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Jeden malý anjelik na okne pristál,
aby všetkým ľuďom krásne Vianoce poprial.
Aby v novom roku šťastie, zdravie mali
a iba príjemné dni ich stretávali.
Pokojné Vianoce a šťastný nový rok

praje redakcia

Veselé či Požehnané?
Opäť po roku môžeme počuť z úst ľudí prianie „Veselé Vianoce“,
alebo sa nám dostávajú do rúk krásne pohľadnice a pozdravy s
tematikou zimy a Vianoc s nápisom „Šťastné a veselé“.
Možno aj sami poprajeme našim blízkym Veselé a šťastné
Vianoce. Som presvedčený o úprimnosti takýchto slov a uvedomujem
si aj ľudskú túžbu vyjadriť nimi prianie všetkého dobrého pre
našich drahých. Ale prečo sa uspokojiť s trochou šťastia a pokoja
či veselosti a radosti ohraničenej niekoľkými dňami Vianoc? Prečo
máme nastúpiť na vlnu akejsi pochybnej módy byť na seba milí raz
v roku, keď môžeme popriať v týchto vzácnych dňoch niečo oveľa,
oveľa viac? Nevytratila sa tak trocha z našich pozdravov, prianí či
prežívania slávnostných chvíľ podstata Vianoc, ich samotný základ?
Základ, ktorým je Boh, Ježiš Kristus narodený v čase z Márie Panny
v Betleheme pred dvetisíc rokmi?
Adventné dni, dni očakávania príchodu Spasiteľa smerujú k
vzácnej narodeninovej oslave. Oslave narodenia Ježiša Krista. Toho
Ježiša, ktorého tak často veľmi šikovne obídeme alebo skryjeme
pod nežný obrázok Ježiška v betlehemských jasličkách, aby sme si
nerušene mohli užiť dni hýrenia, plných stolov a skvelej pohodičky.
Akoby sme zabudli, čo Vianoce znamenajú? Oslava rodiny?
Príležitosť byť dobrý? Či voňavá prezdobená idylka? Všetko, len nie
Ježiš.
Oslavujeme narodeniny a nie len tak hocijaké. Narodeniny
Boha, a to už je niečo. Ježiš Kristus, stred dejín, jednorodený Syn
Boží si berie ľudské telo aby priniesol do sveta Spásu – záchranu,
večný život, radosť, požehnanie. A práve požehnanie, vyplývajúce z
narodenia Spasiteľa je jedným z najúžasnejších prejavov lásky Boha
k nám ľuďom. Požehnanie je dôkazom, že nebo nie je ďaleko. Popriať
niekomu požehnané Vianoce znamená popriať mu nebo, ktoré sa v
Ježišovi narodenom v Betleheme skláňa k zemi, aby ho pocítil už tu
na zemi.
Počas hodiny náboženstva mi raz istá študentka položila skvelú
otázku: „Ako môžu neveriaci v Ježiša sláviť Vianoce?“ Ako sa vôbec
dá sláviť takýto sviatok bez Ježiša? Odpovedať som sa ani nesnažil,
bystrí študenti hneď pochopili. Vianoce bez Ježiša, sú Vianoce
pohodlnosti, Vianoce akéhosi skrývania sa za pozlátko, aby nás
náhodou Ježiš Kristus neusvedčil z našich zlých skutkov či neochoty
byť lepšími. Preto ho radšej vyhodíme a nahradíme lacnejšou
verziou usmiateho, ale nič nehovoriaceho Deda Mráza. Jednoducho
prázdne Vianoce.
Kto má teda sviatok? My alebo Ježiš? Odpoveď na túto otázku
ma privádza k jedinému, popriať Vám Požehnané Vianočné sviatky
plné vedomia, že Boží Syn Ježiš Kristus nám otvára nebo a teda
vskutku je dôvod na radosť, veselosť a prejavy lásky.
Nech sú tieto Vianoce pre nás príležitosťou uvedomiť si
nekonečné šťastie a radosť, ktoré plynie z Božieho požehnania
rozlievajúceho sa na svet s príchodom Božieho Syna. Tam kde je
Božie požehnanie tam je Boh sám a tam kde je Boh, tam je všetko.
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Jezuliatko. Detail z Betlehemu vo farskom kostole.
Foto: R. Drúžková
Nebojme sa teda popriať Požehnané Vianoce všetkým, či už
doma, medzi blízkymi, v práci, obchode, na ulici, kdekoľvek. Na
Vianoce budeme počuť slová anjela z evanjelia: „Nebojte sa. Zvestujem
vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v
Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“ Uvedomme si aké
veľké požehnanie prichádza. A tak ako anjel aj mi o tom povedzme
ďalej.
Aké budú teda tieto Vianoce?
Prajem Vám, aby boli naozaj Bohom požehnané pre každého
jedného z nás.
Marián Lukáč, kaplán v Senici



Vianočný zvon



Rozozvučal sa v nebi Všemohúceho Boha vianočný zvon,
dal svetu svojho Syna, skromný postoj a zastavil zhon.
Miloval človeka láskou nekonečného milosrdenstva,
anjelov poslal spievať „Glória“ – začiatok záchrany
človečenstva.
Nad Betlehemom celé nebo spievalo svetu lásky spev,
Mária s Jozefom držali v náručí Vykupiteľa – nežný kvet.
Úžasné šťastie a blažená chvíľa, nebeský šum sa vôkol vlnil,
keď ľudskú túžbu po spasení na veky večné splnil.
Vianoce prechádzajú celou ľudskou bytosťou,
Jeho Láska ovlaží každý človečí kút i vlas,
Ježiško žije v každom z nás.
V jeho rúchu ticha spočinúť, nebáť sa žiť s hrdosťou.
Venujem Vám betlehemskú kyticu lásky, puky kvetov šťastia,
Nech Ježiško, Mária a Jozef Vás po celý čas žitia chránia.
Anna Dermeková
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Informácie z obce

Spoločenská kronika

Pedikúra – zmena

Jednota dôchodcov v Uníne už viac rokov zabezpečuje v našej
obci pedikúru. Do mája tohto roka prichádzali dve pedikérky Jana
Kocáková z Gbelov a Marta Kubinová z Petrovej Vsi. Tieto však túto
prácu v našej obci ukončili. Preto predsedníčka Jednoty dôchodcov
v Uníne Štefana Jurigová požiadala o výpomoc mladú pedikérku
Vieru Markovú z Borského Mikuláša, ktorá má lepšie technické
vybavenie. Keďže sa osvedčila, jej činnosť bude v obci pravidelne
pokračovať. Termíny sú vždy ohlásené miestnym rozhlasom a na
internetovej stránke obce.

Narodili sa:
Branislav Chrenka			
Peter Dvorský			

4. 10. 2016
11. 11. 2016

Zosobášili sa:
Ing. arch. Andrej Jáchim a Mgr. Simona Cáfalová	 27. 8. 2016
Michal Nigrovič a Mgr. Veronika Masaryková	 15. 10. 2016
Slavomír Mach a Zuzana Hrtúsová		 22. 10. 2016
Rudolf Horinka a Andrea Lukovská		 9. 11. 2016
Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom

Opustili nás:
Stanislav Rázik		
Anastázia Dermeková
Terézia Včelková 		

6. 9. 2016 vo veku 51 rokov
6. 10. 2016 vo veku 73 rokov
14. 11. 2016 vo veku 92 rokov

Česť ich pamiatke

Dotácia na zberný dvor
Postupnými krokmi sa začína prevádzkovať zberný dvor v
priestoroch pri roľníckom družstve. Aj keď činnosť zberného
dvora nebude komplexná, je nutné na jeho prevádzku technické
zabezpečenie. Obec v mesiaci apríl vypracovala projekt na navýšenie
technickej kapacity pre triedený zber odpadov. V novembri bola
výzva ukončená a vyhodnotená. Obci bol schválený nenávratný
finančný príspevok vo výške 248 092,50 € na jeho realizáciu.
Spoluúčasť obce predstavuje 5% z celkovej sumy projektu. Výsledky
úspešnej výzvy a jej plnenie bude realizované až v prvom polroku
2017. Je to jeden z krokov vedenia obce na zlepšenie životného
prostredia, zlepšenie a zefektívnenie manipulácie s odpadom v obci.
-jp-

Rozpis vývozu komunálnych odpadov pre rok 2017
5.1.2017
26.1.2017
16.2.2017
9.3.2017
30.3.2017
20.4.2017
11.5.2017
1.6.2017
22.6.2017

13.7.2017
3.8.2017
24.8.2017
14.9.2017
5.10.2017
26.10.2017
16.11.2017
7.12.2017
28.12.2017

"



Zmena v obecnom zastupiteľstve

Poslaneckého mandátu sa dňa 21. októbra 2016 vzdal Peter
Rehák. Na jeho miesto nastúpila Štefana Jurigová, ktorá bola
zvolená ako prvá náhradníčka v komunálnych voľbách v roku 2014.
Sľub poslanca do rúk starostu obce zložila na zasadnutí obecného
zastupiteľstva 14. decembra 2016.

Začala sa nová sezóna

Obecná pálenica po krátkej prestávke počas ktorej bolo
vykonané zabezpečenie technológie signalizáciou, oprava a výmena
technológie a vybudovaný nájazd je už opäť od 13. septembra v
prevádzke. Hoci tento rok nebola úroda ovocia až taká veľká ako
v minulom roku, záujem o pálenie neutícha. Vedúci pálenice Peter
Hoferka a páleník Pavol Čelústka sa majú stále čo obracať. Hlásia sa
záujemcovia o pálenie z našej obce, blízkeho okolia a výnimkou nie
sú ani záujemcovia zo vzdialenejších miest a obcí, ktorí majú s našou
pálenicou dobré skúsenosti.
Októbrové počasie v tomto roku narobilo v našej obci veľa
nepríjemností. V piatok 14. októbra a v sobotu 15. októbra silný
vietor polámal stromy. Pri pomníku padlých padla za obeť vŕba,
ktorej zlámané konáre našťastie spadli vedľa pomníka a nepoškodili
ho. Na cintoríne sme toľko šťastia nemali, gaštan pri hlavnom kríži sa
rozlomil a poškodil pomníky. Z toho dôvodu bude nutné odstrániť
niektoré poškodené stromy, aby sa predišlo ešte väčším škodám, a
nebolo ohrozené zdravie a bezpečnosť občanov.

Chodníky k cintorínu osvetlené

20.7.2017
17.8.2017
21.9.2017
19.10.2017
30.11.2017
21.12.2017
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Obec sa nemôže rozvíjať len sama od seba. Jej rozvoj je vecou
ľudí, ktorí v nej žijú. Závisí od ich záujmu a ochoty priložiť ruku
k spoločnému dielu. Tak tomu bolo i pri podanom projekte na
zalesnenie bývalej skládky odpadu nad obcou. Uvedený projekt bol
daný na verejné hlasovanie avšak nebol zo strany našich občanov
dostatočne podporený, preto neuspel a teda do pokladnice obce
nepribudnú žiadne financie z dotácie. Niektorí naši občania sa
zásadne postavili proti, nakoľko neboli spokojní s tým, že tu budú
vysadené agáty. Okolo tohto priestoru sa agáty nachádzajú a
zalesnením bývalého smetiska by vznikol kompaktný agátový lesík.
Vedenie obce sa však nevzdalo a na podobnú výzvu vypracovalo
nový projekt na zvýšenie počtu drevín, tento krát v intraviláne
obce. Ekologická aktivita obce bola zo strany príslušnej nadácie
pochopená a obec získala dotáciu na výsadbu zelene vo výške 3.000.€. Táto bude pod kvalifikovaným dohľadom odborníkov realizovaná
v jarných mesiacoch.

