Unínske noviny

o b č a s n í k

o b y v a t e ľ o v

číslo 3 / ročník XII. 				

o b c e

nepredajné 				

U n í n

Vianoce 2014

Tým najkrajším
darčekom k Vianociam
nie je nič, čo sa zlatom leskne.
Je to úsmev, láska, pohladenie.
Nad taký dar žiadny nie je.
Veľa radosti, šťastia a lásky na Vianoce
a v novom roku veľa úspechov praje
čitateľom redakcia.

Znova nájdený poklad
Istý muž žil v meste. Na vidieku mal
domček, čo zdedil po rodičoch. Rozhodol sa,
že ho predá. Stretol sa s priateľom básnikom
a požiadal ho, aby mu pomohol napísať inzerát,
ktorý by uverejnil v novinách a na internete.
„Chcem predať tú búdu, čo mám na
vidieku. Veď vieš, ktorú. Napíšeš mi inzerát?“
Básnik napísal: „Predám krásnu
usadlosť, obklopenú zeleným lesom, kde pri
východe slnka spievajú vtáci. Cez záhradu
zurkoce potôčik s priezračnou vodou.
Domček je zaliaty slnečným jasom a veranda
ponúka osviežujúci tieň. Letné večery tam
spríjemňujú cvrčky a hviezdy.“
Po čase sa básnik stretol s priateľom
a spytoval sa: „Tak čo, predal si ten domček?“
„Nie,“ odpovedal muž. Zmenil som názor.
Keď som si prečítal tvoj inzerát, pochopil som,
že vlastním poklad.“ (Úryvok z knihy Bruna
Ferrera, „Nebo v našom dome“)
Vážení občania Unína, tak ako aj v tomto
krátkom príbehu si človek uvedomil akú
hodnotu mal v tom, čím pohŕdal a nejavil
záujem, tak to býva často aj v našich životoch.
Hodnotu mnohých vecí zistíme až vtedy,
keď ich stratíme. A môže to byť čokoľvek.
Zdravie, dobrý priateľ, ale aj viera. Otázka
teda znie: „ako si vedieť vážiť všetky veci,
ktoré nám dal Boh? Ako môžeme správne
prežiť aj tento adventný čas?“ Odpoveď
nájdeme vo vďačnosti. Ak viem byť vďačný aj
za veci, ktoré sú na prvý pohľad samozrejmé,
budem si uvedomovať ich hodnotu a vážiť si
ich. Tak budem spokojný aj s tým čo mám.
V nás ľuďoch je od nepamäti akosi hlboko
zakorenená túžba mať o čosi viacej a byť stále
nespokojný s tým čo mám. S tým sa snažíme
bojovať celý život. Tak skúsme si dať také malé
adventné predsavzatie, v ktorom sa budeme
snažiť byť aspoň o trochu vďačnejší. Bohu
a rodičom za dar života a viery, manželke/
manželovi za trpezlivosť, pozornosť a lásku
ku mne, dobrému priateľovi za obyčajné
vypočutie mojich problémov a koniec koncov
každému za prejavy pozornosti a lásky ku
mne. Ak si začnem viacej všímať dobra okolo
mňa nebudem tak zaťažený a znechutený
aj mnohým zlom a nenávisťou okolo mňa.
I keď sa ma bezprostredne dotýka. Iba láskou

Tohtoroční „Mikuláši“ pred začiatkom pochôdzky			
a vďačnosťou môžeme premôcť nenávisť
a pýchu. Aj toto môže byť cesta ako prežiť
adventný čas, čas prípravy na príchod toho,
bez ktorého by Vianoce neboli Vianocami.
Tma je iba nedostatkom svetla. Tak aj zlo
je iba nedostatkom dobra. Preto šírme okolo
seba svetlo lásky a vďačnosti, aby sme nedali
priestor zlu a beznádeji. Tak budeme budovať
okolo seba civilizáciu lásky, o ktorej tak často
hovoril aj sv. Ján Pavol II. Samozrejme, že
nezmeníme celý svet. To by bolo naivné si
myslieť. Ale každý z nás môže ovplyvniť svoje
okolie tam kde žije, tam kde býva. Je to veľká
výzva, pretože vyžaduje aj veľké zriekanie
a mnohé odpúšťanie. Ale inak sa to ani nedá.
Lebo čo nás nič nestojí, za nič nestojí.
To prajem sebe i všetkým Vám, ktorí
čítate tieto riadky.
Ján Fábik, kaplán v Radošovciach

Bolo mi cťou byť dvadsať
rokov vašim starostom,
starostom obce Unín
Za starostu obce som bol menovaný 2.
decembra 1994 a funkciu som odovzdal
12. decembra 2014, po plných dvadsiatich
rokoch, teda piatych volebných obdobiach.
Mojim prvým veľkým dielom bolo
vybudovanie celoobecného vodovodu (prívod
vody z Petrovej Vsi, čerpacia stanica, vodojem
pre obce Unín – Radimov, rozvody po celej
obci. Dokončená bola základná škola spolu
s hospodárskym pavilónom a telocvičňou.
Do areálu základnej školy neskôr pribudlo
viacúčelové ihrisko s umelou trávou.

Foto: K. Pechová

V roku 2003 bola obec splynofikovaná,
čomu predchádzalo vybudovanie prepoja
z Koválova a regulačná stanica plynu. Zriadená
bola lekáreň, ktorá v posledných dňoch
má nového prevádzkovateľa a slúži naďalej
občanom. Taktiež boli zrekonštruované
priestory zdravotného strediska. Nadstavbou
tejto budovy bolo odovzdaných
do užívania 8 obecných bytov. K bytom boli
postavené 4 nájomné garáže. Pre mladé
rodiny bola následne pri areáli základnej školy
postavená 12 bytová jednotka. Materská škola
bola presťahovaná do priestorov základnej
školy, kde má v súčasnosti vytvorené dobré
podmienky pre 38 detí predškolského veku.
Dvakrát boli za toto obdobie presťahované
priestory poštového úradu a miestnej
knižnice. Zrekonštruované boli kabíny
telovýchovnej jednoty a hasičská zbrojnica. Zo
starej pošty máme miestnosť, kde sa stretávajú
spoločenské organizácie, čo sa nám veľmi
osvedčilo. Z bývalej budovy materskej školy
bolo zrekonštruované sociálne zariadenie
pre seniorov „Barborka“ pre 26 klientov. Tu
je umiestnených 11 našich spoluobčanov
a vytvorili sme 12 pracovných miest.
Od roku 1995 prevádzkuje naša obec
pestovateľskú pálenicu, čím sme zachovali
tradíciu výroby unínskej slivovice a iných
ovocných destilátov. Na okolí sme jediná obec
s takouto podnikateľskou činnosťou.
Finančné prostriedky z EÚ naša
obec čerpala na nasledovné budovateľské
a spoločenské aktivity: V roku 2004 to
bol cezhraničný projekt „Fajerver“, kde sa
organizovali počas roka 4 veľké hasičské
podujatia za účasti partnerov z Čiech
a Rakúska. V roku 2006 bol 4. ročník
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Unínskych samohybov organizovaný za podpory cezhraničného
fondu EÚ za účasti pretekárov z Nových Bránic okres Brnovidiek. Do tohto projektu bolo zapojené poľovné združenie a DT
Klub. V r. 2007 bola rekonštrukcia verejného osvetlenia, výstavba
autobusových zastávok, chodníkov, verejných priestranstiev
a asfaltovanie a rozšírenie miestnych komunikácií na záhumní, na
Pustem a pri autobusovej zástavke pri potoku až k pomníku padlých.
V r. 2011 sa zrealizovala rekultivácia skládky odpadu nad obcou pri
vodojeme v hodnote 426.792,- € z prostriedkov EÚ, štátu a obce.
V r. 2013 a 2014 sme za podpory cezhraničného fondu EÚ za účasti
partnera obce Zaječí z okresu Břeclav realizovali zrkadlový projekt
„Rozhľadňa Lipky nad Unínom“ v celkovej hodnote 35.500,- €.
Z budovateľských prác stojí za zmienku výmena okien
v základnej škole, v kultúrnom dome, celej budove obecného úradu
a zdravotného strediska ako aj jej zateplenie.
V tomto roku sa zrealizovalo posilnenie elektrického vedenia na
Záhumní. V súčasnosti sa dokončujú práce na plynofikácii pre novú
lokalitu individuálnej bytovej výstavby „Za kostolom“. Vodovod je
už hotový. Pokračovať tu treba elektrikou a spevnením komunikácií.
Obec má schválený územný plán a ukončené boli pozemkové úpravy.
Za tých 20 rokov bolo vykonaných mnoho ďalších, po finančnej
stránke „menších“ budovateľských prác.
Na realizáciu sú pripravené projekty na budovanie chodníkov,
lávok a zelene (jazero), dokončenie rekonštrukcie kultúrneho domu
a vybudovanie zberného dvora.
Nedá mi pripomenúť ešte pár zaujímavostí. Od r. 2003 pravidelne
tri krát do roka vychádzajú Unínske noviny, na ktoré si naši občania
zvykli a doslova čakajú na ďalší výtlačok. Pravidelne je aktualizovaná
i obecná internetová stránka.
Našu obec v r. 1996 navštívil prezident Slovenskej republiky
Michal Kováč s manželkou, čo možno označiť za historickú udalosť.
Minister vnútra SR Róbert Kaliňák osobne priviezol hasičom
zásahové vozidlo Iveco Daily. Bolo udelené čestné občianstvo vdp.
prof. Andrejovi Dermekovi a MUDr. Imrichovi Mórovi. Môžeme sa
pochváliť, že máme 100 ročnú občianku Štefániu Drúžkovú.
V oblasti spoločenského života, vzdelávania a športu je stav oveľa
priaznivejší. V obci aktívne pracujú všetky spoločenské organizácie,
strany, hnutia a združenia. Každý rok sa v obci konajú podujatia
na miestnej, okresnej a regionálnej úrovni. Ťažko sa hodnotí, ktorá
z organizácií je najaktívnejšia. Sú to: Jednota dôchodcov, Dobrovoľný
hasičský zbor, Telovýchovná jednota, Červený kríž, Poľovné združenie,
Únia žien, Zväz záhradkárov a zväz chovateľov. V obci máme založenú
neziskovú organizáciu „Srdce zeme“ a osobitné miesto tu má Klub
domácky vyrobených traktorov, ktorý obci robí dobré meno svojim už
tradičným podujatím „Unínske samohyby“. Obec dobre reprezentuje

