naozaj
fungujú, nech sa ide pozrieť do Ruska 50 km od Moskvy, alebo
na Moldavsko, Arménsko, Gruzínsko. Ja som tam bol. Sú to pekné
krajiny, s peknou prírodou a zaujímavou kultúrou, ale nechcel by
som tam žiť. Často si sťažujeme ako sa máme zle.
Ale tam je to neporovnateľne horšie.
Dohoda, ako tá s Američanmi, je úplne bežná.
Podľa podobných dohôd som žil v Nemecku,
Poľsku. Podľa podobných dohôd sme fungovali
aj v Afganistane, či na Kapverdských ostrovoch.
Rovnaké dohody a pravidlách pre ozbrojené sily
používajú Európska únia alebo misie OSN. Máme
celkovú dohodu NATO SOFA. Napriek tomu
máme podobné dohody s Čechmi, Poliakmi,
Maďarmi, dokonca v menšom rozsahu aj s Rusmi.
Prečo by sme ju nemali mať aj s Američanmi, keď je
to najsilnejšia krajina NATO? Američania sú úplne
rovnakí spojenci ako Česi, Poliaci alebo Nemci.
Sme v jednom spolku a ten bude na niečo dobrý,
len keď budeme držať pokope. To neznamená, že
nemôžeme mať aj rôzne záujmy alebo rozdielne
názory. Veď to máme aj v našich rodinách.

Tá dohoda nijako neznamenala automatické založenie
amerických základní na našom území. Len hovorila o pravidlách,
akými sa budú riadiť vzťahy medzi americkými a našimi vojakmi,
ako by fungovali pri pobyte u nás. Aj preto som sa intenzívne
ozýval. Na rozdiel od väčšiny ľudí a politikov som s takýmito
dohodami pracoval celé roky. Keď pozerám na televízne politické
debaty cez víkend, dvíha ma zo sedadla. Je tam obrovské množstvo
amaterizmu, demagógie, urážok, lží, len tam chýba profesionalita
a slušnosť. Aj preto som išiel do politiky a stal sa predsedom
politickej strany, ODS – Občianski demokrati Slovenska. Nemám
za to nič, len prácu. Ale chceme občanom ponúknuť rozumnú
alternatívu s čestnými ľuďmi. Aj preto doma a v
zahraničí vecne komentujem prebiehajúcu vojnu
na Ukrajine a bezpečnostné a strategické otázky.

Na zamyslenie

Vyžrebovanie jarnej časti
futbalových súťaží

Kým muž opravoval auto jeho syn zobral do ruky kameň
a poškriabal auto. Muž chytil svojho syna a zo zúrivosti mu viackrát
udrel po ruke nevšimnúc si, že ho bije francúzskym kľúčom. Chlapček
je v nemocnici...s tratil všetky svoje prsty kvôli zlomeninám. Keď
sa chlapček spýtal svojho otca uboleným pohľadom: Otec, kedy
mi znova narastú prsty? Otec poznávajúc závažnosť situácie nebol
schopný nič povedať. Išiel naspäť k svojmu autu a viackrát do neho
kopol. Rozhorčený si sadol pred auto a pozeral sa na škrabance.
Chlapec napísal: „ĽÚBIM ŤA OCKO!“ Veci sú na používanie, ľudia
sú na milovanie!
Problém v dnešnom svete spočíva v tom, že ĽUDIA SÚ
POUŽÍVANÍ A VECI SÚ MILOVANÉ! Preto stojí ľudstvo tam, kde
je.
zdroj internet

Nie oni, ale ja
Ukazujeme na druhých, že sú zlí. Ale nebráni nám to byť
dobrými. Radi kritizujeme lenivosť alebo nekvalitnú prácu druhých.
My však môžeme usilovne pracovať a dosahovať dobré výsledky.
Radi nadávame na vládu, ministrov, starostov a poslancov,
že krajina nefunguje podľa našich predstáv. Ale nikto nám
nebráni zorganizovať si ľudí a zmeniť veci, ktoré sa nám nepáčia.
Nepotrebujeme na to meniť ústavu ani schvaľovať nové zákony alebo
vyhlášky. Namiesto plytvania časom na to, ako zmeniť iných, by sme
sa mali zamerať sami na seba.
Čo keby sme začali namiesto nadávania niečo užitočné robiť?
Nikto nám nebráni robiť dobré a užitočné veci. Tak prečo sa
zaoberáme ľuďmi, ktorí to nerobia? Iba strácame energiu a čas.
Nie oni, ale ja môžem veľa zmeniť – seba, ľudí vo svojom okolí aj
prostredie, v ktorom žijem. A keď sa nám naša práca podarí, možno
inšpirujeme aj ďalších, ktorí na to nenašli odvahu.
Výňatok z článku uverejneného v časopise Senicko-Skalicko
od autora Jána Košturiaka

Ďakujem za rozhovor.

Pýtal sa: Ján Palkovič

Pavel Macko - Generálporučík vo výslužbe,
predseda strany ODS - Občianski demokrati
Slovenska, pochádza z Radimova (Budkovany),
priženil sa do Unína. 35 rokov strávil v armáde,
bol zástupcom náčelníka generálneho štábu,
ako najvyššie postavený Slovák v NATO velil
medzinárodnému veliteľstvu NATO v Poľsku, riadil
operácie v rámci celého Afganistanu, bol zástupca
pre podporu na veliteľstve NATO v nemeckom
Heidelbergu a velil medzinárodnej logistike síl
reakcie NATO.

Žiaci U13:
27.3.2022
03.4.2022
11.4.2022
17.4.2022
24.4.2022
01.5.2022
08.5.2022
15.5.2022
22.5.2022
29.5.2022
05.6.2022
12.6.2022
19.6.2022
26.6.2022

TJ Radošovce – TJ Unín
TJ Unín - TJ Šaštín
TJ Borský Mikuláš – TJ Unín
TJ Unín – TJ Gbely
TJ Lakšárska Nová Ves – TJ Unín
TJ Kunov – TJ Unín
TJ Unín – TJ Kúty
TJ Unín – TJ Radošovce
TJ Šaštín – TJ Unín
TJ Unín – TJ Borský Mikuláš
TJ Gbely – TJ Unín
TJ Unín – TJ Lakšárska Nová Ves
TJ Unín – TJ Kunov
TJ Kúty – TJ Unín

A-mužstvo
27.3.2022
03.4.2022
09.4.2022
16.4.2022
24.4.2022
01.5.2022

Trnovec – TJ Unín
TJ Unín – FC Sekule
FK Smrdáky – TJ Unín
TJ Unín – TJ Rovensko
TJ Unín – TJ Hradište pod Vrátnom
TJ Šajdíkove Humence – TJ Unín

V nadstavbovej časti sa vytvoria podľa umiestnenia po základnej
časti 3 skupiny po 4 mužstvá: skupina o víťaza pre mužstvá na 1.
až 4. mieste, skupina o umiestnenie pre mužstvá na 5. až 8. mieste,
skupina o záchranu pre mužstvá na 9. až 12. mieste. Nadstavbová
časť sa odohrá dvojkolovo systémom D-V za 6 kôl, pričom sa
prenášajú všetky výsledky (body a skóre) zo základnej časti.
14.5.2022 1.kolo
22.5.2022 2.kolo
29.5.2022 3. Kolo
4.6.2022 4.kolo
11.6.2022 5.kolo
19.6.2022 6.kolo
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Obecný úrad Unín v spolupráci so spoločenskými organizáciami
Vás pozýva na akciu
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