Počasie vie potrápiť

Rozpis vývozu separovaného odpadu pre rok 2017
19.1.2017
23.2.2017
23.3.2017
13.4.2017
18.5.2017
15.6.2017

Ako sme dopadli s podaným projektom

Po celkovej výmene osvetlenia v obci dochádzalo k výpadkom, čo
bolo spôsobené zastaraným káblových pripojením osvetlenia chodníkov
k cintorínu na verejné celoobecné osvetlenie. Z toho dôvodu bola nutná
výmena všetkých viac ako 50 rokov starých káblov a osvetlenia. Bol pridaný
stĺp s osvetlením na chodníku popri cintoríne smerom na novú ulicu.
Chodník k cintorínu pri hlavnom vchode do cintorína bol
opravený. Druhá časť chodníka k vedľajšiemu vchodu bude opravená
po rekonštrukcii domu smútku.
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Čajkových ulička

Jedným z bodov volebného programu terajšieho starostu
Jána Palkoviča bola aj úprava Čajkových uličky, hlavne z dôvodu
bezpečnosti občanov. Pracovníci obecného úradu po zameraní
výšok začali s výkopovými prácami a osadením rúr na zakrytie
kanála v týchto priestoroch. Medzi rúrami boli ponechané šachty
už prichystané na betónovanie, ktoré sa malo realizovať v utorok 30.
augusta 2016. Príroda to však zariadila inak. V pondelok 29. augusta
bol sviatok a okolo 11.00 hod. sa prehnala nad obcou búrka, ktorá
silou vody vyhádzala všetky rúry aj debnenie. Takže všetka práca
vyšla na zmar a muselo sa začať od začiatku. Časť vody zaplavila
i dvor vedľa stojaceho rodinného domu p. Vizmüllera, našťastie
nenarobila veľké škody.
Obec vykúpila pozemok v dolnej časti uličky, kde kedysi stával
rodinný dom Čajkovcov od terajšieho vlastníka Ing. Milana Ambra.
Po jeho vyčistení od náletových kríkov a buriny bude v tejto časti
obce vysadená zeleň.

Nové parkovisko pri Domove Barborka Unín, n. o.

Pri pohostinstve „U Dugiho“ je priestranné parkovisko, ktoré
môžu využívať i návštevníci Domova Barborka Unín, n. o. No
títo radšej parkujú autami hneď pri zariadení na prístupových
cestách a po okrajoch parku, čím ničia park a bránia plynulému
prejazdu k rodinným domom. Z toho dôvodu obec pri tomto
sociálnom zariadení vybudovala malé parkovisko pre osobné autá
zamestnancov ako i návštevníkov tohto zariadenia.
- rd-

Profesionálni hasiči cvičili v Uníne
Kvílenie hasičských sirén v štvrtok 27. októbra 2016 pretínalo
ranný svieži vzduch nielen našou obcou, ale aj susedným
Radimovom. To sa už od Holíča rútili tri vozidlá Hasičského
záchranného zboru v Holíči. Hluk sirén bolo počuť naďaleko.
Občania s neistotou pozerali, čo sa stalo, kde horí, čo horí. Nikto
nikde nevidel dym, vyplynuli otázky „prečo toľko kriku pre nič“. Po
príchode do obce vozidlá smerovali nad dedinu k vyhliadkovej veži
„Lipky“. Na základni v Holíči bol vyhlásený ostrý požiarny poplach,
cestu zo základne až na miesto zásahu zvládli požiarne vozidlá
za 14 minút. Ich výjazd bol za účelom taktického cvičenia pod
názvom „Vyhliadková veža Unín“ zameraný na záchranu zraneného
pomocou lezeckej techniky. Cvičenia sa zúčastnili piati profesionálni
požiarnici – lezci pod vedením veliteľa zásahu Andreja Šveca a pod
odborným dohľadom veliteľa lezeckej skupiny HaZZ Holíč Rastislava
Lanžu. Na záchranu a prepravu zraneného bola použitá lezecká
technika trojnožka s navijakom, ležadlo a laná. Nácvik záchrany
bol úspešný, „zraneného“ s poranenou chrbticou transportovali z
poslednej plošiny, vnútorným stiesneným priestorom vyhliadkovej
veže a odovzdali ho do starostlivosti lekárov.
- jp –

Kultúrno-spoločenská činnosť
Čo bolo ...
11. 8. 2016
12. 8. 2016
13. 8. 2016
13. 8. 2016
13. 8. 2016
14. 8. 2016
15. 8. 2016
2.10. 2016
9. 10. 2016
1. 11. 2016
12. 11. 2016

7. 12. 2016
10. 12. 2016

Pozorovanie nočnej oblohy – staré smetisko - OcÚ
Hodová diskozábava – OcÚ
Miestna výstava zvierat – ZO SZCH
Hodová jedenástka – OcÚ a TJ
Hodová tanečná zábava - OcÚ
Miestna výstava zvierat – ZO SZCH
Hodový futbalový turnaj – TJ a OcÚ
Október – mesiac úcty k starším - OcÚ
Fragile koncert - MS SČK
Pietny akt na cintoríne - OcÚ
Hodová zábava s miestnou ochutnávkou vín
a destilátov – ZO SZZ
Sv. omša za čestného občana obce
Don Andreja Dermeka
Divadlo – Rómeo a Júlia po slovensky
– unínska mládež
Mikulášske poobedie – OcÚ a spoločenské
organizácie
Koncert ZUŠ Holíč
Stolnotenisový turnaj – OcÚ a TJ

Čo bude ...
26. 12. 2016
6. 1. 2017
6. 1. 2017
15. 1. 2017
21. 1. 2017
18. 2. 2017
25. 2. 2017
16. 4. 2016

Jasličková pobožnosť – unínska mládež
Koledovanie po obci – unínska mládež
Nohejbalový turnaj – OcÚ a TJ
Detský maškarný ples – ZO SZCH
Maškarný ples – DHZ
Ples chovateľov – ZO SZCH
Fašiangy – unínski mládenci
Diskozábava – TJ Unín

17. 11. 2016
19. 11. 2016
4. 12. 2016

Obec Unín na rok 2017 vydala Unínsky kalendár s
historickými fotografiami z obce, ktorý zostavil a graficky
upravil Ing. Stanislav Rehák, náš rodák. Ďakujeme mu za
spoluprácu. Zároveň ďakujeme občanom obce, ktorí poskytli
jemu a obecnému úradu fotografie na tento účel.

Dôchodcovia sa stretli
Aj človek v dôchodcovskom veku má svoje plány a sny. Potrebuje
okolo seba ľudí, ktorých má rád, ktorí pre neho niečo znamenajú
alebo spravia a on milo rád, ak je to v jeho silách, spraví im. Všetko
záleží od každého jedného.
Doba sa mení. Dnes neskôr odchádzajú do dôchodku muži,
o ženách ani nehovoriac. Žiadny ohľad na to, koľko detí žena
vychovala, „vše rovno“. Musíme len dúfať, že sa v tejto uponáhľanej
dobe vôbec dôchodku dožijeme, a štát nám bude mať dôchodok z
čoho vyplácať. A potom si už môžeme len priať dobré zdravie, aby
sme toho dôchodku aspoň pár rokov v zdraví užili. A keď nám
zdravie slúži, treba využiť každú príležitosť stretávať sa. Toho využili
aj dôchodcovia z našej obce, ktorí v nedeľu 2. októbra 2016 prišli do
kultúrneho domu na slávnosť pri príležitosti „Október – mesiac úcty
k starším“, ktorú v tomto roku pripravil obecný úrad.
(Pokračovanie na str. 4)
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Foto: Archív Š. Jurigovej
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter ocenil dôchodcov, ktorí sa v pokročilom veku aktívne zapájajú do spoločenského života. Jednou z ocenených bola aj predsedníčka Jednoty dôchodcov v
Uníne Štefana Jurigová.
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Máš aj ty predsavzatia do nového roka?

Foto: R. Drúžková
Po krátkom programe detí zo základnej školy a príhovore starostu obce
sa dostali k slovu heligónkari z Holíča, s ktorými si dôchodcovia zanôtili. Ako spomienku na spoločné stretnutie dostal každý darček - Unínsky kalendár na rok 2017 s fotografiami obce a jej obyvateľov z čias
minulých.
-rd-

Duchovno
Tesne po hodových slávnostiach sa v obci konali dve významné
duchovné podujatia. Najskôr 16. novembra sa uskutočnila vo
farskom chráme sv. Martina rekolekcia kňazov skalického dekanátu.
Farnosť pri tejto príležitosti poctil svojou návštevou J. E. Mons. ICDr.
Stanislav Zvolenský PhD., ktorý spolu so skalickým dekanom Mgr.
Romanom Stachovičom a miestnym farárom Mgr. Tiborom Tasárym
koncelebroval sv. omšu. Otec arcibiskup vo svojej homílii povzbudil
hojný počet prítomných veriacich k viere v Boha aj v tejto ťažkej dobe.
Na druhý deň sa v tom istom chráme konala spomienková
sv. omša za Dona Andreja Dermeka SDB. Spomienka sa v Uníne
konala už tretí rok vždy 17. novembra. Organizátori z radov „jeho
duchovných detí z Bratislavy“ si zaspomínali na svojho duchovného
vodcu, učiteľa, priateľa a veľmi pokorného a skromného človeka s
charizmou svätca. Ako uviedol v homílii kazateľ Mgr. Irenej Ciutti,
duchovný odkaz Dona Andreja je stále živý. Táto spomienka na
nášho rodáka, čestného občana obce Unín, sa nestala tradíciou len
pre jeho bratislavských priateľov a rodinu, ale už aj pre čoraz väčší
okruh veriacich z našej obce.
-jp-

Čas uteká tak, že ani nevnímame jeho tempo. S pribúdajúcimi
dňami, týždňami, mesiacmi sme naraz na konci roka. Starneme
všetci rovnako, čo je najspravodlivejšia vec na tomto svete. A čím
sme starší, tým viac sa ku koncu roka zamýšľame nad tým, čo sme v
priebehu toho uplynulého roka zažili. Čo sa nám podarilo, čo sme
mohli urobiť lepšie, alebo sme mohli urobiť úplne ináč. Niekedy
sa mýlime a ani o tom nevieme, niekedy nehovoríme pravdu, hoci
nemáme dôvod klamať, niekedy povieme slovíčko „musím“ hoci
tým myslíme „chcem“ a niekedy povieme „neviem“, hoci na otázku
vieme konkrétnu odpoveď. Čím je to, že to takto robíme. Kde je
rozdiel medzi tým, čo je v nás a tým, čo povieme nahlas? Zvykli sme
si niektoré veci radšej zamlčať a myslíme si, že je to tak dobre. No
väčšina z tých slov, ktoré sme nevypovedali zostávajú v nás, možno
nás časom začnú tlačiť a keď sa rozhodneme ich vypovedať, môže byť
už neskoro. A tak si vravím, že možno stojí za to začať tie uväznené
slová vypúšťať opatrne von. Skúsiť to aspoň raz za deň urobiť ináč,
než sme si zvykli. A namiesto mlčania povedať tie čarovné slovíčka
„prosím“, „ďakujem“, „ľutujem“, „prepáč“ alebo „mám Ťa rád“, či
„ľúbim Ťa“. Niekedy stačí možno zmeniť len tón našej otázky či
odpovede. Toto by sme sa mali všetci naučiť, a bude sa nám žiť ľahšie
– príjemnejšie. Ak to nezačneme realizovať hneď od zajtra, dajme si
záväzok, že v novom roku sa o to aspoň pokúsime. Lebo niekedy sa
stáva, že povieme i také veci, vyslovenie ktorých nás neskôr mrzí, ale
čo raz z úst pustíš, späť už nedostaneš. Vyrieknuté slová sú ako vták,
uletí a už sa späť nevráti. Takto sa pretrháva niť rôznych priateľstiev
a vzťahov. Niť sa síce ešte nadviaže, ale uzol stále zostáva. Každý z
nás je originál a aj naše prežívanie a videnie vecí je originálne. Bolo
by dobré, keby sa nám darilo ovládať svoje emócie. Do nového roku
vstupujeme so všetkým dobrým aj zlým, čo sme už prežili. Nikto nie
je dokonalý, každý máme i svoje chyby, ale máme možnosť usilovať
sa, aby náš život bol krajší. Treba pozerať do budúcna pozitívne a
neodsúdiť veci, ktoré nám nie sú práve po vôli hneď v zárodku. Na
svete sme len krátko, tak si zbytočne nekazme tieto spoločné chvíle.
S ľuďmi, ktorých máme radi je svet oveľa farebnejší, tak zbytočne
nestrácajme čas na predstieranie niečoho, čím v skutočnosti aj tak nie
sme. Hovorme o tom, čo cítime, aj keď nás ostatní nie vždy pochopia.
Odpúšťajme, a nikdy to hlavne s tými pravými nevzdávajme. Nech
je náš život o vzájomnej láske, priateľstve, porozumení a pokoji. O
zmenu sa môžeme aspoň pokúsiť, no zdravie si môžeme z väčšej
miery len navzájom priať. Preto prajem všetkým čitateľom našich
novín, aby bolo ich i naše úsilie úspešné.
-rd-