Zmeny vo vedení obce
V sobotu 15. novembra si celé Slovensko volilo nové obsadenie
samospráv na ďalšie štvorročné obdobie. V našej obci sme mali jeden
volebný okrsok, v ktorom bolo zapísaných 985 voličov. Z toho sa
volieb zúčastnilo 722 voličov, ktorí i odovzdali obálky s hlasovacími
lístkami, čo predstavovalo účasť 73,29 %. Na starostu obce bolo
odovzdaných 717 platných hlasov a na poslancov 708.
Jednotliví kandidáti na starostu obce získali nasledovný počet hlasov:
Ján Palkovič, NEKA				
404
Mgr. Peter Regásek,
SDKÚ-DS, NOVA, Most-Híd, SaS, OKS		
153
Jarmila Kollárová, NEKA				
74
Mgr. Pavlína Matulová, SMER-SD 		
63
Ľubica Jurkovičová, NEKA			
23
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
Ing. Dušan Petráš, NEKA				
360
Štefan Andel, NEKA				
346
Peter Khúla, NEKA				
336
Mgr. Martin Hoferka, ThD., KDH			
323
Mgr. Lukáš Mihál, KDH				
246
Peter Rehák, NEKA				
246
Bc. Juraj Ondráš, NEKA				
228
Mgr. Ľubomíra Masaryková, SMER-SD		
210
Mgr. Peter Regásek,
SDKÚ-DS, NOVA, Most-Híd, SaS, OKS		
181
Kandidáti–náhradníci, nezvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
Štefana Jurigová, NEKA				
178
Bc. Štefan Vach,
SDKÚ-DS, NOVA, Most-Híd, SaS, OKS		
167
Bc. Ferdinand Fagan, NEKA			
164
Juraj Drúžek, KDH				
161
Roman Jankovič,
SDKÚ-DS, NOVA, Most-Híd, SaS, OKS		
159
JUDr. Ján Štepánik, KDH				
159
Ladislav Pobuda, NEKA				
156
Štefan Vacula, KDH				
151
Dušan Karas,
SDKÚ-DS, NOVA, Most-Híd, SaS, OKS		
147
Róbert Straka, SMER-SD				
130
Ing. Peter Štetina,
KDH		
123
Ján Hladký, KDH
119
Ing. Anton Míšaný,
KDH		
117
Pavel Benkovič,
KSS		
112
Milan Vanek,
NEKA		
104
Anna Glogovská,
NEKA		
103
Darina Pechová,
NOVA		
97
Roman Chrenka,
SDKÚ-DS, NOVA, SaS
Most-Híd, OKS
77
Ľudmila Reháková,
SMER-DS
69

Novozvolené obecné zastupiteľstvo so starostom:
(horný rad zľava) Lukáš Mihál, Martin Hoferka, Juraj Ondráš, Dušan Petráš, Peter Regásek, Peter Rehák
(dolný rad zľava) Štefan Andel, Ján Palkovič, Ľubomíra Masaryková, Peter Khúla
				

Foto: R. Drúžková
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(Pokrač zo str. 2) i dychová hudba a spevácke súbory. Spokojnosť možno
vysloviť i s výsledkami našich školských zariadení a umeleckou školou.
Po dvadsaťročných skúsenostiach konštatujem, že funkcia starostu
obce je náročná a zodpovedná. Je to služba občanom, dá sa povedať
24 hodín denne. Starosta je terčom všetkých udalostí, ktoré sa v obci
odohrávajú. Sú to chvíle príjemné, ale i nepríjemné. Môžem vysloviť
presvedčenie, že v obci máme múdrych a pracovitých občanov. Nájdu
sa i chronickí sťažovatelia, ale tých je podstatne menej.
Bolo to dvadsať ťažkých rokov, ale na druhej strane aj dvadsať
pekných rokov. Spoznal som veľa nových ľudí, významných a múdrych,
ktorí mi podali pri riešení problémov pomocnú ruku. Samozrejme
nikdy by som nedosiahol to, čo sa mi podarilo urobiť pre obec, keby som
nemal okolo seba kolektív pracovníkov, kolegov starostov – primátorov,
poslancov a podnikateľov ochotných podať mi pomocnú ruku.

V kultúrnom programe sa seniorom predstavila mužská spevácka
skupina „Kúcané“			
Foto: R. Drúžková
Po oficiálnej časti zanôtili prítomným heligonkári Ladislav Michálek
a Miroslav Zálešák. Kto sa neponáhľal domov, mohol si v spoločnosti
svojich rovesníkov podebatovať, zaspievať aj zatancovať. Ako
sprievodnú akciu pripravila Jednota dôchodcov v Uníne peknú
výstavku úžitkového lisovaného skla.
						
-rd-

Navštívil nás sv. Mikuláš

Odstupujúci starosta Štefan Andel odovzdáva insígnie novozvolenému
starostovi obce Jánovi Palkovičovi
Foto: R. Drúžková
Dovoľte mi, aby som všetkým spoluobčanom Unína poďakoval za
podporu a spoluprácu počas môjho pôsobenia vo funkcii starostu obce.
Moje poďakovanie patrí všetkým spoločenských organizáciám, kde
som sa pravidelne zúčastňoval na ich výročných schôdzach. Ďakujem
všetkým podnikateľom, živnostníkom ako aj všetkým inštitúciám
v obci. Prajem Vám pevné zdravie a úspechy v ďalšom období.
Som hrdý na všetko úspešné, čo som za pomoci spolupracovníčok,
poslancov, funkcionárov a Vás, vážení spoluobčania zrealizoval pre
všetky generácie našej obce. Svoje skúsenosti a kontakt ponúkam
môjmu nástupcovi ako poslanec v nastávajúcom volebnom období.
				
Štefan Andel

Uctili sme si našich seniorov
Nedeľné poobedie 26. októbra bolo v našej obci venované hlavne
tým starším, ktorí neváhali a zúčastnili sa spoločného posedenia
v kultúrnom dome, na ktoré ich pozval obecný úrad. Nieslo sa pod
názvom „Október – mesiac úcty k starším“. Prítomných privítal
zástupca starostu Ján Palkovič, ktorý moderoval celý program. Ako
prvý sa predstavil mužský spevácky súbor „Kúcané“, ktorý svojim
spevom očaril celé obecenstvo. Medzi ich piesňami pozdravil
dôchodcov starosta obce Štefan Andel, ktorý týmto volebným
období končí s funkciou starostu a zaradí sa do ich radov. Zhodnotil
v krátkosti celé svoje 20-ročné pôsobenie vo funkcii, spomenul čo sa
za toto obdobie podarilo, ale aj to, čo je treba dokončiť. Pripomenul
aj rôzne perličky, ktoré sa v obci vyskytli za jeho „starostovania“.
Na záver zaželal všetkým hlavne veľa zdravia, radosti, životného
optimizmu, aby roky, ktoré majú pred sebou prežili obklopení láskou,
úctou a pozornosťou svojich najbližších. Vystúpenie „Kúcanov“ bolo
vyplnené aj recitáciou Emy Vaculkovej a Adriany Strakovej, ktoré sa
takto prihovorili svojim starkým a potešili ich.
Občerstvenie pripravené známym unínskym kuchárom
Jánom Matuským všetkým chutilo a veru bolo aj čím zapiť.

Svätý Mikuláš je obľúbeným sviatkom pre väčšinu z nás, ale
hlavne pre našich najmenších. Aj tento rok nezabudol na našu obec
Unín a prišiel odmeniť všetky deti, aj tie poslušné aj tie menej, ktoré
sľúbili, že sa polepšia. V nedeľu 7. decembra sa v kultúrnom dome
konala slávnosť s názvom Mikulášske poobedie. Akcia prebehla
už štvrtým rokom za veľmi peknej účasti. Bohatý program nám
pripravili nielen deti zo Základnej školy s materskou školou Unín,
Základná umelecká škola s pobočkou v Uníne ale i organizácia Únie
žien alebo obecný úrad, ktorí sa postarali o hladký priebeh celej akcie
a príjemne strávené nedeľné poobedie. Na začiatku svoje básničky
a pesničky pre Mikuláša zaspievali deti z materskej i základnej
školy. Program pokračoval vystúpením žiakov, ktorí navštevujú
základnú umeleckú školu, aby predviedli svoj talent v speve a
hraní na hudobných nástrojoch. Deti boli odmenené za svoj výkon
hromadným potleskom publika. Na záver prišla najočakávanejšia
osoba celého dňa - sv. Mikuláš v sprievode anjelikov. Tí odvážnejší
zaspievali alebo zarecitovali priamo jemu, ale odmenené balíčkom
plným sladkostí boli všetky deti, ktoré sa zúčastnili.
Pre všetkých bol pripravený vianočný punč, ktorý výborne
ladil s predávanými oplátkami a trubičkami Anny Vaňkovej. Pri
„koštovaní“ kapustnice z kuchyne miestnych hasičov a športovcov,
či ochutnávaní zákuskov napečených ženami z miestnej organizácie
Únie žien, sa mohli prítomní započúvať do melódií dychovej hudby
Unínčanka. Príjemná atmosféra, detský smiech a krik, hudba, spev
i škoricová vôňa punču dodávali krásnu bodku za celým dňom.
Dúfam, že sa podobná akcia zopakuje i v nasledujúcom roku a účasť
bude čo najväčšia. Veď to nie je len pre deti, ale i pre nás všetkých.
Zbohom sv. Mikuláš, uvidíme sa opäť o rok!
							
			
Radka Petrášová
Vážené spoluobčianky, vážení spoluobčania. V polovici
mesiaca november sa uskutočnili v našej obci komunálne voľby.
Občania volili starostu obce a obecné zastupiteľstvo. Chcem
poďakovať všetkým voličom, ktorí prišli voliť, dali hlas svojím
kandidátom. Vyzdvihujem zvýšený záujem o komunálne voľby
v našej obci. Účasť 722 občanov, čo predstavuje vyše 73 % z celkového
počtu oprávnených voličov, svedčí o skutočnosti, že občania majú
záujem o veci verejné, o život a dianie v našej obci.
Verím, že je v záujme nás všetkých, ktorí sme boli zvolení do
svojich funkcií, aby sme posunuli život v obci dopredu, v prospech
ľudí, v prospech rozvoja obce a spokojného života jej občanov. Ako
nový starosta obce, Vám chcem poďakovať za prejavenú dôveru.
Ján Palkovič
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Mladý umelec s unínskymi koreňmi
Počas leta vystavoval svoje obrazy v miestnom kultúrnom dome
mladý talentovaný maliar z Koválova Radovan Labaš. Rozhodol sa
vystavovať svoje diela v obci, z ktorej pochádzajú jeho predkovia.
Jeho prababka pochádzala z našej dediny, z rodu Martina a Kristíny
Šiškových. Blízke príbuzenstvo v našej obci stále žije.
Radovan Labaš nepredstavil len svoje obrazy, ale pre naše noviny
sa nám aj sám predstavil.
Rád, od svojej rannej mladosti mal výtvarnú výchovu. Rád
a pekne kreslil, jeho talent si všimli nielen doma, ale aj v škôlke
a na základnej škole. Zdokonaľovať v kreslení sa začal v Umeleckej
škole v Senici pod vedením pedagógov, manželov Orthových.
Zúčastňoval sa súťaží. Jeho kresby boli oceňované a jeho talent
nezostal nepovšimnutý zo strany odbornej verejnosti. Rodičom
bolo doporučené, aby talent rozvíjal a po skončení základnej školy
sa uchádzal o štúdium na Súkromnej strednej umeleckej škole
v Hodruši – Hámroch. Po absolvovaní talentových skúšok bol aj na
túto školu úspešne prijatý. Tu sa zdokonalil v umeleckej zručnosti,
spoznal nové a vedel, že na tomto stupni vzdelania nesmie skončiť. Po

Tak trochu osobná spomienka
na dona Andreja Dermeka
Koncom novembra uplynulo 100 rokov od vtedy, čo sa v obci
narodil salezián don Andrej Dermek. A rovnako na deň presne
27. novembra 2003 sme sa s ním naposledy rozlúčili v Bazilike
Sedembolestnej v Šaštíne, ktorá bola tak blízka jeho srdcu. Ako
trinásťročný sa rozhodol ísť na saleziánske gymnázium do Šaštína
namiesto svojho staršieho brata Františka, ktorý tesne pred
odchodom z domu zaváhal. Aj Andrej sa obával odlúčenia od rodiny
a domova, no v škole si rýchlo zvykol a saleziáni ho oslovili natoľko,
že v roku 1932 vstúpil k nim do noviciátu. Jeho cesta ku kňazstvu
sa zavŕšila v Šaštíne 5. apríla 1942. Na druhý deň slávil doma v obci
pred Kaplnkou sv. Barbory svoju primičnú sv. omšu. Na primičnom
obrázku mal citát z Lukášovho evanjelia „Pane zostaň s nami, lebo
sa zvečerieva a deň sa už schýlil.“ (Lk 24, 29) Keď v roku 1990 po
niekoľkých desaťročiach zákazu mohol don Dermek verejne slúžiť
omšu v rodnom Uníne, spomínal práve tieto slová, ktoré si vybral
na svoj primičný obrázok. Ani sám netušil ako sa slová emauzských
učeníkov vyplnia v jeho živote.

Don Andrej Dermek udeľuje rodákom svoje novokňazské požehnanie
Foto: Archív rodiny J. Dermeka
Po získaní doktorátu z teológie v roku 1945 prednášal Nový
zákon na saleziánskom teologickom učilišti v Hronskom Beňadiku
a neskôr vo Svätom Kríži nad Hronom (dnes Žiar nad Hronom).
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ukončení umeleckej školy sa prihlásil na vysokú školu. Mal záujem
študovať dizajn. Bohužiaľ, prvý pokus o prijatie na vysokoškolské
štúdium nebol úspešný z dôvodu veľkého záujmu o tento študijný
odbor, ale aj z dôvodu malých skúseností v tomto odbore.
Nevzdal sa a v tomto roku pokus zopakoval. Bol úspešný.
V súčasnosti študuje na fakulte dizajnu VŠVU v Bratislave. Počas
roka čo neštudoval však nezaháľal. Venoval sa svojmu koníčku,
maľoval, študoval z dostupných zdrojov nové informácie z oblasti
dizajnu, brigádničil v oblasti tvorby dizajnu vo firme OMS, ale
hlavne maľoval. V apríli tohto roku v Koválove prvý krát vystavoval
svoje obrazy. Výstava mala u spoluobčanov pozitívny ohlas a preto sa
rozhodol výstavu zopakovať v Uníne. Účasť a spokojnosť s výstavou
zo strany občanov bola pomerne veľká a spokojný bol aj Radovan
Labaš. Sám skonštatoval, že jeho rozhodnutie usporiadať výstavu
svojich obrazov v Uníne bolo správne.
V mene redakčnej rady, ako i občanov našej obce mu želáme
veľa umeleckých a študijných úspechov a prajeme mu, aby sa mu v
umeleckej „branži“ darilo, a výstavu svojich diel v Uníne po rokoch
zopakoval.
							
		
J. Palkovič
Tu ho zastihla i osudná barbarská noc z 13. na 14. apríla 1950,
keď boli v celej republike násilne zlikvidované všetky mužské
kláštory. Don Dermek bol najskôr internovaný v Šaštíne a potom
v Podolínci, odkiaľ sa mu podarilo ujsť. Spolu s ďalšími spolubratmi
plánovali odísť do zahraničia a tam organizovať štúdia saleziánskych
bohoslovcov zo Slovenska. Deň pred ich neúspešným pokusom
o útek cez rozvodnenú Moravu v apríli 1951 mala ich skupinka
spoločnú sv. omšu, pri ktorej sa čítalo evanjelium o dobrom
pastierovi. V kázni, ktorú mal don Dermek, uvažoval, či nie sú len
nádenníci, ktorí opúšťajú ovce pred vlkmi a ich plánovaná emigrácia
nie je útekom. Akoby prorocké slová! Skupinka na čele s donom
Titusom Zemanom bola zatknutá a vo vyšetrovacej väzbe mučená.
Vo februári 1952 sa s nimi konal súd v Bratislave. Don Dermek bol
odsúdený na 14 rokov nepodmienečne. Z väzenia ho prepustili
v máji 1960 na základe prezidentskej amnestie.
Keď mu to okolnosti dovoľovali, rád sa vracal do rodiska k rodine
a ku svojim. V dedine sa vtedy šuškalo: „Ondra sú doma.“ Až do
pádu totality v roku 1989 nemohol verejne vykonávať kňazskú službu.
Ešte i dnešní štyridsiatnici si ho iste pamätajú z kostola, keď počas
veľkonočných sviatkov prichádzal do sakristie ako postarší pán a potom
pri prijímaní ako prvý pristúpil k oltáru a prijímal,
aby aspoň takto kázal nám, svojim rodákom. Vyšiel
spomedzi nás, patril medzi nás a medzi nás sa i rád
vracal. Množstvo prác, ktoré napísal z oblasti duchovnej
literatúry podpisoval pseudonymom A. Zunín. Zaujímal
sa o všetko, čo súviselo s Unínom. Keď som sa s ním ešte
ako študent raz zhováral počas prestávky a spomenul
som mu, že som natrafil v literatúre na odkaz, podľa
ktorého má byť v archíve zachovaný súpis obyvateľov
našej obce zo 16. storočia, odpovedal, že je to pravda
a na ďalšiu prednášku mi priniesol strojopisový prepis
zoznamu. Unín miloval, vždy sa hlásil k dedine, k
regiónu. Niekedy zvykol žartovne poznamenať, že mu
na druhom svete budú vytýkať, že bol Záhorákom a ešte
viac, že bol Uníňanom.
Don Dermek bol veľkou osobnosťou nielen
našej obce či saleziánskej rodiny. Svedčí o tom
i viacero podujatí a článkov venovaných jeho
nedožitému životnému jubileu. Múdrosť, dobrota, životný príklad
a nezabudnuteľný humor, s ktorým sa každému vedel prihovoriť
a odľahčiť i zložité situácie, boli prostriedky na získanie sŕdc mladých
i starších. Celé jeho bytie bolo zamerané na Dobro, na spásu duší.
Niet preto divu, že mnohí sme presvedčení o tomto „Božom mužovi“,
že zomrel v povesti svätosti.
M. Hoferka
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Saleziánska hviezda z Unína
Pod týmto názvom sa uskutočnilo koncom novembra
v Bratislave poeticko-hudobné pásmo pri príležitosti 100. výročia
narodenia unínskeho rodáka dona prof. ThDr. Andreja Dermeka,
SDB. Ani jedenásť rokov od jeho smrti nedovolilo jeho priateľom,
spolubratom, duchovným deťom a nasledovníkom, aby zabudli na
túto významnú osobnosť.
Rád som preto prijal ponuku unínskeho starostu, aby som sa
aj ja podelil o hrsť osobných spomienok s jeho spolurodákmi. Jeho
životopis i dielo sú dostatočne známe, dajú sa dokonca stiahnuť i na
internete. Preto v mojom prípade ide o spomienky na človeka, ktorý
mňa, moju manželku i rodinné spoločenstvo, do ktorého sme patrili
a patríme, duchovne sprevádzal takmer 30 rokov. Úmyselne píšem
o duchovnom sprevádzaní, lebo otec Andrej odmietal všeobecne
uznávané spojenie duchovné vedenie argumentom „On musí rásť
a ja sa musím umenšovať.“
Oslovilo ma niekoľko významných medzníkov v jeho živote. Prvým
je bezo sporu rok 1927. Po zaváhaní staršieho brata Františka, ktorého
chcel dať otec Dermek na štúdiá do šaštínskeho gymnázia, predstúpil
pred otca najmladší syn Andrej so slovami: „Otec, pošli mňa !“ To bolo
jeho zásadné rozhodnutie pre budúci život kňaza a rehoľníka. Štúdiá
dokončil v Bratislave a v roku 1942 bol v Šaštíne vysvätený za kňaza.
V päťdesiatych rokoch minulého storočia deväť rokov
spoznával komunistické väznice. A 32726 bolo jeho číslo vo
väznici v Ilave. Právom ho bratislavský pomocný biskup Mons.
Jozef Haľko na spomínanej akadémii označil za „trpiteľa za vieru“.
Po podmienečnom prepustení v r. 1960 pracoval ako robotník,
skladník, referent. Nadovšetko horlivo pracoval v podzemnej cirkvi,
najmä v príprave a vo výchove nových kandidátov na kňazstvo,
príprave duchovných cvičení pre rehoľníkov, rádové sestry, laikov
a venoval sa i duchovnému sprevádzaniu. Komunistický režim ho
však napriek jeho vzdelaniu, schopnostiam a skúsenostiam ocenil
na robotníka. Ako všetci veľkí ľudia, ani otec Andrej Dermek sa
na svoj osud nikdy nesťažoval. Naopak, vždy bol zdrojom pokoja,
vyrovnanosti a pohody – atmosféry, ktorú vo svojom okolí neustále
vytváral. Z Don Boscovho výchovného prístupu u neho dominovala
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predovšetkým múdrosť. A veru ju potreboval, keď nám pomáhal
riešiť i komplikované problémy, s ktorými sme za ním prichádzali.
Nikdy nikomu nič neprikazoval, trpezlivo argumentoval a nabádal
nás premýšľať. A tak sme mohli mať niekedy pocit, že sme si vlastne
vec vyriešili sami. Ale bola to jeho láskavá ruka, ktorá nás posúvala
cez nastražené úskalia. Nevyhýbal sa ani spoločenským stretnutiam,
strávili sme s ním niekoľko víkendov v prírode, ale i pri oslavách
životných jubileí. Jeho obohacujúca prítomnosť, múdre postrehy,
vtipné komentáre, vytvárali kolorit týchto stretnutí. Otec Andrej
bol človek „nebezpečne blízky humoru“. Rád vtipy rozprával, ale
i počúval. Dodnes si pamätáme jeho prirovnania: „pedagogická
skratka = facka, „tekutý optimizmus“ = alkohol.
Zvláštnu kapitolu predstavuje jeho vzťah k deťom. A viem, čo píšem,
lebo v našom spoločenstve siedmich rodín ich bolo 24. Na jednej strane
mal pochopenie pre ich huncútstva, na druhej strane ich nútil premýšľať
a zaujímať postoje k veciam a udalostiam navôkol. Pri výchove detí nám
často zdôrazňoval: „prejavená dôvera zaväzuje viac ako nedôvera“, alebo
„hovorte s Bohom viac o deťoch, ako deťom o Bohu.“
Poznámky z adventných, alebo pôstnych duchovných cvičení,
ktoré sme s ním absolvovali majú členovia nášho rodinného
spoločenstva starostlivo uložené, radi sa k nim vraciame a citujeme
z nich. Rovnako meditácie, vydávané formou samizdatu, šírené
prostredníctvom tzv. „klepaníc.“ Andrej Dermek bol veľmi plodný
autor duchovných úvah a meditácií nad textami Nového zákona,
podpísaných pseudonymom Ander.
Svoje schopnosti mohol naplno rozvinúť až po páde totality ako
profesor na bohosloveckej fakulte UK v Bratislave a aj ako autor
niekoľkých kníh a vysokoškolských skrípt.
Od jeho smrti členovia nášho spoločenstva pravidelne 17.
novembra navštevujú šaštínsku baziliku i šaštínsky cintorín, kde je
pochovaný. Ďakujeme Pánu Bohu, že nám dožičil žiť v spoločnosti
tohto vzácneho človeka a nad jeho hrobom spievame jeho obľúbenú
pieseň „Znej pieseň Márii“.
Veríme, že beatifikačný proces, ktorý je zatiaľ vedený na
diecéznej úrovni,
bude úspešne zavŕšený, k čomu sme aj my, našimi svedectvami,
ochotní prispieť.		
Ján Klepáč