Foto: R. Drúžková
V prvých novembrových dňoch sú cintoríny mimoriadne vyzdobené
a ožiarené. V týchto dňoch si viac ako inokedy spomíname na svojich blízkych, známych, ktorí nás predišli na večnosť a spia svoj sen na
niektorom z cintorínov. Spomienka na tých, ktorí naše rady opustili sa
konala 1. novembra aj na miestnom cintoríne. Spomienkovú slávnosť
začalo fanfárami hudobné trio Hrnčiríkovcov, pokračoval ženský spevácky súbor Radosť. K pozostalým sa prihovoril starosta obce Ján Palkovič a modlitbou za zosnulých miestny duchovný Tibor Tasáry. Následne moderátori Dušan Petráš a Anna Reháková uviedli mená štrnástich zomrelých našich spoluobčanov, ktorí nás v tomto roku opustili a rodinní príslušníci zapálili a položili sviečku ku krížu na cintoríne.
Spomienkový akt ukončili hudobníci mariánskou piesňou a odbíjaním
zvonca. Smrť človeka je smutný a nevysloviteľný zásah do života pozostalých, ale človek, ktorý žije v srdciach svojich blízkych, nezomiera.
-jp-

"



2

e

Foto: M. Straka
V sobotu 5. novembra 2016 sa zaplnil Farský kostol sv. Martina v Uníne gratulantami. Miestny správca farnosti Mgr. Tibor Tasáry sv. omšou poďakoval Pánu Bohu za dar života a kňazského povolania a oslávil tak svoje 60.narodeniny. Veriaci z farnosti Unín, filiálky Radimov i
z farností, kde pred tým slúžil, jubilantovi k jeho sviatku popriali všetko dobré, pevné zdravie a množstvo Božích milostí. Ku gratulantom
sa pripájame.
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Vysaďme si rodovú alej v Uníne
Inšpirovaná stromovými alejami z mojich pobytov v zahraničí
a čerešňovou alejou v Senici ma napadlo, že by sme si mohli aj v
Uníne vysadiť takúto rozprávkovú cestičku lemovanú po stranách
stromami. Keď to ide inde, prečo by to nešlo aj u nás v tej našej
„vesničke střediskovej“? Veď k tomu nepotrebujeme nič viac, než
len chuť ľudí vytvoriť si spoločne niečo pekné, prírode prospešné a
miesto, kde by sa to dalo zrealizovať.
Na jar sme preto oslovili s týmto návrhom pána starostu
(+ďalšími dvomi návrhmi, o ktorých sa môžeme zmieniť v ďalších
vydaniach týchto novín). Najprv pán starosta vyčlenil na túto
aktivitu bývalé smetisko a neskôr nám bolo navrhnuté vysadiť lipy
na cestičke od lesa k rozhľadni a zároveň nám prisľúbil pomoc pri
hĺbení jám, nakoľko je tam ťažký a kamenistý terén.
Viete si predstaviť tú krásu, až tam raz budú z oboch strán rásť
krásne košaté lipy, na nich bzučať včielky a pod tieňom týchto líp sa
budeme môcť unášať tou nádherou v parnom lete? Táto predstava je
mojím hnacím motorom, aby sme spoločne v našej dedine vytvorili
takéto miesto, kde budeme môcť čerpať energiu z rozkvitnutých
stromov, tešiť sa z prírody a z pocitu, že sme týmto urobili niečo
nielen pre seba, túto planétu, ale aj pre včielky, ktorým z roka na rok
ubúda potrava.
A ako táto akcia s názvom „Vysaďme si svoju rodovú aleju“ bude
prebiehať?
Do 1. marca sa môže prihlásiť každá rodina, ktorá si chce zasadiť
svoj „rodinný“ strom v tejto aleji. Kontakt: Ľubomíra Bordáčová,
Unín 423 alebo Ľubica Andelová, Unín 366. Je možné sa prihlásiť
aj cez FB, kde je na tento účel vytvorená udalosť s názvom: Rodová
aleja.
K dohodnutému termínu si treba zadovážiť na vlastné náklady
strom – lipu. Najlepšie, aby sa kupovalo od jedného predajcu naraz,
ale ak si chce niekto zadovážiť lipu niekde inde, tak by to nebol
problém. Účastníkov budeme informovať vopred, od koho budeme
objednávať lipy, aby sa v prípade záujmu mohla urobiť hromadná
objednávka a doprava.
V marci (podľa počasia) sa vyhlási rozhlasom deň, kedy sa
všetci spoločne vyberieme k rozhľadni, kde si každá rodina zasadí
svoj strom. Pozor! Tým, že si rodina strom zasadí, to celé nekonči!
Treba sa o svoj strom aj naďalej starať! (zalievať, riadne zabezpečiť
pletivom proti zvieratám, ostnaté drôty a vešanie plechoviek sú však
neprípustné!-buďme ohľaduplní aj k zvieratám).
Ak sa tejto akcie bude chcieť zúčastniť dosť rodín, tak by som
rada oslovila nejakú známu osobnosť, ktorú by sme sem pozvali, aby
nám túto aleju pokrstila.

Foto: M. Straka
V našej obci máme veľa mladých talentovaných ľudí, o ktorých ani
nevieme. Niektorí z nich sa predstavili v stredu 7. decembra 2016 v
kultúrnom dome. Boli to žiaci, ktorí navštevujú Ľudovú školu umenia v Holíči. Výtvarníci predstavili svoje diela. Pripravili si pekný vianočný koncert, zahrali, zaspievali aj zatancovali. Kvalita programu vo
veľkom predstihla všetky predchádzajúce roky, čo ohodnotilo i publikum svojim potleskom. Želáme našej mládeži, aby ich tieto aktivity
ešte dlho bavili a tešili takto seba i svoje okolie.
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Čo vy na to? :)
Veď takéto niečo robili kedysi naši starí a prastarí rodičia pre
nás, tak my by sme takéto niečo mohli urobiť pre naše deti a vnukov.
A na záver niečo pre zaujímavosť o vysádzaní alejí. V minulosti
boli aleje veľmi často vysádzané na príkaz šľachty, respektíve z
popudu majiteľov jednotlivých panstiev. Významný rozvoj alejí
nastal v období baroka, pri budovaní nových, tzv. cisárskych ciest.
Výsadba alejí bola uskutočnená pre vytvorenie súvislého tieňa,
ktorý potom zvyšoval pochodovú aktivitu vojsk, aj ťažnú silu zvierat
a v určitom období roka poskytovali (keďže sa jednalo väčšinou o
aleje ovocných stromov) aj vítané osvieženie konzumáciou ovocia.
Aleje boli významné aj v zimnom období, kedy bola samotná cesta
zasnežená a ukazovali tak v takejto pod snehom ležiacej krajine
trasu. Okrem toho sú aleje významným orientačným prvkom v
krajine, výrazne zvyšujú prírodnú biodiverzitu vytváraním úkrytov
a stanovíšť. Aleje vytvárajú, v dnešnej dobe toľko prepotrebné
vetrolamy a aj ochranu pred závejmi.
Ľubica Andelová

ZVONÍ ......
Opäť sa raz rozozvučal školský zvonec, ktorý ukončil krásny
čas prázdnin a zvolal všetky deti do školy. Pre našich prváčikov
začal prvý školský rok a pre našich deviatakov posledný. Všetci
spolu slávnostne celý nový školský rok začali veselo a dúfajme, že
úspešne. Privítať prváčikov prišiel aj pán starosta a priniesol im
malú pozornosť.
Hneď prvý týždeň sme si zašportovali. Žiaci druhého stupňa
sa zúčastnili cezpoľného behu. Každý bežal, koľko vládal. Do cieľa
prišli všetci. Víťazmi a postupujúcimi do okresného kola v Holíči sa
stali za staršie žiačky A. Bartalová, T. Kovácsová a N. Husárová a za
starších žiakov B. Perička, M. Malík a D. Mihál. V okresnom kole sa
tiež nenechali zahanbiť a v súťaži jednotlivkýň obsadila A. Bartalová
druhé miesto a družstvo dievčat skončilo tiež na druhom mieste.
Ďalšími športovými aktivitami, ktorých sa naši žiaci zúčastňujú
sú najmä futsal, malý futbal a vybíjaná dievčat, kde veľmi úspešne
reprezentujú našu školu. Ďalšie športové súťaže sa ešte len uskutočnia
a naši žiaci, ktorí radi športujú sa ich radi zúčastňujú.
Umeleckých súťaží a predmetových olympiád je tiež v škole
neúrekom. Najviac sa ich koná v mesiacoch október a november.
Víťazkou Olympiády zo slovenského jazyka sa stala Nikola Husárová
z 9. ročníka, ktorá neskôr v okresnom kole v Senici obsadila krásne
tretie miesto. Olympiáda v anglickom jazyku mala víťazov v dvoch
kategóriách. 1A kategória Tomáš Hladký, žiak 7. A triedy a 1B
kategória Tomáš Kvasničák, žiak 9. A triedy, získali najväčší počet
bodov a postúpili na Obvodné kolo, ktoré sa koná 17. 1. 2017 v Holíči.
Ďalšou súťažou, ktorej sa žiaci pravidelne zúčastňujú je
Pytagoriáda, matematická súťaž. V tomto školskom roku do
okresného kola postúpili Adela Dermeková, žiačka 6. ročníka a
Tomáš Hladký, žiak 7. ročníka. Okresné kolo v Pytagoriáde sa bude
konať na začiatku januára.
Prvou recitačnou súťažou tohto školského roka je Šaliansky
Maťko, súťaž v prednese povestí. Do okresného kola v Skalici
postupujú víťazi jednotlivých kategórií. V 1. kategórii Matúš Bajan
(2.roč.), v 2. kategórii Sára Chocholáčková (4. roč.) a v 3. kategórii
Sofia Danielová (7.roč.). Víťazom gratulujeme a držíme palce.
Už tradične sa niekoľko rokov naši žiaci venujú aj projektu:
„Rodina bez cigariet“. Účelom projektu je osveta v problematike
fajčenia, požívania alkoholu, či drog, ale aj upozornenie na problémy
súvisiace s používaním internetu, a to nielen u detí. Celkovo sa do
projektu zapojilo 150 účastníkov z celého skalického okresu, z toho
bolo 71 súťažiacich žiakov v 31 dvoj alebo trojčlenných skupinách.
Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií – 1. kategória: 4. – 6.
ročník, 2. kategória: 7. – 9. ročník. Každá skupina si pripravila
prezentáciu na jednu z vopred daných tém. Súťaž sa konala 15.
11. 2016 v Skalici, kde žiaci predviedli svoje prezentácie o fajčení,
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drogách, zdravotnom štýle ale aj iných témach, ktoré mali deťom
vysvetliť prečo by nemali drogovať, fajčiť a naopak ako by sa mali
udržať fit. Naši žiaci sa umiestnili na týchto miestach:
1. kategória
6. miesto
- Vanesa Dermeková, Sandra Valachovičová,
		