O autorovi: Ing. Ján Klepáč, MGBM, bol poslancom a podpredsedom prvého slobodne zvoleného slovenského parlamentu. V tejto funkcii
navštívil v apríli 1992 Unín, aby sa zúčastnil slávnostnej svätej omše pri príležitosti 50 rokov kňazstva dona Andreja Dermeka. Potom pracoval osem
rokov ako riaditeľ v kancelárii dvoch slovenských prezidentov. V súčasnosti pôsobí ako výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu.

Na tohtoročnom adventnom koncerte, ktorý sa uskutočnil v nedeľu
14. decembra vo Farskom kostole sv. Martina, sa predstavila so svojim
programom dychová hudba Unínčanka a spevácky súbor Úsmev.
Úlohu konferencierky mala Anna Dermeková.
Foto: R. Drúžková

6

Unínske noviny

Farský kostol má nový obetný stôl
Farský kostol prešiel generálnou rekonštrukciou v rokoch 198586. V obnovenom chráme boli pôvodné bočné oltáre nahradené
novými a podľa zásad obnovenej liturgie zhotovil majster Chudý zo
Štefanova ambónu, sedadlá i oltár. Dovtedy sa vo farskom kostole
slávili bohoslužby chrbtom k ľudu. Pred tromi rokmi sme vás vo
vianočnom čísle Unínskych novín (3/2011, s. 4) informovali o tom,
že farský kostol dostal nový vnútorný šat. Nezostalo však len pri tom.
Z podnetu duchovného správcu Mgr. Tibora Tasáryho boli postupne
obnovené sochy a obrazy na bočných oltároch, krstiteľnica, ambóna
(miesto odkiaľ sa číta pri bohoslužbách), sedadlá a napokon krátko
pred tohtoročnými augustovými hodami pribudol i nový obetný stôl.
Nové zariadenie do kostola zhotovil na žiadosť nášho duchovného
majster z Kočína-Lančára (okr. Piešťany) Emil Jankovič.
Odkedy sa venujete výrobe chrámového mobiliára?
S výrobou chrámového zariadenia mám dlhoročné skúsenosti.
Mojou prvou prácou bolo vyhotovenie obetných stolov pre dva
kostoly v našej obci Lančár v roku 1971. Začalo sa slúžiť čelom k
ľudu a ako obetný stôl slúžil kuchynský stôl alebo z obývačky. A tak
sme začali robiť aj s mojim otcom do kostolov po okolí. Postupne sa
záber rozšíril na celé Slovensko.
Pre ktoré kostoly, prípadne pre aké príležitosti ste zhotovovali
chrámové zariadenia?
Moje práce sú napríklad lavice, klačadlá a zariadenie sakristie
v Dóme sv. Martina v Bratislave, lavice vo Vajnoroch, kde som
realizoval aj iné zariadenie, vybavenie na nunciatúru v Bratislave,
kaplnky pre rehoľné sestry do Suchej nad Parnou, Modre,
Bojkovej, Nitre, Vrbovom, zariadenia kostolov v Blatnom, Igrame,
Blesovciach, Dolnom Lopašove, Dubovom a veľa ďalších kostolov.
Z oltárov spomeniem renovácie v Šulekove, Jaslovských Bohuniciach
a Blesovciach. Opravoval som asi 150 sôch či už z dreva, sadry alebo
pieskovca. Vrcholom mojej práce bola výroba kresiel a rôzneho
zariadenia pre sv. Jána Pavla II., ktoré mu slúžilo pri návšteve
Slovenska v roku 2003. Vďaka tomu mne i celej mojej rodine bola
umožnená súkromná audiencia na nunciatúre v Bratislave.
Podľa čoho realizujete prácu pre konkrétny kostol.? Čo je pre
Vás rozhodujúce pri výbere?
Vždy mi veľmi záleží, aby moja realizovaná práca prijemne zapadala
už do existujúceho priestoru a nenarušovala tak celkový dojem.

Svätyňa s novým zariadením z dielne majstra Emila Jankoviča
Foto: E. Mihálová, ml.
V niektorých prípadoch je to veľmi zložité dosiahnuť, či už pre malý
priestor presbytéria alebo pre veľkú rozmanitosť období, tvarov i
farieb. Vždy sa snažím, aby boli splnené kritéria liturgické, estetické
a anatomické. Práce konzultujem s duchovnými danej farnosti. Pred
mojim návrhom si pozriem niekoľko krát daný kostol.
Aký materiál a technológiu uprednostňujete pri výrobe.
Robíte len z dreva, alebo i z iných materiálov?
Do kostolov používam výhradne masív dub a lipu, na konštrukcie
aj smrek. Na povrchové nátery prevažne polyuretán a syntetické
olejové nátery. Pri rekonštrukciách akceptujem i nátery použité pred
mnohými rokmi. Z kovových materiálov je to napríklad metal, na
pozlacovanie lístkové zlato. Tých materiálov je veľká škála.
A ako konkrétne ste postupovali v našom kostole.
Unín má veľmi pekné dva kostoly a dostal som dôveru od vdp.
T. Tasáryho a túto dôveru som nechcel sklamať. Predostrel mi svoje
predstavy. Videl som dva oltáre na starej fare ktoré sú v dezolátnom
stave, ale sú veľmi pekné a hodnotné. Vybrali sme z toho štyri sochy,
ktoré som opravil a sú umiestnené vo farskom kostole. Nové liturgické
zariadenie som navrhoval a vyrobil do jestvujúceho priestoru. Či sa mi
to s Božou pomocou podarilo to nechávam na posúdenie. Snažil som sa,
aby to bolo na chválu a slávu Božiu a na úžitok Vám i celej sv. Cirkvi.
M. Hoferka

Krásnych sto rokov
Naša obec sa pýši nielen Unínskou pálenicou a jej kvalitnou
slivovicou, či každoročným organizovaním Unínskych samohybov,
ale aj spoluobčiankou, ktorá sa ako jediná v obci v auguste dožila
krásnym 100 rokov. Je to unikát, nielen našej dediny, ale aj v široko
- ďalekom okolí. Štefánia Drúžková, prezývaná familiárne tetka
Štefina, sa narodila 20. augusta 1914 ako dcéra Františka a Anny
Mihálových. Po skončení povinnej školskej dochádzky, ktorá trvala
dvanásť rokov, pracovala pre sedliakov – na poli ako výžitkárka,
alebo v lese za mzdu 4 - 6 korún československých na deň.
Ako mladá dievka očarila mládenca Michala Drúžka, za
ktorého sa neskôr vydala. Vychovali spolu tri deti: najstaršia dcéra
Anna sa narodila v roku 1935, syn Anton v roku 1939 a najmladšia
Zita v roku 1946. Po februári 1948 sa zamestnala ako školníčka
v Základnej škole Unín. Vo voľnom čase rada vyšívala kroje rukávce, „fjertochy“ alebo sukne. Štefánia bola a aj je známa svojou
kuchárskou šikovnosťou a talentom, o ktorý sa delila ako kuchárka
na svadbách alebo krstinách. Umenie varenia odovzdávala ľuďom
až do svojich 78 rokov. Bola členkou miestnych organizácií: Zväzu
žien, Červeného kríža a Slovenského zväzu záhradkárov a spolu
s inými ženami v obci vybudovala „svadebku“, v ktorej sady tanierov,
polievkových mís, pohárov, príborov a iných prostriedkov slúžili pri
konzumácii na svadbách, zábavách alebo iných oslavách. Od útleho
detstva je nábožensky založená, ale v súčasnosti kvôli zdravotnému
stavu už nie je schopná zájsť sama do kostola. Štefánia je zásadová a

Jubilantka v mladom veku s priateľkou Helenou Fodorovou rod. Bolfovou
Foto: Archív rodiny Drúžkovcov

7

Unínske noviny
tvrdá žena, nielenže prekonala dve svetové vojny, ale tiež sa dokázala
vyrovnať so smrťou jej muža, dcéry Zity a syna Antona.
Obecný úrad Unín sa rozhodol zorganizovať v nedeľu 24.
augusta oslavu tohto jej krásneho jubilea. Piesne speváckych skupín
Radosť a Úsmev, mladých talentovaných speváčok Emy Vaculkovej
a Veroniky Stierankovej, či hovorené slovo o jej chudobnom za to
krásnom živote nesmelo chýbať na tomto podujatí, ktorým si ju obec
a my všetci uctili. Štefánia prijímala gratulácie i od spoločenských
organizácií v Uníne, špeciálne od riaditeľky Základnej školy
s materskou školou Unín Michaely Vaňkovej a všetkých prítomných
občanov. Vyvrcholením programu bol jej podpis do pamätnej knihy
obce Unín ako najstaršej Uníňanky.

Jubilantka v kruhu gratulantov zo spoločenských organizácií
Foto: R. Drúžková
Dôkazom tuhého korienka v rodine je aj jej brat Florián, ktorý
vo februári oslávil 94 rokov a je najstarším mužom v našej obci. Tetka
Štefina je stále vitálna a mladá duchom, o čom svedčí i to, že minulý rok
požiadala svojho brata Floriána, aby si kúpili polovicu prasiatka, ktorého
mäso dajú do pohárov s mienkou, že im vydrží na ďalších 5 rokov.
Radka Petrášová

Škola volá
Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutočnilo
2. septembra 2014 o 8:45. Zvedaví prváčikovia vchádzali do školy
s veľkými školskými aktovkami spolu s rodičmi plní očakávania.
Školské prostredie im neznáme nie je, keďže materská škola sa
nachádza v priestoroch školy a každý deň škôlkari prechádzali po
chodbách školy do jedálne alebo do telocvične. No tento deň sa pre
nich všetko zmenilo. Zasadli do školských lavíc, aby sa naučili čítať,
písať počítať. Do prvej triedy nastúpilo 11 prváčikov.
Pre starších žiakov už nebol prvý deň novinkou. Mnohí sa tešili
na svojich spolužiakov, na nových učiteľov. Už od prvých dní čakalo
žiakov veľa povinností, nadobúdanie nových vedomostí a osvojovanie
si nových zručností. Už tradične sa športovo nadaní žiaci zúčastnili
rôznych športových súťaží, najmä v cezpoľnom behu, futsale,
floorbale,volejbale, kde veľmi pekne prezentovali našu školu.
V priebehu októbra sa uskutočnilo viacero podujatí. Deň 17.
októbra bol venovaný Dňu jabĺk. Žiakom bol pripomenutý význam
jabĺk pre náš organizmus, aby nezabúdali, že nielen dobre chutia, ale
obsahujú veľa vitamínov a minerálnych látok.
V tento deň hneď pri vstupe do školy privítala žiakov aktuálna
nástenka s motívom jabĺčkovej rozprávkovej postavičky a s vtipnými
veršíkmi o jablkách. Vestibul školy bol vyzdobený výtvarnými prácami
s témou jablka, ktoré vytvorili žiaci 1. stupňa. Zároveň rozvoniaval
čerstvými jablkami, z ktorých bola nainštalovaná výstava.
Mladší žiaci si vypočuli rozprávku, samozrejme o jabĺčku,
v podaní dievčat z deviateho ročníka. Súčasťou dňa bola i ochutnávka
vystavených jabĺk. A zo školskej jedálne si deti tiež odnášali jablko.

Foto: Archív ZŠsMŠ Unín
Už tradične sa každoročne aj žiaci ZŠ s MŠ podieľajú na uctenie
si sviatku seniorov. Výnimkou nebol ani tento rok. Dňa 22. októbra v
domove dôchodcov Barborka si žiaci pripravili kultúrne vystúpenie.
Svojím úsmevom spätým s pesničkami a hudobným prejavom
spríjemnili starším spoluobčanom popoludnie. Odmenou našim žiakov
boli iskričky v očiach všetkých klientov DD Barborka a veľký potlesk.
Okrem recitovania pre seniorov sa žiaci pripravujú na recitačné
súťaže, v ktorých často získavajú ocenenia aj v okresnom kole. Dňa
24. novembra sa uskutočnilo v Skalici okresné kolo v recitačnej súťaži
Šaliansky Maťko, na ktorom sa zúčastnili víťazi nášho školského kola
Nikola Husárová zo siedmeho ročníka, Matej Rehák z piateho ročníka
a Boris Hanzlíček z tretieho ročníka. Pekné 2. miesto v okresnom kole
získala Nikola Husárová a tretie miesto získal Boris Hanzlíček.
Žiaci sa zapájajú do mnohých typov súťaží, okrem recitačných
a športových aj do rôznych olympiád, dejepisnej, matematickej,
olympiády zo slovenského jazyka, olympiády v anglickom jazyku,
technickej olympiády.
Ďalším tradičným dňom je Medzinárodný deň Červených makov
venovaný vojnovým veteránom. Deviataci a ôsmaci spolu so svojimi
pedagógmi položili symbolickú kytičku červených makov k pomníku
padlých v deň výročia ukončenia 1. svetovej vojny – 11. novembra.
Nemenej významnými sú aj výtvarné súťaže, napríklad „Nakresli
si svojho integráčika“, „Záložka do knihy spája školy“, „Rodina bez
cigariet“. Tu naše výtvarne nadané deti prezentujú svoj talent. Tento rok
vo výtvarnej súťaži „Rodina bez cigariet“ boli ocenené vecnými cenami
dve žiačky: Kristína Starychová z 8.A a Monika Kwašnievska z 9.A.
Úlohou školy je aj rozvíjanie kultúrneho povedomia detí.
Žiaci prvého stupňa dňa 28. októbra navštívili divadlo Nová scéna
v Bratislave, muzikál „ Princ a Večernica“. Toto predstavenie malo
veľa svetelných efektov, ktoré sa deťom veľmi páčili. Hovorené slovo sa
striedalo s chytľavou rytmickou hudbou a pekným prejavom hercov.
V tento deň žiaci druhého stupňa navštívili Čističku odpadových
vôd v Holíči v rámci projektu MODRÁ ŠKOLA. Školené lektorky
ich oboznámi s celým procesom čistenia odpadových vôd priamo
v objekte a názorne im ukázali všetky stupne úpravy pitnej vody od
prevzdušnenia až po filtráciu.

Na čističke odpadových vôd 		

Foto: Archív ZŠsMŠ Unín

Život v škole plynie ako voda. Žiaci aj pedagógovia sa vzdelávajú,
rozširujú si svoje obzory, učia sa novému, a takto to ide stále dokola.
„Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.“
		
/ Ján Ámos Komenský/
							
				
-DH-
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Oslávili sme piate výročie otvorenia
Barborky
„Dožiť sa radosti kvitnúceho rána
je zázrak milosti, najkrajší dar Pána.
Nech Vám dá dar zdravia, v ňom je veľa sily,
aby ste dlho, radostne a šťastne žili.“
Týmito slovami privítala riaditeľka Domova Barborka Unín, n. o.
(taký je nový názov) Mgr. Jarmila Štetinová hostí, ktorí prišli zablahoželať
a osláviť spolu s nami 5. výročie otvorenia zariadenia, ktoré poskytuje
sociálne služby našim spoluobčanom odkázaným na pomoc iných.
Osobitne privítala zástupcu starostu obce, členov správnej
rady, nášho duchovného otca, pracovníčky obecného úradu. Tiež
riaditeľky a riaditeľov z priateľských zariadení sociálnych služieb z
Gbelov, Kútov, Brodského, Moravského Sv. Jána a Závodu, ktorí nás
už tradične navštevujú aj so svojimi klientmi.
Veru, už je to 5 rokov. V živote človeka sú míľniky, v ktorých
sa treba zastaviť a povedať si, čo dobré a čo zlé sme urobili, a čo
nás ešte čaká. Začínali sme ako novonarodené neskúsené dieťa,
ktoré sa učí chodiť, rozprávať, ktoré pomaly rastie, učí sa od iných,
získava skúsenosti a vyvíja sa. Za tých 5 rokov sme pri kapacite 26
klientov celkovo prijali 82 nových klientov, z toho počtu nás opustilo
56 klientov, z nich 12-ti odišli do domáceho prostredia alebo iných
zariadení a 44 klientov odišlo od nás do večnosti. Priemerný vek
klientov je 80,87 roka. Postupne sa prispôsobujeme požiadavkám
a potrebám bežnej praxe, preto zariadenie prešlo za toto obdobie
viacerými zmenami a vylepšeniami. To nám umožňuje poskytovať
sociálne služby na patričnej profesionálnej úrovni. Riaditeľka vo
svojom príhovore oboznámila prítomných s aktivitami a činnosťami
za doterajšie obdobie fungovania Barborky. Začínali sme ako
každá nová domácnosť. Spočiatku sme mali darované vybavenie,
ktoré bolo už používané a ktoré postupne stráca svoju funkčnosť.
Preto priebežne, ako nám financie umožňujú, nakupujeme nové
veci dennej potreby, postupne vymieňame postele a zariadenie
izieb za nové. Riaditeľka tiež vyslovila poďakovanie Obecnému
úradu v Uníne a celej správnej rade na čele s jej predsedom
Štefanom Andelom za podporu, a vyjadrila nesmiernu vďaku Ing.
Chocholáčkovej, riaditeľke Domu pokojnej staroby v Gbeloch za
pomoc a cenné rady od prvých krôčikov až dodnes. Za duchovnú
podporu, najmä v posledných chvíľach života našich klientov patrí
poďakovanie nášmu vdp. farárovi Mgr. Tasárymu a za zdravotnú
a ošetrovateľskú starostlivosť MUDr. Landlovi s personálom. Tiež
spomenula výbornú spoluprácu so ZŠsMŠ Unín, speváckymi
skupinami Radosť a Úsmev z Unína, so spevákmi a hudobníkmi
– títo všetci prinesú do Barborky vždy veselú náladu a vyčaria na
tvárach našich klientov úsmevy.