Silvia Náhliková (5.A)
3. miesto
- Karin Husárová a Liana Pechová (6.A )
2. kategória:
1. miesto
- Ema Vaculková a Andrea Straková (8.A),
		
ktoré za svoj úspech získali fotoaparát pre školu.
Táto súťaž má aj svoju časť venovanú výtvarným prácam, kde
naši žiaci tiež boli ocenení peknými cenami.
Keďže veľkým problémom tejto doby je triedenie odpadu,
preto sme v duchu hesla: „Odpady triedime, prírodu chránime!“
v stredu 12. 10. navštívili spoločnosť VEPOS - Skalica a. s., aby
sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o zbere, triedení a
druhotnom spracovaní odpadu z našich domácností. Medzi hlavné
činnosti spoločnosti patria: vývoz a likvidácia odpadov, kontajnerová
preprava, likvidácia nebezpečných odpadov, preprava tovaru, rozvoz
štrkov a piesku, výkup druhotných surovín, starostlivosť o verejnú
zeleň, verejné osvetlenie, zimná údržba, dopravné značenie a mnoho
iných činností ako napr. zámočnícke práce, predaj technických
plynov atď.

do ktorého kontajneru patrí,
aby sme sa nabudúce už nikdy
nepomýlili.
Ďalšími aktivitami na
našej škole je množstvo
exkurzií a výletov do bližšieho
alebo vzdialenejšieho okolia,
aby sme spoznali krásy
našej krajiny. Žiaci prvého
stupňa mali exkurziu do
historickej Skalice, spoznali
jej krásy, Rotundu sv. Juraja,
Kalváriu aj mestské hradby.
Ďalej sa tento rok stretli s
hasičmi a navštívili divadelné
predstavenie v Nitre.
Žiaci druhého stupňa
okrem exkurzie vo VEPOSE
absolvovali aj návštevu družstevného kravína v našej dedine a
oslávili sme tak Svetový deň mlieka v školách. Spolu si potom vypili
alebo zjedli mliečne výrobky.
Ďalších udalostí sa zúčastnili všetci žiaci spolu. Pekne sme
prežili „Jabúčkový deň“, privítali sme pojazdné planetárium, ktoré
za žiakmi prišlo do školskej telocvične, prejavili sme úctu k starším,
svojimi básničkami a pesničkami v kultúrnom dome, žiaci deviateho
ročníka pripravili pre celú školu lampiónový sprievod, 11. 11. sme
si uctili pamiatku vojnových veteránov, ktorí padli v minulých
vojnách.
V našej škole sa skutočne stále niečo zaujímavé deje.

Na mliečnych výrobkoch si pochutnali i deviataci so svojou triednou
učiteľkou.
Spoločne sme si pozreli prezentáciu, ktorú pre nás pripravili a
boli sme si pozrieť aj priestory zberného dvora, kde sa spomínané
suroviny ďalej triedia podľa potrieb odberateľov. Dozvedeli sme sa,
že papier je možné recyklovať 4 -7 krát, ale sklo môžeme recyklovať
nekonečne veľa krát. Ďalej sme si znovu pripomenuli, ktorá surovina

Jak se pozorují hvězdy na smetišti?
Inu snadno, je-li jasná noc a dobrý výhled, minimální místní
světelné znečištění a když smetiště nedoutná a ani nijak jinak neruší...
V rámci programu hodových slavností jsme se po zkušenostech
z loňska domluvili s Obecním úřadem v Uníně na dvou termínech
pozorování hvězdné oblohy pro veřejnost pod názvem „Hviezdy na
smetisku“ – tentokrát přesně v čase maximální činnosti meteorického
roje Perseid (tedy v noci z 11. 8. na 12. 8.) a na noc následující – to
proto, že se jednalo o páteční volný večer.
Počasí nakonec bylo nakloněno jen prvnímu termínu, úžasnou
průzračnou noc ovšem okořenilo klesající teplotou, kdy po půlnoci
bylo pouhých +6 °C. Přiznám se, že mi pak při výkladu pěkně
drkotaly zuby.
Původně plánovaný začátek pozorování jsme ještě posunuli
i s ohledem na špatnou předpověď pro druhou noc do soumraku
občanského a úspěšně jsme se tak mohli potěšit pohledem na náš
Měsíc a na planety Jupiter, Mars a Saturn.
Další představení patřilo souhvězdím, hvězdám a dalším
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-DHFoto: Archív ZŠsMŠ
klenotům letní oblohy a k půlnoci a zvláště po ní i padajícím
hvězdám – meteorům z meteorického roje Perseid. Jejich maximum
aktivity sledovalo po půlnoci asi 20 vytrvalců, kteří byli během
hodiny odměněni přibližně 40 spatřenými jasnými meteory. Tak
snad se ta přání splnila a ještě splní.
I přes to, že se další den šlo do práce, až do 2. hodiny ranní letního
času se nad Unínem vystřídalo téměř 150 zájemců o pozorování.
Děkuji všem, kteří se zastavili a mohli si užít tak krásnou noc. A
budu se těšit na setkání při další příležitosti.
Pozorování významně podpořila i Hvězdárna Valašské Meziříčí
zapůjčením dalekohledu a další techniky a dále Obecní úřad
Unín, který se podílel na přepravě a spolu s hasiči z Dobrovolného
hasičského zboru na technickém zázemí.
Ivo Míček
P.S. Bylo rovněž dobře patrné a poučné, jak se plně osvětlený
Unín chová k nočnímu životnímu prostředí (i k obecní kase) a jak
rušivě a nehospodárně působí světla v okolních městech a některých
obcích.
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Barborka má už sedem rokov
V tomto roku Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
pre dospelých Barborka Unín, n. o. oslávilo už siedme narodeniny.
Ako vidno, názov je to dlhý, zrejme preto sa zaužívalo pomenovanie
domov Barborka. A toto pomenovanie bolo využité pri príležitosti
niektorých organizačných zmien na nový, kratší názov zariadenia,
ktoré je oficiálne premenované na Domov Barborka Unín, n. o.
Ako každý rok zamestnankyne k tomuto výročiu pripravili pre jeho
obyvateľov v altánku na dvore skvelú oslavu, na ktorej sa znovu
stretli so svojimi známymi zo spriatelených zariadení. Celá oslava sa
niesla v rodinnej atmosfére umocnenej krásnym slnečným počasím
a dobrou náladou. Začala sa príhovorom riaditeľky domova, ktorá
zhodnotila predchádzajúci rok a krátku spomienku venovala tým,
ktorí odišli na večný odpočinok. Starosta obce vo svojom príhovore
vyslovil zamestnancom slová vďaky a uznania za obetavú prácu a
láskavý prístup k obyvateľom domova. Po ďakovných slovách sa o
kultúrny program postarali žiačky zo základnej školy a prítomných
hostí pozdravili aj klienti svojimi piesňami a rozveselili vystúpením
s humornou scénkou O Červenej Čiapočke. Celé spoločenské
posedenie spríjemňovala živá hudba s heligónkami, ba niektorí sa
zabavili aj tancom.
Ako inak, než spevom a tancom klienti zahájili nastávajúci ôsmy
rok života Barborky. Prijali totiž pozvanie do skalického zariadenia pre
seniorov na prehliadku speváckych skupín, ktoré sa tentokrát konalo

Wnynka a Vianoce v škole
Keďže je čas vianočný, čas, kedy sa má spojiť celá rodina a prežiť
najkrajšie obdobie v roku spolu, tak aj naša škola pripravila vianočnú
besiedku v škole v duchu hesla: „NAJVÄČŠÍ A NAJKRAJŠÍ DAR
JE RODINA“. O štvrtej hodine poobede začala vianočná besiedka
pásmom básničiek, pesničiek a riekaniek, ktoré si pre rodičov
pripravili žiaci prvého stupňa. Potom sa všetci účastníci presunuli
do vestibulu školy, kde bola pripravená prechádzka Wnynkinou
krajinou. Rodičia a deti zdolali úlohy, kde si spolu precvičili šikovnosť,
um, zdatnosť, popustili uzdu fantázii a zahrali sa spolu. Wnynka
svoju čarovnú ríšu rozdelila na viacero menších častí: Medovníková
krajina, Krajina vianočnej fotografie, Krajina vianočnej pošty, Krajina
bystrého rozumu, Krajina aktívneho pohybu, Krajina vianočných
tradícií, Krajina mlsných jazýčkov, Krajina vianočných elixírov.
Jednotlivé krajiny a zábavné aktivity pripravili učitelia našej
školy spolu so žiakmi deviateho ročníka. Veľkou pomocou boli
aj šikovné ruky mamičiek, ktoré prispeli sladkými a slanými
dobrotami. Súčasťou tohto večera bola aj tombola, z ktorej si deti
mohli odniesť veľa pekných cien.
Na záver boli deti, ktoré navštívili všetky krajiny, odmenené

Kapor je kapor
Rozhovor s rybárom Pavlom Zelenkom
Štedrovečerné jedlo bez kapra či inej ryby by nebolo tým
pravým vianočným stolovaním. No skôr ako si pochutnáme na tejto
delikatese, musí sa o ryby niekto starať, aby dosiahli požadovanú
akosť. A to je práca porybných. Hoci nám príroda nenadelila žiadne
vodné plochy, predsa rybárstvo učarilo nejednému Unínčanovi. Pre
Pavla Zelenku sa stalo i jeho povolaním.
Ako a kedy si sa dostal k rybárstvu a kto ťa najviac ovplyvnil?
K rybárstvu som sa dostal už ako 4-ročný chlapec, keď som začal
chodiť s mojim otcom na ryby, ktorý už bol rybárom niekoľko rokov.
Od začiatku sa rybárstvo stalo mojou vášňou.
Láska k rybám ťa natoľko oslovila, že si sa rozhodol pre
netypickú strednú školu rybársku. Čo ti dala, prípadne čo ti zobrala.
Ako spomínaš na tie štyri roky?
Pôvodne som chcel byť záhradníkom, pretože ma baví starostlivosť
o ovocné stromy, ale vášeň pre ryby bola silnejšia. Pravdupovediac
som pôvodne ani nevedel, že rybárska škola existuje. Keď som to však
zistil, bol som plne rozhodnutý splniť si svoj sen, aby sa moja záľuba
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v prostredí zariadenia. Naši klienti sa tu predstavili štyrmi piesňami
v sprievode harmoniky pána Nováka. Tešia sa aj každej návšteve,
ktorá príde do domova. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším ich
prišla pozdraviť spevácka skupina Úsmev. Jeden z posledných letných
októbrových dní bol mimoriadne živý a veselý, keď ho spríjemnili
návštevou aj mladší žiaci zo základnej školy vystúpením s piesňami.
Po krátkom programe sa spoločne so starkými zahrali spoločenské
hry a viacerých veľmi bavilo spievanie pri harmonike.
Ako každý rok, leto sa skončilo, nastali sychravé jesenné dni a
obyvatelia domova sa pohrúžili do dušičkového rozjímania. Tí, ktorí
nemohli navštíviť svojich zosnulých blízkych na cintoríne, venovali
sa modlitbám za nich v teple domova. No viacerí i napriek chladnému
počasiu sa zúčastnili na spomienkovej slávnosti „Medzinárodný deň
vojnových veteránov“ pri pomníku padlých hrdinov v obci.
Začalo sa zimné obdobie krátkych dní, napriek tomu si život
v Barborke jej obyvatelia spríjemňujú spoločnými stretnutiami pri
ručných prácach. Výsledky ich snaženia, hotové výrobky, prezentujú
na verejných podujatiach v obci aj mimo nej. Ako všetci, tak aj oni sa
tešia návšteve Mikuláša počas Dňa otvorených dverí, kedy má každý
návštevník možnosť pocítiť atmosféru života v Domove Barborka.
Do nasledujúcich adventných i vianočných dní prajeme všetkým
veľa zdravia, šťastia, radosti a pokoja, aby sme do nového roka
vykročili plní lásky a vzájomného porozumenia.
Bc. Jana Žilínková
drobnosťou na vianočný stromček.
Nezabúdajme, že čas strávený s tými, ktorých máme radi, je
časom magickým, je darom nad všetky dary.
Ďakujeme rodičom a deťom za hojnú účasť.
-DH-