V októbri tohto roku zavítali žiaci tunajšej školy medzi klientov Barborky
			
Foto: Archív ZŠsMŠ Unín

Časť príhovoru venovala aj zamestnancom, pozornosť upriamila
na ich dôležité postavenie, na zdvorilé správanie sa, poďakovala im
za záslužnú prácu a povzbudila ich do ďalšieho úsilia zameraného
v prospech klientov. Zvlášť vyjadrila veľkú, úprimnú vďaku
dobrovoľníčke Elenke Tóthovej, ktorá už tri roky prichádza do
Barborky bez nároku na odmenu, prináša doslova „srdce na dlani,“
ujíma sa tých najpotrebnejších a s nehou a úsmevom im pomáha
znášať ťažké chvíle. V krátkosti ešte oboznámila s plánmi do
budúcnosti a úlohami, ktoré nás čakajú.
Niekoľkými slovami sa prihovoril prítomným aj zástupca
starostu obce Ján Palkovič, ktorý poďakoval riaditeľke za rozvoj a
zveľaďovanie zariadenia a venoval jej symbolicky päť červených ruží.
V kultúrnom programe vystúpili speváčky zo základnej školy, zo
skupiny Radosť a podujatie si spestrili aj sami naši klienti. Pripravili
scénku o hluchej babke, v ktorej sa vynikajúco zhostila svojej role
Anna Hoferková, básničky zo svojej mladosti predniesli Ondrej Beleš
a Mária Albrechtová . Nakoniec skupina klientov zvesela zaspievala
niekoľko pesničiek, pridali sa k nim aj hostia. Zamestnankyne vyvolali
spomienky na minulosť ukážkou čepčenia nevesty sprevádzanou
piesňami a kupovaním nevesty, do ktorého sa hádzaním mincí
zapojili aj klienti. Aby bola atmosféra umocnená, neváhali sa obliecť
do prekrásnych unínskych krojov, ktoré všetci obdivovali a ukážkou
boli dojatí nielen hostia, ale hlavne domáci klienti.

Foto: Archív DSS Barborka
Po tomto programe pokračovala voľná zábava, o veselú náladu
sa postarali hudobníci z Holíča. Zamestnankyne pripravili pre
všetkých pohostenie a priestor v kultúrnom dome vkusne vyzdobili.
V neskorších popoludňajších hodinách sa hostia postupne rozlúčili
a nám zostali pekné spomienky na príjemne prežité popoludnie.
Aj my s našimi klientmi navštevujeme tieto spriatelené domovy.
Má to význam, pretože klienti nadviažu nové priateľstvá, berú
inšpiráciu od ostatných a vidia, ako sa žije u tých druhých. Aj
keď je každý človek vo svojej podstate iný, každý domov má svoje
špecifiká, pri takýchto stretnutiach a rozhovoroch zisťujeme, že
vo všeobecnosti sú ľudia všade rovnakí s rovnakými problémami.
Zamestnankyne si zase vymenia skúsenosti a poznatky, z nich môžu
potom čerpať pri výkone svojej práce. Veď starostlivosť poskytujú
ľuďom s rôznymi ťažkosťami, bolesťami, no nielen tú opatrovateľskú.
Aj psychologickú, veľakrát sú klientom aj dôverníčkami, lebo sú s
nimi v dennom kontakte a určitým spôsobom im nahrádzajú rodinu.
Vieme, že starým ľuďom niekedy najviac pomôže a upokojí vľúdne
slovo a ochota počúvať ich ponosy.
Do ďalších rokov prajem našim klientom, aby boli v Barborke
spokojní, dobre si nažívali, vzájomne sa tolerovali, pomáhali si, vážili
si prácu ľudí, ktorí im pomáhajú. Zamestnancom prajem veľa empatie,
trpezlivosti, sily a zdravia v ďalšej práci. A všetkým spolu prajem, aby
nastávajúce Vianoce prežili v láske a pokoji, či ich budú tráviť doma
so svojimi blízkymi alebo v Barborke, kde im opatrovateľky v službe
vytvárajú druhý domov aj s vianočnou atmosférou.
Bc. Jana Žilínková

9

Unínske noviny

Ruky, nohy, ústa (vírus HFMD)
V poslednom období lekári zaznamenali zvýšený výskyt tohto
ochorenia Coxiackie vírus sa objavil už aj u nás. Ochorenie sa šírilo
ako lavína oboma oddeleniami našej škôlky. Je to vírusové infekčné
ochorenie s typickým kožným nálezom a príznakmi ochorenia
horných ciest dýchacích. Vyskytuje sa najmä v letnom období
a v období jesene. Najčastejšie postihuje deti od 1 do 4 rokov, avšak
výnimkou nie sú ani deti vo veku až do 10 rokov prípadne dospelí.
Ochorenie môže začínať horúčkou, príznakmi ako pri chrípke,
prítomná je aj bolesť hrdla, následne sa začínajú tvoriť drobné
vyrážky v ústnej dutine, na podnebí, jazyku, na vnútornej strane
líc, na ďasnách. Vyrážky sú červené, môžu obsahovať tekutinu,
na vrchole, často praskajú. Vyrážky sa objavujú aj na chodidlách
a dlaniach, ktoré majú zvyčajne iný výzor. Sú to červené škvrny alebo
červené puchieriky. Často sú postihnuté aj bedrá, zadok a stehná.
Avšak sú deti, u ktorých sa vyskytne len bolesť hrdla a vyrážky
v ústach. V tomto prípade je ťažké povedať, či ide o toto vírusové
ochorenie. Ďalšími príznakmi môžu byť aj horúčka, bolesti svalov,
príznaky ako pri chrípke, dráždivosť alebo apatia, zvýšené slinenie,
uprednostňovanie studených nápojov.

Ochorenie je spôsobené vírusmi zo skupiny enterovírusov,
najčastejšie vírus coxackie. Tento vírus žije v tráviacom trakte
človeka a prenáša sa kontaminovanými rukami. Môžeme povedať,
že podobne ako pri žltačke, je to choroba špinavých rúk. Prenáša sa
stolicou, slinami, sekrétmi z nosa, tekutinou z vyrážok. Po prekonaní
sa vírus vylučuje stolicou ešte niekoľko týždňov. Preto dieťa môže
byť infekčné, aj keď je zdravé. Inkubačná doba je 3 – 5 dní.
Špeciálna liečba nie je potrebná, no vzhľadom na vírusový pôvod
je potrebné udržiavať telesnú teplotu v medziach normy, tlmiť bolesti
paracetamolom alebo ibuprofenom, dodávať dostatočné množstvo
nedráždivých chladných nápojov, udržiavať čistú pokožku, v prípade
svrbenia môžeme umyť v hypermangáne, použiť antihistaminikum. Je
potrebné dodávať tekutiny a zvýšiť v tele množstvo vitamínu B a C.
Ochorenie trvá niekoľko dní až týždeň. Vzácne sa môže
vyskytnúť aj zápal mozgových blán alebo zápal mozgu.
Najlepšou prevenciou je hygiena rúk. Dôležité je umývanie rúk
po použití toalety, po prebaľovaní, pred jedlom, pred prípravou jedla.
Hračky v škôlkach by mali byť pravidelne umývané a dezinfikované,
nakoľko vírus prežíva aj niekoľko dní. Dieťa, ktoré je podozrivé, že je
nakazené týmto vírusom, by malo byť od kolektívu oddelené a malo
by ostať doma, kým sa vyrážky nevysušia. 		
-DH-

Výstavná činnosť Základnej organizácie
slovenského zväzu chovateľov Unín
Členovia ZO SZCH sa aj v tomto roku zúčastňovali miestnych
a oblastných výstav so svojimi zvieratami, ktoré odchovali. Výstavnú
činnosť zahájili na miestnej výstave v Uníne.
Na letné hody usporiadali Miestnu výstavu zvierat, kde boli
vystavené králiky v 11 plemenách v celkovom počte 59 kusov. Hydiny
bolo vystavených 90 kusov v 27 plemenách, holubov 43 kusov v 12
plemenách, exotické vtáctvo sa vystavovalo v 5 klietkach a jedna
korytnačka. Posudzovanie zvierat prebehlo v piatok. Zvieratá
posudzovali kvalifikovaní posudzovatelia. Králikov posudzoval Jaroslav
Kováč (Hlboké), hydinu Miroslav Hulka (Malacky) a holuby Miroslav
Zaňát (Šajdíkove Humence). Na každú kategóriu bolo udelených päť
čestných cien. Čestné ceny za králiky získali: Peter Blažek (Vrádište)
za plemeno Francúnsky baran, Jozef Mešťánek (Borský Mikuláš)
– Novozélandský červený, Igor Vlk – Novozélandský biely, Michal
Vlk – Kalifornský, Juraj Dado MCH (Hlboké) – Kastorex. Hydina:
Juraj Briják (Jablonica) – Slovenská biela hus, Jozef Sokol (Petrová
Ves) – Plymutka biela, Cyril Smetana (Jablonica) – Hemšírka, Štefan
Juračka (Štefanov) – Vlaška rodosfarbená, František Knotek (Gbely)
– zdrobnelá Vlaška. Holuby: Ľubomír Pfeffer (Gbely) – Moravský
pštros čierno šupinatý, František Knotek (Gbely) – Benešovský biely,
Ján Kollár – Nemecký výstavný, Andrej Ovečka – Brnenský hrvoliak
biely, Stanislav Surový – Anglický pávik červený štítový. Na výstave
bol tiež udelený Pohár starostu, ktorý získal Stanislav Surový.
Členovia organizácie vystavali aj na výstavách v okolitých
obciach, kde boli viackrát úspešní. Ján Bajan vystavoval holubov
plemena Anglický pávik a hydinu Vlašku rodosfarbenú,
Štefan Juračka (Štefanov) vystavoval králikov Burgundských
a Novozélandských červených a hydinu Plymutku bielu a Vlašku
rodosfarbenú, Andrej Ovečka vystavoval králikov Burgunských,
hydinu zdrobnelú Velsumku a holubov Brnenský hrvoliak, Michal
Nigrovič (Borský Mikuláš) vystavoval králikov Nemecký obrovitý
strakáč modrý, Igor Vlk vystavoval králikov Novozélandský biely
a Michal Vlk vystavoval králikov Kalifornských.
Na Miestnej výstave zvierat v Hlbokom získal Čestnú cenu Štefan
Juračka za Plymutku. V Gbeloch na Oblastnej výstave králikov
a Miestnej výstave zvierat získali Čestné ceny: Štefan Juračka za
Plymutku a Andrej Ovečka za zdrobnelú Velsumku.
Na Oblastnej výstave hydiny a Miestnej výstave zvierat
v Brodskom bol úspešný Andrej Ovečka, ktorý tu získal Čestnú cenu
za zdrobnelú Velsumku. V Jablonici na Miestnej výstave zvierat sa
nepodarilo získať žiadne ocenenie.
Dňa 22. novembra sa niektorí členovia zúčastnili ako návštevníci
na Celoštátnej výstave zvierat v Nitre.