Foto: Archív ZŠsMŠ
stala aj mojim zamestnaním. Škola mi dala všeobecné a odborné
vzdelanie, najviac som sa však naučil na praxi. Spomínam si ako si
takmer všetci robili zo mňa srandu, keď som tam začal študovať, pýtali
sa, či ma tam učia ako chytať ryby. Ja som každému vysvetľoval, že
cieľom školy je naučiť ma ako ryby chovať.
A ako si sa dostal k terajšiemu zamestnaniu?
K terajšiemu povolaniu som sa dostal náhodne. Po ukončení
strednej školy som začal študovať na Jihočeskej univerzite v Českých
Budějovicích odbor Rybárstvo, ale po ukončení prvého semestra som
pochopil, že to nie je nič pre mňa. (úsmev) Po návrate domov som
vyskúšal odniesť moje CV do Hodonína, kde sídli firma Rybářství
Hodonín. A tu práve zhodou náhod hľadali nového zamestnanca pre
nové stredisko vo Veľkých Levároch.
Dostal si sa do Veľkých Levár. Aká je tam tvoja pracovná náplň?
Mojou prácou je chov a distribúcia rýb. Chováme celoročne
pstruhy dúhové a v lete okrasné KOI kapry. Ďalšou súčasťou mojej
práce je vianočná distribúcia kaprov takmer do celej strednej Európy.
Popri tom všetkom zostáva ti ešte čas i na rybačku?
Na ryby už veľa času nemám, ale keď si ho nájdem vždy si rád
zachytám. Táto záľuba ma neprestane baviť asi nikdy, je to adrenalín,
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ktorý sa nedá opísať, to treba zažiť!
Pamätáme si ťa, že si bol zanietený chovateľ. Chováš i teraz ešte
niečo?
Chovateľ som stále, akurát som zmenil smerovanie, ktoré sa
prispôsobilo náročnosti chovu a najmä aktuálnemu bydlisku, takže
sa viac zameriavam na chov hydiny.
A plány do budúcnosti?
V mojej práci sa mi páči, robím to, čo má celý život baví. Chcel
by som mať svoj vlastný rybník, lenže na to v dnešnej dobe treba mať
obrovský kapitál.
Teraz pred Vianocami máte vy, rybári, „žne“. Je badať istý
posun vo výbere rýb na vianočný stôl odvtedy, čo sa venuješ tejto
práci? Alebo aké sú najnovšie trendy pri výbere vianočnej ryby?
To je pravda, sú to skutočne „žne“! Na Vianoce sa predá väčšia
časť celkovej produkcie rýb. V dnešnej dobe je obrovský výber
druhov sladkovodných a hlavne morských rýb. Čoraz častejšie
si ľudia kupujú polotovary, akými sú filety či podkovičky z kapra.
Najnovšie sa rozšíril predaj filiet z lososa, ktorý je síce drahší, no pre
niekoho oveľa chutnejší. Pravdou je, že na Slovensku je zaužívaný
hlavne vianočný kapor a to sa pravdepodobne tak skoro nezmení.
Hovorí sa, že na vianočnom stole by nemal chýbať kapor. Držíte
sa vo vašej rodine tejto tradície, alebo dávate prednosť nejakému
inému druhu rýb? A je kapor skutočne ten najlepší?
Mne osobne kapor chutí veľmi a konzumujem ho celoročne. V
rodine v posledných rokoch však preferujú dravé ryby, ako štuka,
zubáč či sumec, ktoré majú inú štruktúru a kvalitu mäsa. Podľa mňa
však každá čerstvá sladkovodná ryba má výborné a hlavne zdravé
mäso, ale je pravda, že kapor je kapor. (úsmev)
Ďakujem Ti za rozhovor. Nech je i naďalej tvoje povolanie aj
tvojim koníčkom, nech ti berú ryby. Príjemné a požehnané vianočné
sviatky v rodinnom kruhu!
							
				
M. Hoferka

Z môjho fotoalbumu
Pod týmto názvom sa v nedeľu 2. októbra 2016 v kultúrnom
dome niesla výstavka umeleckej fotografie Ladislava Matušovicha,
ktorý sa narodil v roku 1923 v Uníne, kde trvale žil a pracoval v
Jednotnom roľníckom družstve Unín ako ekonóm.
Ešte ako študent dostal za vysvedčenie fotoaparát, ale po prvých
pokusoch na systematickej práci s fotografiou začal až v polovici
päťdesiatych rokov, a najmä po roku 1958, keď sa jeho snímka
dostala na celoslovenskú výstavu. Čoraz častejšie uverejňoval svoje
fotografie v tlači.
V Uníne nie je asi ani jedna rodina, v ktorej by nebola minimálne
jedna fotografia od neho. Fotografoval rodinu, susedov, známych,
rôzne príležitosti, sviatky, krsty, školské podujatia a výlety, divadlá
miestneho ochotníckeho spolku, jednotlivcov na preukážky a iné.
I v týchto fotografiách sa prejavuje jeho zmysel pre momentky,
reportérsky i umelecký talent. Od roku 1958 sa jeho fotografie
pravidelne objavujú na krajských, celoslovenských i celoštátnych
výstavách v zahraničí (NDR, ZSSR, Poľsko, Rumunsko, Rakúsko i
NSR).
Bol členom Zväzu slovenských i českých fotografov. Spoločne s
Jánom Náhlikom bol najstarším členom fotografickej skupiny „Retina“
v Senici. Venoval sa i fotografickým krúžkom pri Osvetovej besede v
Uníne. Prednášal na kurzoch začínajúcich i pokročilých fotoamatérov,
akciách organizovaných Zväzom slovenských a českých fotografov.
Za svoje snímky doma i v zahraničí získal mnoho ocenení. Mal i
svoje samostatné výstavy v Bratislave, Senici, Skalici a Gottwaldove.
Za ocenenie jeho fotografického umenia možno považovať
odkúpenie niektorých fotografií Moravskou galériou v Brne i ochotu
odkúpiť niektoré fotografie do vlastníctva Slovenskou galériou v
Bratislave. Charakteristické pre jeho diela je, že od reportážnej
fotografie sa celý život venoval a tematicky čerpal z okruhu
poľnohospodárstva a života na dedine. Jeho krajinársky charakter
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sa čoskoro menil a preto svoj objektív zameral na človeka a život na
vidieku. Život zachytený jeho objektívom je vierohodný danej dobe,
niekedy drsný, ale pravdivý. Sám to veľmi výstižne charakterizoval
v motte, ktorým vždy uvádzal svoje samostatné výstavy: „Vážim si
prácu človeka, ľúbim život a krásu. Z mála voľného času šetrím na
svojho koníčka, aby som zachytil cválajúce sekundy radostného života
našej spoločnosti. Zafixované zážitky prostredníctvom objektívu a
fotografie predkladám Vám. Takto uspokojím svedomie i svoju vášeň“.
Osobne mám za to, že výstava ukázala, že i v prostých
podmienkach autor dokázal vytvoriť pozoruhodné fotografické diela.
Pre svoje fotografie dokázal vymyslieť výstižný a vierohodný názov.
Svoj amaterizmus neustálym štúdiom nových techník a postupov vo
fotografii povýšil jeho diela a tie sú blízke profesionalizmu.
Myšlienku usporiadať výstavu svojho otca som nosil v sebe
od jeho úmrtia v roku 1998. Pôvodným mojim zámerom bolo
usporiadať výstavu jeho fotografií k stému výročiu jeho narodenia.
Po presťahovaní sa do svojho rodného domu a uvedomení si môjho
veku, vymieraní ľudí, ktorí si pamätajú dobu kedy otec žil a tvoril,
ale i po konzultácii môjho pôvodného zámeru s mojimi vrstovníkmi
sme prišli k záveru – usporiadať výstavu čo najskôr.
Nahrala mi náhoda. Pani Jurigová ako predsedníčka Jednoty
dôchodcov v Uníne prišla s tým, čo zaradiť na tradičnú výstavku,
ktorú poriada jednota dôchodcov pravidelne k „Mesiacu úcty
k starším“. Navrhol som výstavu fotografií. S návrhom súhlasil i
starosta obce Ján Palkovič. Začal som spoločne s rodinou pracovať a
pripravovať výstavu. Podarilo sa.
Chcem i touto cestou poďakovať vedeniu obce, výboru Jednoty
dôchodcov v Uníne, riaditeľke Záhorského múzea v Skalici PhDr. Viere
Drahošovej a ThLic. Martinovi Hoferkovi, ThD. za zapožičanie stojanov
a klipov k inštalácii výstavy. Poďakovanie patrí starostovi obce Jánovi
Palkovičovi za propagáciu výstavy, úvodné slovo a zahájenie výstavy,
slečne Eme Vaculkovej za kultúrnu vložku a krásnu pieseň, ktorá
charakterizuje naše Záhorie a všetkým, ktorí ste sa výstavy zúčastnili.
Záujem o výstavku bol pozoruhodný, podpísaných bolo 240
účastníkov. Ďakujem i riaditeľke ZŠ s MŠ, že v pondelok 3. októbra
umožnila zúčastniť sa tejto výstavky žiakom základnej školy, ako i
deťom z materskej školy. Svojou účasťou potešili i klienti Barborky.
							
Dr. Ladislav Matušovich

Foto: M. Hoferka

Chovatelia vystavovali
Unínski chovatelia začali svoju výstavnú činnosť na Miestnej
výstave zvierat v Uníne, ktorá sa konala v dňoch 13. a 14. augusta
2016. Na výstave vystavovalo 41 vystavovateľov. Bolo vystavených
11kusov vodnej hydiny, 78 kusov hrabavej hydiny, 56 holubov, 70
králikov, exoty a korytnačky. Čestné ceny za hydinu získali: Dušan
Karas, Milan Miča (Senica), Jaroslav Kováč (Hlboké), Andrej
Ovečka, Ľubomír Pfeffer (Gbely). U Holubov: Ľ. Pfeffer (Gbely),
Jaroslav Krištof (Senica), František Knotek (Gbely), Michal Mládek
(Malacky), M. Miča (Senica). U králikov: Marián Klena (Štefanov),
Viktória Klenová MCH (Štefanov), Igor Vlk, Tomáš Chňupa MCH
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(Čáčov), Ľubor Valent (Čáčov). Pohár starostu získal Ján Kollár.
39. Záhorácka výstava zvierat sa konala v dňoch 19. – 21. augusta
v Senici. Tu vystavovali dvaja naši členovia, D. Karas a Bc. Michal
Vlk. 27. a 28. augusta bola 18. Hlbocká výstava, kde sa zúčastnili naši
členovia: D. Karas, Bc. M. Vlk, Michal Nigrovič a Andrej Ovečka.
3. a 4. septembra sa uskutočnila 11. Miestna výstava v Prietrži,
vystavovali: D. Karas a Bc. M. Vlk. V Jablonici bola Miestna výstava
v dňoch 17. – 18. septembra. Tu sa zúčastnili: A. Ovečka, Bc. M. Vlk
a D. Karas, ktorý získal Čestnú cenu na Landenskú hus. 24. a 25.
septembra v Čáčove bola Miestna výstava, vystavovali: A. Ovečka,
M. Nigrovič, D. Karas, ktorý získal Čestnú cenu a Bc. M. Vlk. 19.
Oblastná výstava králikov a 26. Miestna výstava Holubov a hydiny
sa konala v Gbeloch v dňoch 1. a 2. októbra. Vystavovali: A. Ovečka,
Stanislav Surový, Igor Vlk, Bc. M. Vlk a D. Karas – Čestná cena. V
Brodskom v dňoch 14. – 16. októbra bola 5. miestna výstava králikov,
holubov a oblastná výstava hydiny, tu sa zúčastnil len A. Ovečka.
19. Celoštátna a 1. Vyšehradská výstava zvierat sa uskutočnila
v Nitre v dňoch 26. – 27. novembra. Na výstave vystavovali:
Jozef Šimek, M. Nigrovič, D. Karas a Bc. M. Vlk. Na výstavu sme
usporiadali aj zájazd pre našich členov a všetkých občanov Unína.
Na výstavách v tomto roku sa naši členovia zúčastnili so zvieratami:
M. Nigrovič – králik: Nemecký obrovitý strakáč modrý, I. Vlk –
králik: Viedenský biely, Bc. M. Vlk – králik: Kalifornský, J. Šimek
– králik: Kalifornský, A. Ovečka – králik: Burgunský, Kalifornský,
hydina: Maranská, Sebritka, Velsumka, Japonka chabo, D. Karas –
hydina: Cholmogorská hus, Landeská hus, Wyandotka, Velsumka,
Brahmanka. S. Surový – králik: Nemecký obrovitý strakáč čierny,
holub: Koburský škovránok, Brnenský hrvoliak, hydina: Minorka,
Sebritka. Najlepšie úspechy na výstavách získal D. Karas.

Určite si už mnohí
z Vás všimli, že so
začiatkom školského
roka vznikol aj nový
záujmový
krúžok.
Tento
chovateľský
krúžok funguje pod
vedením Bc. Michala
Vlka a Dušana Karasa.
Deti navštevujú hodiny
o
chovaní
hydiny
a
králikov
každý
Foto: D. Karas
pondelok v priestoroch
spoločenskej miestnosti (bývalá pošta). Deti sú prevažne žiakmi
štvrtého a piateho ročníka ZŠsMŠ Unín. Krúžok má slúžiť na
vytvorenie si vzťahu k prírode a na získanie vedomostí v oblasti
chovania zvierat. Cieľom skúsených chovateľov nie je len deti učiť
teoreticky, ale najmä im ukázať ako to všetko funguje v praxi,
preto sa častokrát stane, že na hodinách majú aj živé zvieratká.
Aby mali deti väčší prehľad o tom aké plemená sa dajú chovať, bol
organizovaný zájazd na XIX. celoštátnu výstavu v Nitre. Deti si odtiaľ
priniesli veľa zážitkov a nových poznatkov o plemenách hydiny a
králikov. Samozrejme veď ani škola nie je len o učení a tak aj vedúci
chovateľského krúžku pripravili pre ich zverencov prekvapenie. V
čase Mikuláša sa zastavil aj za deťmi na pondelňajšej hodine sv.
Mikuláš v sprievode anjela a čerta. Deti boli podľa zásluh odmenení
malou sladkosťou. Pevne verím, že i nadchádzajúce obdobie bude pre
mladých chovateľov zaujímavé, nakoľko vedúci pre nich pripravujú
exkurzie po okolitých obciach za rôznymi zvieratami.

Bc. M. Vlk

Zuzana Formánková

Za dverami prvej triedy...
Hurá ja už pôjdem do školy, už mám aj tašku, aj peračník...
Rozžiarené očká a vzrušenie z prvého dňa v škole, malý človiečik
plný energie, zvedavosti a chuti pustiť sa do práce...
Takto pôsobí väčšina prváčikov na začiatku školského roka, ten
prirodzený entuziazmus a nadšenie sú obdivuhodné.
Na prechod do školského sveta, do sveta pravidiel a povinností,
je pre deti ozaj veľká zmena a na nás dospelých je pomôcť im toto
obdobie zvládnuť čo najlepšie.
Obdobie, počas ktorého si žiačik zvyká na školu sa u každého
dieťaťa prejavuje inak.
Zmena prostredia, zvládnutie domácich úloh – pre nich nových
školských povinností, prispôsobovanie sa už o niečo náročnejším
školským pravidlám a požiadavkám.
Už sa nemôžu len tak hrať, len tak si kresliť, len tak sa zabávať,
musia disciplinovane a sústredene počúvať svoju pani učiteľku,
reagovať na otázky,... A to si vyžaduje veľa trpezlivosti.

Naši prváčikovia už majú za sebou tri mesiace. Veľa, málo?
No, je to dosť na to, aby sme mohli zhodnotiť, čo už vieme, ako to
zvládneme...
Vytiahla som prvý cvičný zošit, kde sme dokolečka cvičili
písanie čiary zdola nahor, potom zhora nadol, potom kolieska,
oblúčiky, potom lastovičky až po pár mesiacoch sme sa dopracovali
k bruškatému (A) áčku...
V šlabikári už dokážeme prečítať nielen hlásky, slabiky, ale i
skladáme slová zo zvládnutých slabík, prečítame i krátke texty.
Čítanie bolo spočiatku pomalé, slabikované, no postupne sa
zrýchľuje.
Nuž tak, ako pri učení čítania a písania, tak sa učíme aj
matematiku. Učíme sa zapisovať čísla, počítať, porovnávať, riešiť
slovné úlohy, rozlišujeme geometrické tvary. Zdá sa Vám to málo?
Nuž verte, že to nie je málo – a na to, aby dieťa do budúcna nemalo
problémy, je potrebné, aby základ ovládlo perfektne.
Škola nie je len o učení, ale aj o hre, kreslení, cvičení, speve a
iných radostných chvíľach, tak dôležitých pre rozvoj osobnosti
našich najmenších.
Aj keď myšlienka nášho ,,Velikána“ J. A.
Komenského: „Cieľom vzdelania a múdrosti
je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu
života, po nej opatrne vykračoval, pamätal
na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal
budúcnosť“ je pre prváka ťažká, pevne dúfam a
verím, že poctivým prístupom k učeniu si ju v
budúcnosti, aj súčasní prváčikovia uvedomia a
budú na ňu hrdí.
Veľa úspechov, zdravia, lásky a
porozumenia prajem kolegom, žiakom,
rodičom a priateľom školy.
Mgr. Ľubomíra Masaryková
triedna učiteľka prváčikov
Foto: autor
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Z činnosti Jednoty dôchodcov v Uníne
Nie je to tak dávno, čo sme sa na členskej schôdzi jednoty
dôchodcov rozprávali o činnosti a akciách, na ktorých sa zúčastnili
naši členovia v prvom polroku 2016 a už tu je záver roka. Pre
niektorých členov bol tento rok bežný ako tie predchádzajúce roky,
pre niektorých bol však smutný, keď prišli o blízkeho člena rodiny,
ktorý odišiel tam, odkiaľ už nie je návrat možný.
Aj v druhej polovici roka 2016 výbor jednoty dôchodcov
organizoval rôzne podujatia. Dňa 27. septembra sa uskutočnil
zájazd na hrad Červený Kameň, ktorý je zachovalý a udržiavaný so
zaujímavými historickými priestormi a exponátmi. Potom sa bolo
v Slovenskom Grobe na tradičných kačacích a husacích hodoch,
ktoré sú známe nie len na Slovensku, ale aj za hranicami. Dňa 12.
novembra sa niektorí členovia zúčastnili v Holíči na akcii predaja
zákuskov, ktorá bola súčasťou martinských trhov vo vyčlenenej časti
mesta. Naše ženy, členky jednoty dôchodcov reprezentovali dňa 27.
novembra v Gbeloch so svojimi doma vyrobenými zákuskami, o
ktoré mali návštevníci podujatia záujem.
Z príležitosti ukončenia tohto kalendárneho roka sa uskutoční
akcia – drápanie peria. Bude to spomienka na minulosť, ako sa žilo
na dedinách, keď bolo zimné obdobie a na poli sa nerobilo. Je to
poučenie pre našu mládež, ktorá tieto veci nepozná. Be poznania
histórie, nie je budúcnosť.
Do nového roka 2017 prajeme všetkým našim občanom ako i
členom organizácie veľa zdravia, šťastia, lásky, porozumenia a úcty
mladých k rodičom, k babkám a dedkom za všetko čo urobili pre
ich lepší život.
Ing. Ján Hetmánek, CSc.
Na Červenom Kameni

Milosrdní sú blahoslavení,
lebo len tí milosrdenstvo dosiahnu

SDM. Hovorí vám to niečo? Že nie? A čo takto Svetové dni mládeže?
Myslím, že asi každý z vás teraz vie, čo mám na mysli. Celosvetovo
známa púť mládeže sa konáva každé dva-tri roky v rôznych kútoch sveta.
Tento rok bol výnimočný tým, že bola asi najbližšie k nám a to v meste
Krakow v Poľsku. Táto významná udalosť je veľkolepým stretnutím
mladých, ktorí sa zídu na jednom mieste z celého sveta s pápežom
a spoločne chvália Pána. Práve naša rodáčka, študentka gymnázia
Katarína Petrášová, sa zúčastnila a okúsila atmosféru týchto dní, kde sa
práve spolu so svojimi kamarátmi stretla s pápežom Františkom. Viac
nám však prezradí v nasledujúcom rozhovore.
Ako si sa dostala na túto púť mladých? Kto ťa k tomu priviedol?
Na túto myšlienku ma priviedol pán farár Marián Meňuš zo
Štefanova.			
(Pokračovanie na str. 11)

Foto: A. Mihálová

Foto: J. Juriga

Divadlo Zámčisko Unín
Novoutvorené divadlo Zámčisko Unín odohralo dňa 19.
novembra 2016 v miestnom kultúrnom dome divadelnú hru Rómeo
a Júlia po slovensky. Autorom hry je František Malec a režíroval ju
unínsky rodák Ivan Fodor. Taktiež bola zhudobnená báseň Uníne,
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Základná organizácia slovenského
zväzu záhradkárov usporiadala na
martinské hody v sobotu 12. novembra
miestnu hodovú ochutnávku vín a
destilátov. Veru bolo z čoho vyberať. Bolo
pripravených 72 vzoriek vín a 126 vzoriek
destilátov. Mládežníci v unínskych
krojoch sa postarali o obsluhu a dychová
hudba Zlaťulka zahrala na počúvanie aj
do tanca. Boli teda hody, ako sa patrí.