Výstavný výbor tohtoročnej hodovej výstavy

Foto: Ľ. Jánoš

Tento rok môžeme zhodnotiť ako lepší ako minulé roky. Začali
sa zúčastňovať viacerí členovia so svojimi zvieratami na výstavách
a nezostalo to len na dvoch - troch členoch. Dúfame, že sa to
bude takto pokračovať aj po ďalšie roky, a to nielen na miestnych
a oblastných, ale aj na celoštátnych, a tak budeme reprezentovať
nielen našu organizáciu ale aj obec.
V mene výboru ZO SZCH Unín sa chcem poďakovať členom,
ktorí sa zúčastňovali na výstavách, ako i členom, ktorí pomáhali na
našej Miestnej výstave zvierat, a všetkým, ktorí akokoľvek pomohli
túto výstavu usporiadať.
Michal Vlk, tajomník ZO SZCH Unín

Krásneho životného jubilea „90“ rokov sa dožila naša spoluobčianka Terézia Flamíková. Do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia,
Božieho požehnania a rodinnej pohody praje redakcia.
				
Foto: R. Drúžková
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Naši rodáci
V predchádzajúcich vydaniach Unínskych novín sme začali
rubrikou, v ktorej oboznamujeme našich čitateľov so životom
našich rodákov. Teraz sme oslovili Cecíliu Švrčkovú, rod. Grňovú,
ktorá bývala v Uníne tam, kde dnes žije rodina Stanislava Drúžka
a požiadali sme ju o krátke zaspomínanie.
V októbri tohto roka uplynulo 55 rokov, čo som ako 17 ročná, po
ukončení Jedenásťročnej strednej školy v Skalici, maturitnou skúškou,
odišla do Bratislavy. Rada si spomínam na roky prežité v mojej rodnej
dedine Unín. V lete cez prázdniny sme pásli husi za humnami, kde
teraz stoja pekné rodinné domy Vás Unínčanov. Ako sme na ulici
hrávali vybíjanú, a ja som sa hnevala keď som musela ísť odoberať
mlieko, ktoré boli povinní občania odovzdávať každý deň ráno aj
večer do mliekarne, kde bola zamestnaná moja maminka. Alebo keď
som s mojím otcom, vášnivým poľovníkom, chodila na poľovačky a
po kolená sme sa borili v snehu. Spomínam si aj na zimy, keď sme sa
ako deti sánkovali po ceste z horného konca až po „husí rink“. Nebolo
áut, tak sme si to mohli dovoliť. Starší ľudia sa na nás ani nehnevali,
keď sme sa spúšťali dolu dedinou. Uviazali si handry na topánky, aby
sa im nešmýkalo a chodili po okrajoch, aby nám deťom nezavadzali
pri sánkovaní. Boli to krásne časy, prežila som tam šťastné detstvo
a rada na to spomínam. Ale to už bolo veľmi, veľmi dávno.
Po maturite som odmietla štúdium na Vysokej škole
poľnohospodárskej v Nitre aj na Pedagogickom inštitúte v Trnave
a ako som už vyššie uviedla, odišla som do Bratislavy. Najprv do
zamestnania a potom som popri zamestnaní študovala na Vysokej
škole ekonomickej. Po ukončení štúdia a získaní vysokoškolského
diplomu som už ako inžinierka-ekonómka pracovala na Slovenskej
plánovacej komisii, ktorá bola v tom období, teda až do roku
1989 najvyšším hospodárskym orgánom na Slovensku, kde sa
rozhodovalo o rozvoji a výstavbe Slovenska, o tom kde a aké
továrne sa postavia, kde, čo a koľko sa bude vyrábať ako
aj o zabezpečení pracovných síl pre novopostavené ale aj
existujúce továrne.
Po nežnej revolúcii bola Slovenská plánovacia komisia
zrušená a ja som prešla pracovať na Ministerstvo financií
Slovenskej republiky. Pracovala som na odbore štátneho
rozpočtu. Mojou pracovnou náplňou bola koncepčná
a koordinačná činnosť na úseku rozpočtovania
a financovania. Pripravovať podklady do zákona o štátnom
rozpočte, ktorý je jedným z najdôležitejších zákonov
Slovenskej republiky, ale aj pripomienkovať mnohé iné
zákony a materiály predkladané na rokovania vlády
a Národnej rady SR. Mala som na starosti prípravu
rozpočtu za Ministerstvo hospodárstva SR a niektorých
ďalších orgánov v Slovenskej republike. Svoju prácu som
mala rada a na Ministerstve financií som zostala až do
svojho odchodu do dôchodku v roku 2004.
Počas aktívnej pracovnej činnosti som nemala veľa
času stretávať sa v Bratislave s mojimi rodákmi, lebo som
pomerne skoro ovdovela a starala som sa o dve školopovinné
deti. Musím priznať, že v tých rokoch veľa mojich rodákov v Bratislave
neštudovalo ani nepracovalo. Teraz, keď už som na dôchodku, som
v kontakte len s jednou mojou priateľkou z mladosti Ing. Máriou
Pôbišovou-Matuškovičovou a príležitostne so Zitkou Varmužovou.
Sú to stretnutia naplnené spomienkami na našu mladosť a na súčasné
dianie v našej rodnej dedine.
Do Unína chodievam len dva razy do roka. V lete, nadýchať
sa trocha čerstvejšieho vzduchu, na niekoľko dní do rodiny Jána
Míšaného. Jeho manželka Terka je moja sesternica. Navštívim aj
pani Máriu Mikulovú a Cecíliu Vrbickú, ktoré sú moje prasesternice,
žijú už v Penzióne Barborka a navštívim aj rodinu Drúžkových, ktorí
boli naši susedia. Rada sa pozdravím aj s ostatnými rodákmi, ktorých
stretnem, ale mnohých už ani nepoznám. Na jeseň zasa prichádzam
na hroby mojich blízkych, aby som si uctila ich pamiatku a pri ich
hroboch zotrvala v spomienke na nich. Vždy, keď prídem do Unína,

zdá sa mi ako by som na chvíľu omladla. A preto sa aj s Vami moji
rodáci lúčim slovami nášho velikána, básnika Andreja Sládkoviča:
„... kto láske a kráse žije, ten večne zostane mladý.“
„Keďže sa blížia najkrajšie sviatky roka, želám
Vám všetkým ich pokojné a radostné prežitie a veľa Božích
milostí od narodeného Ježiša.“
Rodáčka z Unína Cecília Švrčková-Grňová
Ďakujeme za ochotu a čas podeliť sa s čitateľmi našich novín
o Vaše spomienky. Do ďalšieho života prajeme veľa zdravia a osobnej
pohody.

Podvečer šikovných rúk
Už dávno vieme, že v našej obci máme veľa šikovných žien,
ktoré sa venujú najrôznejším technikám výroby rôznych výrobkov.
V sobotný podvečer sa zišli ženy z Unína a pod vedením Brigity
Vachovej, členky Únie žien, sa kúsky novinového papiera menili na
krásne výrobky. Oficiálne sa táto technika nazýva papierové pletenie
a veľmi sa podobá pleteniu tak, ako plietli majstri košikári koše v
minulosti. No v hovorovej reči hovoríme o „ruličkovaní z papiera“.
Je to technika, pri ktorej z úzkych pásov novinového papiera
zamotáme „ruličky“, ktoré potom pletieme do požadovaného
tvaru. Brigita Vachová ženám ukázala ako správne zatočiť „ruličku“
z novín, a potom sa naučili pliesť venček, alebo vianočný stromček.
Takto vyrobené ozdoby nie sú len dekoratívne. Je možné vyrobiť si
košík, vázu, misku, stromček, venček, opliesť kvetináč, a veľa iných
vecí. Tento podvečer bol veľmi inšpiratívny a veľa nás naučil. Celé
toto stretnutie sa uskutočnilo pod záštitou Únie žien v našej obci.
						
-DH-

Zaujaté prácou 				

Foto: D. Hladká

Požiarnotaktické cvičenie
V katastrálnom území našej obce sa konalo v stredu 15. októbra
požiarno-taktické cvičenie situované na lesný požiar v Starých
horách. V obci bol zvýšený pohyb vozidiel s hasičskými jednotkami
na malej strane od roľníckeho družstva k Starým horám. Cvičenie
bolo zahájené o 9.00 hod. na autobusovej zástavke pri potoku
a ukončené bolo o 11.30 hod. Zúčastnilo sa 8 družstiev z okolitých
obcí a miest, ktoré si vyskúšali svoju pripravenosť zasiahnuť v prípade
potreby. Najväčšiu radosť mali deti, ktoré obdivovali široký sortiment
požiarnych vozidiel a ich osádok.		
rd-

-
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Ako som objavil Ameriku
Začiatkom roka sa mi dostala do rúk veľmi stará kniha Konštantína
Čulena, Dejiny Slovákov v Amerike, ktorá vyšla v roku 1942 a bola
prvou ucelenou publikáciou o emigrantoch v Amerike. Z rozprávania
svojich rodičov a tety som vedel, že môj prastarý otec Leonard Buchta
ešte ako dieťa zostal v Uníne so svojimi starými rodičmi Buchtovými
po tom, ako jeho rodičia aj so súrodencami odišli do Ameriky.
Všetko sa to odohralo niekedy koncom 19. storočia. Kontakt sme
stratili niekedy v šesťdesiatych rokoch. Preto ma čítanie tejto knihy
inšpirovalo k pokusu vyhľadať čo najviac informácií o príbuzných.
Leonard bol unínsky tesár. Býval v dome „na puaci“ a mal dve dcéry,
Hermínu Strakovú a moju starú mamu Štefániu Slobodovú.

Leonard Buchta s rodinou		

Foto: Archív V. Michálka

Presný dôvod prečo moji predkovia opustili svoj domov som
doteraz nezistil, ale pravdepodobne to bolo kvôli práci. Takých prípadov
bolo v Uníne stovky. V cirkevných záznamoch som vyhľadal, že môj
prastarý otec Leonard bol v poradí tretí z detí, ktoré sa narodili rodičom
Michalovi a Rozálii. Prvý bol Cyprián, druhá Terézia. Ako štvrtý sa
narodil Anton, ale ten zomrel po roku života, piaty bol Tomáš.
Prvá stopa, ktorá ma preniesla cez oceán súvisela so zistením, že
každý imigrant, ktorý pricestoval po niekoľkotýždňovej platbe bol
v americkom prístave zapísaný do zoznamu pasažierov. Okrem mena
a priezviska sa v zoznamoch nachádzajú informácie o pohlaví, veku,
rodnej krajine (vtedy buď ako Austria alebo Hungary) a gramotnosti.
Tieto informácie sú dostupné na internete, avšak vyhľadávanie je kvôli
chybám pri prepisovaní zložité a zdĺhavé. Zistil som, že v máji roku 1900
sa loďou z nemeckého Hamburgu do New Yorku doplavili súrodenci
pätnásťročná Terézia a jej deväťročný brat Tomáš. Bolo zvláštne, že
v zozname pasažierov nebol nikto iný z ich rodiny.
Neskoršie bádanie ukázalo, že najprv sám odišiel do Ameriky
otec Michal. Bolo to v roku 1892. Doma po ňom zostali žena a štyri
deti vo veku od 1, 4, 6 a 9 rokov. Štyri roky po Michalovi odcestovala
jeho žena Rozália s najstarším synom Cypriánom. Deti Terézia
a Tomáš odišli pravdepodobne v sprievode ďalšej rodiny Balážových
z Unína, ktorí sa tiež nachádzajú v zozname pasažierov.
Sčítanie obyvateľstva, ktoré sa v Spojených štátoch uskutočnilo
v lete 1900 zaznamenalo sedemčlennú rodinu Buchtových v jednej
domácnosti v štáte Connecticut. To už si Michal hovoril Mike,
Rózka bola Rossi, Cyprián mal nové meno John, Terézia bola Tressa
a Tomáš bol Tom. Rodičom sa za oceánom narodili ešte ďalšie dve
deti, „Američania“ William a Frank.
Moje ďalšie pátranie boli desiatky hodín strávených na internete
pri prezeraní článkov z miestnych novín, záznamov o sčítaní

obyvateľstva, školských ročeniek, archívov pohrebných služieb
a pod. Najmä novinové články, ako oznámenia o narodení, sobášoch
a smútočné oznámenia v sebe obsahujú veľa informácií o osobách,
ktoré som hľadal, ale tiež aj o ich príbuzných. Skladačka začala do
seba zapadať a ja som všetky informácie zaznamenával do databázy.
Asi po dvoch mesiacoch, keď už som mal dostatok indícií, som
využil sociálne siete a pokúsil som vyhľadať žijúcich potomkov
Buchtových. Využíval som najmä údaje o rodisku, bydlisku, skončenej
strednej škole, uvádzaných rodinných vzťahoch. Situácia zo začiatku
nevyzerala veľmi nádejne, nie každý využíva internet a zverejňuje
svoje osobné údaje. Po pár dňoch som našiel potenciálnych žijúcich
príbuzných – pravnuka od Terézie a vnučku od Williama.
Dokážete si predstaviť, ako reagovali Američania Tom a Jannet keď
im prišla správa zo Slovenska s domnienkou, že sme príbuzní? Ako
by ste reagovali vy? V pár mailoch potom obdržali veľmi zaujímavé
dôkazové materiály, ktoré ich presvedčili. A ja som sa od nich dozvedel
ako oni vnímajú svoj pôvod a ako si pamätajú na svojich predkov.
Uplynulo vyše pol roka a my sme stále v kontakte. Komunikujeme,
vymieňame si informácie a dúfame, že sa niekedy v budúcnosti
stretneme aj osobne.
Príbehy príbuzných odídených za oceán nie sú ani v Uníne
žiadnou zvláštnosťou. Takmer v každej rodine sa vyskytujú takéto
prípady, niekde sa kontakt stále udržiava, niekde sa časom vytratil,
inde sa aj úplne zabudlo. Sú prípady, že sa rodáci sami vracajú, hľadajú
svoje korene a príbuzných. Ja som našiel ich. Misia je splnená. Moje
bádanie po príbuzných v Amerike bolo zaujímavé a vzrušujúce.
Genealógia je veda, ktorá skúma rodové vzťahy medzi príbuznými.
Tvorba rodokmeňa a hľadanie príbuzných vás vtiahne do rôznych
oblastí spoločenských vied najmä histórie, kultúry a zemepisu.
Navštívite miesta, kde bežne nechodíte, spoznáte osudy ľudí v svojom
okolí a cez ich zaujímavé životné príbehy získate celkom iný pohľad na
svet. Internet nám aj v tomto smere bádanie uľahčuje, dáva nám veľa
možností a poskytuje nesmierne veľa informácii.
Všetkým vám, ktorých moje rozprávanie zaujalo, či už budete
chcieť nájsť vzdialených príbuzných alebo iba zachytiť stav a zanechať
čo najviac informácii o svojej rodine pre ďalšie generácie, takéto
dobrodružstvo vrele odporúčam.
Vladimír Michálek

Leonard Buchta s manželkou
Foto: Archív V. Michálka

Unínske noviny

12

Spoločenská kronika
Narodili sa:
Karolína Glajšeková		
Karin Pintérová			
Sofia Kollárová			
Viliam Karas			

26. 9. 2014
29. 9. 2014
26. 10. 2014
18. 11. 2014

Zosobášili sa:
Boris Gabriel a Marie Rišková
Peter Komínek a Sylvia Brablcová
Radovan Žilínek a Jana Flajžíková
Pavol Vávrovič a Gabriela Vávrová
Marek Bublinec a Jana Štepániková

8. 8. 2014
22. 8. 2014
4. 10. 2014
25. 10. 2014
22. 11. 2014

Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom.

Opustili nás:
Emília Radzientová
Ján Glogovský		
Vladimír Tokoš		
Anna Matuškovičová

28. 9. 2014 vo veku 73 rokov
14. 10. 2014 vo veku 69 rokov
31. 10. 2014 vo veku 65 rokov
7. 12. 2014 vo veku 84 rokov

Česť ich pamiatke.

Lekáreň v obci znovu otvorená
Lekáreň v obci bola dňa 3. novembra 2014 po krátkej odmlke
opäť otvorená. Základnou činnosťou Lekárne Unín je poskytovanie
lekárenskej starostlivosti a teda kvalitné poradenstvo spojené s
výdajom liekov a zdravotníckych potrieb na lekársky predpis,
voľno-predajných liekov a doplnkového tovaru. Otvorená je každý
pracovný deň od 7.00 hod. do 15.00 hod.
Je zapojená do projektu nezávislých lekární Vaša Lekáreň, z ktorej
vyplývajú mnohé výhody ako napríklad: na niektoré receptové lieky je
nižší doplatok ako je stanovený kategorizačným poriadkom, na mnohé
voľno-predajné lieky a doplnkový tovar sú nižšie ceny ako je bežné.
Nájdete tu široký sortiment voľno-predajných liekov a doplnkového
sortimentu ako je liečebná kozmetika, vitamíny, rôzne doplnky výživy,
zdravotné prístroje, pomôcky pre športovcov a podobne.
Pracovníci lekárne Vás radi privítajú a zároveň Vám pri tejto
príležitosti želajú veľa zdravia, šťastné a pokojné prežitie vianočných
a novoročných sviatkov.
kolektív Lekárne Unín

Jednota dôchodcov v nedeľu 26. 10. 2014 usporiadala výstavku
úžitkového lisovaného skla			
Foto: J. Juriga

Kultúrno spoločenská činnosť
Čo bolo ...
15. 8. 2014
16. 8. 2014
16. 8. 2014
16. 8. 2014
22. – 24. 8. 2014
24. 8. 2014
		
15. 10. 2014
26. 10. 2014
9. 11. 2014
15. 11. 2014
7. 12. 2014
14. 12. 2014
		
Čo bude ...
26. 12. 2014
18. 1. 2015
24. 1. 2015
25. 1. 2015
14. 2. 2015

Hodová diskozábava – MS SČK
Hodová tanečná zábava – MS SČK
Výstava drobného zvieratstva – SZCH
Súťaž v kopaní hodovej „11“ – OcÚ a TJ
Výstava obrazov Radovana Labaša z Koválova
Slávnosť pri príležitosti dožitia 100 rokov
p. Štefánie Drúžkovej – OcÚ
Požiarno-taktické cvičenie - DHZ
Posedenie s dôchodcami – OcÚ
Hodová diskozábava - TJ
Komunálne voľby
Mikulášske adventné poobedie
Adventný koncert Unínčanky a speváckeho
súboru Úsmev
Diskozábava – TJ
Detský maškarný ples – SZCH
Tradičný maškarný ples – DHZ
Maškarný ples v ZŠsMŠ
Fašiangy – unínski mládenci

Zhodnotenie jesennej časti futbalového
ročníka 2014/2015 v unínskom futbale
Po dobrej zimnej príprave sme opäť začali jarnú časť sezóny
zle, keď sa nám vôbec nedarilo, a po jedenástich zápasoch nám
odišiel tréner Toráč. Nahradil ho na zostatok zápasov Ivan Šiška ml.
Podarilo sa nám odohrať nejaké dobré zápasy, tak sme sa rozhodli
ponechať ho aj naďalej trénerom. Sezónu sme začali opäť zle, čo sa
prejavilo na umiestnení po polovici súťaže.
Najväčšiu radosť nám robia žiaci, ktorí pokračujú vo výborných výkonoch
z minulého ročníka. Čiastočnou odmenou pre nich je aj to, že sa môžu niektorí
dostať do výberu oblasti Senica. Podarilo sa to minulý rok Štefanovi Vachovi,
ktorý tam spravil dobré meno a tento rok sa dostal do výberu aj David Mihál.
S výberom odohrali turnaj v Galante, z ktorého postúpili na ďalší do Komárna.
Chcem im poďakovať za vzornú reprezentáciu TJ Unín ako aj obce.
Na záver by som chcel pozvať členov TJ, aby sa zúčastnili
výročnej členskej schôdze a kto má chuť pracovať, aby išiel pomôcť
do výboru TJ. Každý je vítaný.
				
B. Malík – predseda TJ

Rozpis vývozu komunálnych odpadov pre rok 2015

2.1. 2015
5.3. 2015
16.4. 2015
28.5. 2015
9.7. 2015
20.8. 2015
1.10. 2015
12.10. 2015
3.12. 2015

22.1. 2015
26.3. 2015
7.5. 2015
18.6. 2015
30.7. 2015
10.9. 2015
22.10. 2015
12.11. 2015
24.12. 2015
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