Uníne od ďalšieho nášho rodáka, spisovateľa a básnika Milana
Richtera, ktorý na predstavenie osobne prišiel a túto voľbu tiež
pochválil.
Divadlo malo veľký úspech a odohralo sa pred plne obsadenou
sálou. Súbor je zložený väčšinou z mladých ľudí a študentov, takže
aj skúšky prebiehali veľmi ťažko, lebo počas týždňa to nešlo a tak
sa skúšalo len cez víkendy. Aj
tak vždy niekoľkí nemohli.
No úspech našu mládež
naštartoval a hlavne majú
chuť hrať. Ďalšie predstavenie
odohrali 27. novembra v Senici
a aj tu malo predstavenie veľký
úspech. Teraz do konca roka
čaká účinkujúcich ešte jedno
predstavenie v Dunajskej
Lužnej. Verím, že nebude naše
posledné a za rok sa divadlo
Zámčisko predstaví s niečím
novým.
Foto: M. Straka
Zlata Machová
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(Dokončenie zo str. 10)
Keďže som členkou kresťanského spoločenstva ERKA ako
animátorka v Štefanove, tak sme sa spolu s er-kármi rozhodli prijať
túto ponuku a ísť do Krakowa na Svetové dni mládeže. Najprv
som sa obávala, vzhľadom na situáciu vo svete, pretože sa všade
písalo o teroristických útokoch a podobne. Nakoniec ma však
ostatní presvedčili a ubezpečili, že Pán Boh si uchráni svoje ovečky
a naša púť dopadne dobre. Dohromady nás bolo sedem a spolu s
pánom farárom ako šoférom sme sa vydali na toto dobrodružstvo.
Odchádzali sme v utorok 26.júla asi o ôsmej ráno. Cesta prebehla
rýchlo, keďže sme sa rozprávali, počúvali hudbu i svedectvá viery,
ktoré nám púšťal pán farár v rádiu.
Ako to prebiehalo ďalej? Kde ste boli ubytovaní?
Do Krakowa sme prišli v utorok popoludní. Hneď na začiatku
každý dostal „balíček pútnika“, ktorý bol v 3 farbách: žltej, modrej,
červenej a vstupnú kartu (hovorili sme jej VIP karta), ktorú sme
stále museli mať na krku. Naša skupinka dostala žltú farbu. A aby
som nezabudla, balíček pútnika, ktorý som spomínala obsahoval
batoh (v našom prípade žltej farby), šatku, šál, pršiplášť, náramok,
modlitebnú knižku, ďalšie
dve knihy o Krakowe a
jeho pamiatkach a mapku.
Ubytovaní sme boli u
rehole paulinov pri kostole
na Skalke. Miesto bolo
dosť vzdialené od centra
Krakowa, preto sme museli
vždy cestovať. Stanovali sme
v sektore spolu so Slovákmi
z Trnavy a ľuďmi z iných
krajín. Bolo tam vyše 80
stanov. Stravu sme mali
dobre zabezpečenú. Na
začiatku nám rozdali stravné
lístky, kde bol napísaný
dátum pre raňajky, obed
alebo večeru. Pomocou nich
sme si mohli vyzdvihnúť
stravu len v našom sektore. Jedlo sa vydávalo hneď vedľa v záhrade
rehole paulinov. Bolo chutné i vzhľadom na to, pre akú masu ľudí ho
museli pripravovať.
Aký program ste absolvovali počas celých SDM?
Po príchode sme sa ubytovali v spomínanom sektore u paulinov,
postavili stany a prichystali sa na večerný program, ktorý prebiehal
v parku Błnoia v Krakowe. Na tomto mieste sa konali všetky omše
a stretnutia s pápežom Františkom. Park bol rozdelený na sektory,
podobne ako naše ubytovanie. My sme boli v sektore C2. Cesta od
paulinov trvala pešo asi hodinu. Na prvý pohľad sa to zdalo dlho,
no cestou sme stretali veľa iných ľudí rôznych národností, ako
napríklad veľmi temperamentných Španielov, Nemcov, Čechov,
ďalších Slovákov, Maďarov, Portugalcov, Brazílčanov, Francúzov,
Američanov i ľudí z Juhoafrickej republiky a iných kútov Afriky.
Prvý večer sa konal otvárací ceremoniál SDM, ktorý bol spojený
so sv. omšou. Ďalší podvečer sme sa vydali na hlavné námestie
Krakowa, kde vystupovala skupina ESPÉ zo Slovenska. Vo štvrtok
sa konalo prvé stretnutie so Svätým Otcom a privítanie ho na SDM.
V piatok sme spolu s ním absolvovali krížovú cestu. Celý program
vyvrcholil nedeľnou sv. omšou, ktorú celebroval pápež František.
Navštívili ste v Krakowe aj nejaké pamiatky počas voľného času?
Voľné chvíle sme sa snažili využiť čo najviac spoznávaním krás
tohto mesta. Prvý deň sme išli neďaleko Krakowa do mestečka Skawina
(väčšina Slovákov tu bola ubytovaná) na katechézy. Prišli sme neskôr
vzhľadom na obmedzené spoje, ale aj napriek tomu, že sme tam
postretali veľa Slovákov, preto druhýkrát sme tam už nešli. Urobili sme si
vlastný program spolu s pánom farárom, ktorý bol v Poľsku nespočetne
veľakrát a sám nám urobil prehliadku rôznych miest. Navštívili sme
napríklad Sanktuárium Božieho milosrdenstva, Sanktuárium sv.
Jána Pavla II., Wadowice, kostol sv. Františka z Assisi alebo kostol sv.
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Floriána. V stredu sme mali možnosť dostať sa na do obednú sv. omšu
s pápežom Františkom, ktorá bola len pre 2000 ľudí. Pán farár nám
zohnal vstupenky. Pre niekoho nemožné a neuveriteľné, ale u pána
farára dosiahnuteľné. A my sme sa mohli zúčastniť! Bol to neskutočný
zážitok. Predstavte si, že z 2 a pol milióna ľudí na SDM sme my mohli
byť medzi tými 2000 ľuďmi a byť v čo najtesnejšej blízkosti Svätého Otca.
V sobotu sa podvečer konala vigília mimo Krakowa, asi 15 kilometrov
v campuse Misericordiae, kde sa v nedeľu konala slávnostná sv. omša.
Ľudia, ktorí sa jej zúčastnili, prespávali na mieste v danom sektore,
ktorý im bol pridelený. My sme sa jej nezúčastnili a na toto miesto sme
sa dostali až v nedeľu okolo 7. hodiny ráno. Vstávali sme o 3. hodine,
cestovali sme autobusom a neskôr aj 5 kilometrov pešo. Pred začatím
sv. omše sme sa stihli ešte naraňajkovať . Medzičasom niektorí účastníci
spali alebo odpočívali. Ja som sa vybrala s kamarátkou na toaletu. Rad
bol taký dlhý, že sme v ňom stáli vyše hodinu a pol a keď sme sa vrátili,
všetci sa čudovali, kde sme boli tak neuveriteľne dlho. Pred omšou sme
mali možnosť vidieť Svätého Otca Františka asi v 10 m vzdialenosti od
nás. Bol to ďalší úžasný a nezabudnuteľný zážitok. Po sv. omši bola cesta
späť veľmi zdĺhavá. Čakali sme dve hodiny, kým sa cesta aspoň trošku
uvoľní, no márne. Vznikla
veľká tlačenica a my sme
postupovali k východu veľmi
pomaly, niekedy iba pol metra
za 10 minút. Do stanov sme sa
dostali asi až o siedmej večer.
Spomenieš si na nejaký
zaujímavý zážitok zo SDM?
Celkovo celá akcia
bola jeden veľký zážitok.
Napríklad zaujímavé bolo
vymieňanie vecí s inými
národmi. My sme im dávali
slovenské vlajky, perá alebo
ja osobne som mala našu
unínsku slivovicu v malých
fľaštičkách, ktorú mi daroval
pán starosta Palkovič, za čo
mu veľmi pekne ďakujem.
Musím však povedať, že tento darček najviac uchvátil, hlavne vtedy,
keď som dodala, že je to náš národný alkohol (pri slove alkohol sa
každému rozsvietili oči). Takouto cestou sa ku mne dostalo veľa
príveskov, magnetiek alebo tričiek od ľudí z iných krajín sveta.
Zažila si aj nejaký menej príjemný zážitok?
Negatívny asi nie, no jedine niekedy nepríjemné bolo to, že
všade bolo hrozne veľa ľudí. V električkách, vlakoch, ale aj na
uliciach. Dosť často sa tiež menilo počasie. Z minúty na minútu
začalo pršať, alebo prišla veľká horúčava. Preto sme stále museli mať
po ruke pršiplášte. Spomínam si na cestu z poslednej nedeľnej omše.
Pršalo po celý čas, odvtedy čo sme vyšli, až do rána a dokonca nám aj
vyplavilo stan. Jediné šťastie bolo to, že sme ráno išli domov.
Odporučila by si absolvovať cestu na SDM aj iným mladým
ľuďom alebo dokonca aj starším?
Určite áno. Bol to nezabudnuteľný zážitok. Najviac by som
vyzdvihla celkovú atmosféru, ktorá vládla celými svetovými dňami
mládeže. Všetci ľudia boli plní energie a entuziazmu. Poliaci boli
veľmi ochotní a zhovievaví, hlavne keď sme sa pýtali na cestu.
Tiež ma táto cesta obohatila viac vo vlastnom duchovnom živote a
prehĺbila aj naše vzťahy medzi animátormi.
Ak sa pýtate, ako súvisí názov tohto rozhovoru s jeho
obsahom, tak toto krásne súvetie je refrén a zároveň témou zo
slovenského prekladu hymny SDM pre rok 2016. A čo dodať na
záver? Predovšetkým by som chcela mojej sestre Katke poďakovať
za rozhovor, ktorý mi poskytla do Unínskych novín. Verím, že ju
bude práca animátorky naďalej veľmi baviť s mladou generáciou a
rovnako im bude odovzdávať zážitky, ktoré na takýchto duchovných
cestách zbiera.
Radka Petrášová
Foto: Archív K. Petrášovej
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Miss hasička 2016

ale i Unín. Organizácia na vysokej úrovni, súťažiace sa predvádzali
odbornej porote, v ktorej okrem iných zasadli i prezidentka
Kvapky nádeje Vendula Pizingerová, Miss Českej republiky Nikol
Nenapíšem nič nové, len skutočnosť, ktorá je od večera 4.
Švantnerová, bývalý futbalový reprezentant Pavel Horváth.
novembra všetkým v našej obci dobre známa. Naša spoluobčianka
Alica
dominovala
v
Alica Ondrášová, v silnej a
tradičných
i
netradičných
kvalitnej konkurencii súperiek
disciplínach. Nervozita rástla a
z Českej a Slovenskej republiky,
po vyhlásení výsledkov sa v jej
získala titul Miss hasička ČR a
očiach objavili slzičky šťastia.
SR pre rok 2016. U odbornej
Pre média konštatovala „Som
poroty zvíťazila na plné čiare,
dojatá, nečakala som to, som
vďaka vystupovaniu, pôvabu
šťastná, že som vyhrala, nič
a dokonalej postave. Čo tomu
neočakávam, chcem zostať
predchádzalo? V prvom rade
taká aká som“. Dojatie ovládlo
vzťah k športu. Asi len málokto
aj rodinných príslušníkov a
vie, že Alica bola platnou
priateľov. Na druhý deň sa
členkou kádra žiakov miestneho
vrátila do rodiska, najbližší
futbalového klubu. Od toho
pracovný deň k študijným
bol len krôčik na prestup k
povinnostiam na Univerzite
hasičskému športu.
Komenského v Bratislave. V
Čo sa týka samotnej súťaže
Foto: Profimedia.sk
tichosti, skromnosti. Alicu
Miss hasička ČR a SR, na účasť
Ondrášovú prijal na Obecnom
ju nahovárali hasiči už minulý
úrade v Uníne starosta obce Ján
rok, ale pracovala ako modelka Alicu prišiel do stovežatej podporiť fanklub domácich.
Palkovič. Zablahoželal jej k úspechu, poďakoval za reprezentáciu a
v zahraničí. Tohto roku sa už prihlásila. Finálovému večeru
pozitívne zviditeľnenie obce Unín. Poprial jej veľa osobných ako i
predchádzali castingy. V Prahe na základe fotografií, ktoré boli
študijných úspechov, veľa šťastia, pohody a lásky v osobnom živote.
súčasťou prihlášok bolo vybraných 30 dievčat. Následne bol okruh
Alica ďakujeme.
znížený na 12 a nakoniec na finálových 8 hasičiek. Prišlo samotné
finále. TOP – Hotel Praha bol dejiskom úspešnej súťaže pre Alicu
-jp-

Stretnutie po 45 rokoch
45 rokov od školských lavíc
je doba dlhá
tvár sa nám zmenila,
no duša ostala mladá.
Život nás učil riešiť úlohy,
ktoré by školská taška už neuniesla
bolo nám spolu dobre,
na TO sa nezabúda
Ľudmila Potreská – jedna z nás
Zišli sme sa opäť, nie všetci, niektorí nemohli z osobných príčin,
Oľga z večných. Spomenuli sme si. Po svätej omši venovanej nám,
odslúženej naším rovesníkom otcom Tiborom.
Nebolo to stretnutie z povinnosti, že už je to toľko rokov, čo
sme stratili bezstarostnosť, a začali vnímať život z iného pohľadu
zodpovednosti za seba, za svoje činy a skutky. Rozišli sme sa do
sveta, nie šíreho, temer všetci žijeme v regióne, držíme sa dedovizne.

Vnímame osudy, vieme o sebe, sem tam sa aj stretneme, pozdravíme,
prehodíme slovko, dve. Zaspomíname na časy minulé, krásne
detstvo, mladosť. Hodnotíme.
Zaspomínali sme aj na našom stretnutí. Spoločne sme sa
nestretli 10 rokov. Vekom sme zostarli, nie duchom. V mladistvom
(nie mladíckom) duchu prebiehalo celé stretnutie. Bolo to posledné
preddôchodkové, pre niekoho už aj dôchodkové. To však nebralo nič
na radosti, spokojnosti a priateľskosti. Bolo to fajn. Boli fajn všetci
tí, ktorí končili miestnu základnú školu v roku 1971, pod vedením
našej triednej Emílie, ktorá bola samozrejme ako vždy prítomná.
Veľa zdravia, pokoja a šťastia do ďalších rokov, priatelia.
-jp-

Foto: S. Klenová
V nedeľu 9. októbra 2016 zorganizoval Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža v Uníne koncert skupiny Fragile. Kultúrny dom od
18. hod. praskal vo švíkoch a atmosféra bola viac než úžasná. Svojou
účasťou a spevom potešila divákov rodáčka zo Senice Helena Krajčiová, dirigent Braňo Kostka a okrem iných aj detská spevácka hviezda
Martin Madej. Diváci z Unína a okolitých dedín po dvoch hodinách
odchádzali očarení hudobným zážitkom a nabití pozitívnou energiou.
Foto: M. Straka
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Z výstavy na výstavu
Ako už býva zvykom každoročne v období letných unínskych
hodov sa koná výstava zvierat pod záštitou Slovenského zväzu
chovateľov (SZCH) Unín. Nebolo tomu inak ani toto leto a tak i ja
som mala tú možnosť sa prvý krát takejto udalosti zúčastniť. Nie je
na tom nič také zvláštne veď ako každý z Vás som prišla, pozrela,
pochválila či už zvieratká vystavovateľov alebo dobrú organizáciu zo
strany chovateľov miestnej organizácie. Ako dni bežali tak som mala
možnosť navštíviť aj výstavy v okolitých obciach a mestách, ktoré vo
mne zanechali dojem, že ešte stále sú medzi nami ľudia, ktorí milujú
prírodu a živé tvory. Cieľom týchto malých výstav je získať cenné
informácie pre dobrú pripravenosť zvierat na celoštátnu výstavu,
ktorá sa koná v Nitre.
Preto som rada, že i SZCH Unín pod vedením predsedu
Igora Vlka organizoval zájazd na XIX. Celoštátnu výstavu a I.
Výstavu Vyšehradskej štvorky, ktorá sa uskutočnila dňa 26. 11.
2016 na výstavisku v Nitre. Zájazdu sa zúčastnili obyvatelia obce
Unín, chovatelia z miestnej organizácie a čo ma milo prekvapilo,
záujem prejavili i mladí nádejní chovatelia z novozaloženého
chovateľského krúžku. Odchádzalo sa v skorých ranných hodinách
od pohostinstva u Dugiho, kde nás čakal 20 miestny autobus a
9 miestna dodávka, ktorú sme mali zapožičanú od miestneho
Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Unín. Po niekoľkých
hodinách cesty sme sa ocitli priamo na výstavisku, kde sme dostali
rozchod a každý mohol obdivovať zvieratá podľa vlastného záujmu.
Výstava bola rozdelená do 4 pavilónov kde sme mohli vidieť hydinu,

Z tradície ochotníckeho divadla v obci
Divadlo v obci žije! To je prvá dobrá správa. Druhá dobrá
správa je, že najnovšie divadelné predstavenie Rómeo a Júlia po
slovensky, ktoré malo premiéru 19. 11. 2016, nacvičili pod vedením
rodáka Mgr. art. Ivana Fodora mladí herci. Poväčšine išlo o ich
debutové vystúpenie. Pokračujú tak v tradícii ochotníckeho divadla,
ktorá má v obci vyše 90-ročné trvanie. Siaha do obdobia vzniku
Československej republiky v roku 1918.
Prvý divadelný kus Jánošík nacvičil neskorší dlhoročný veliteľ
hasičov Karol Kokrhel. Hrávali sa predovšetkým hry z dedinského
prostredia od Ferka Urbánka. Dokonca existoval pri miestnej
telovýchovnej jednote Orol i divadelný krúžok, ktorý však zanikol v
roku 1923. O pokračovanie tradície sa zaslúžili predovšetkým učitelia
miestnej školy. Rechtor, teda človek, ktorý bol zároveň učiteľom v
škole a organistom v kostole, Alexander Flamík nacvičoval od roku
1923 až do roku 1944 niekoľko divadiel ročne. Z nich spomeňme napr.
Ženba (1924), Charleova teta (1926), Strýčko (1928), Mestská rada na
námluvách (1931), Na manželskej fronte kľud (1932). A to nielen so
školskými deťmi, ale i s dospelými. Dokonca v roku 1927 nacvičili v
škole i tri bábkové divadlá (Bacilínek, Kašpárek policajtom, Ponocný
a strašidlo). Popri škole nacvičovali divadlá i hasiči (režiséri Karol
Kokrhel, Jozef Dermek, Pavol Pivák). Počas obdobia Slovenského
štátu sa hrali divadlá pod hlavičkami Katolíckej jednoty (napr. Lurdská
pasáčka (1941)), Hlinkovej gardy (napr. Dedinský krutáň (1942),
Hrob lásky (1943), Drotár (1943), Bludár (1944)) a Hlinkovej mládeže
(napr. Jedným sníčkom anjelíčkom (1942)). Výťažok z divadla Skauti
na Orave (1943), ktoré nacvičili učitelia s deťmi, sa použilo na kúpu
školského rádia. Zvyk inscenovať divadelné hry v zimných mesiacoch
pretrval i po roku 1945. V roku 1946 sa ochotníci predstavili hrou Buď
vôľa Tvoja, ktorú nacvičili pod vedením správcu školy Alojza Chytila
a Jozefa Dermeka. Zmena spoločenskej klímy po Februári 1948 sa
postupne prejavovala i vznikom nových spoločenských organizácii,
ktoré však pokračovali v nacvičovaní divadiel. Boli to predovšetkým
Výbor žien a osvetová beseda. K nim v 60. rokoch 20. storočia patrili
ešte pionieri a zväzáci. Nácvik vo Výbore žien dlhé roky viedla učiteľka
Mária Podmanická, spočiatku i so svojim manželom Jozefom. Ich
repertoár vychádzal predovšetkým z dedinského prostredia. V roku
1964 sa predstavili hrou Páva, o dva roky neskôr divadlom Magduška a
v roku 1968 hrou Strýdža spod hája. Umeleckým vedúcim v osvetovej
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králikov, holubov a exotické zvieratá. Potom naše kroky smerovali k
penziónu Hofer, neďaleko Nitry, kde sa aj dospelí a najmä deti mohli
pokochať zvieratkami v malej „Mini Zoo“, ktorá je súčasťou areálu.
V pohostinstve nás čakal výdatný obed podľa vlastného výberu.
Spokojný a plný nových zážitkov sme sa v podvečer vrátili späť do
našej obce.

Foto: C. Karasová
Na záver by sa patrilo poďakovať SZCH a DHZ Unín, že nám
bolo umožnené získať nové skúsenosti z oblasti chovateľstva. Dúfam,
že v budúcom roku sa opäť nájde chuť a čas organizovať podobné
akcie, ktoré prispievajú k rozvoju miestnej organizácie.
Zuzana Formánková
besede bol učiteľ Dušan Kuba so svojou manželkou Irenou, ktorí
nacvičovali divadlá súčasných dramatikov. Z hier, ktoré sa konali pod
názvom miestnej osvetovej besedy spomeňme aspoň Pytliak Martin
(1965), Ženba Ďura Šuplatu (1967), Rozkošná príhoda (1968). Popri
nich existoval v škole divadelný krúžok, ktorý nacvičoval vlastné
predstavenia. Tie v 60. rokoch minulého storočia viedli učiteľky
Ondrušová, Marta Matušovichová a Irena Kubová.

Foto: Archív ZŠsMŠ Unín
Divadelná hra „Modrý kvietoček“, ktorú zahrali žiaci ZDŠ v roku 1963
pri príležitosti MDŽ. 		
Základ ochotníckej divadelnej skupiny Radosť, ktorá začínala
pod taktovkou M. Podmanickej, tvorili predovšetkým herci
účinkujúci pod patronátom výboru žien. V rozmedzí rokov 1981 až
1990 nacvičili viac-menej v stabilnej zostave deväť, predovšetkým
Urbánkovych, hier (Krutohlavci (1981), Kamenný chodníček
(1982), Pani Richtárka (1983), Hrob lásky (1985), Zlomená pýcha
(1986), Strýdža spod hája (1987), Rozmajrín (1988), Páva (1989) a
Štedrý večer siroty (1990)). Po roku 1990 to boli ďalšie štyri (napr.
Bludár (2001), Mariša (2009)), naposledy v roku 2012 zmieňovaný
Unínsky grumbír. Sporadicky ešte v 80. rokoch 20. storočia popri
divadelnej skupine Radosť hrávali divadlá aj herci z radov osvetovej
besedy a miestnych požiarnikov. Tí sa v roku 1988 s hrou Horí
zúčastnili celoslovenskej súťaže v Sobranciach.
Podľa neúplnej štatistiky nacvičili unínski ochotníci v rozmedzí
rokov 1919 -2015 najmenej 68 divadelných inscenácií.
							
				
M. Hoferka

I

D

3

Unínske noviny

14

ENEM PRO NÁS v Košiciach
Beh je dnes v móde viac ako kedykoľvek predtým. Patrí k
aerobičným cvičeniam, ktoré sú pre organizmus najzdravšie. Beh
pomáha budovať kondíciu, spomaľuje tep, znižuje tlak, spaľuje kalórie
a nabíja nás hormónmi šťastia. Ale postaviť sa na štart maratónu v
dĺžke 42 195 m, to si už žiada veľa trénovania
a úsilia. V našej obci sme mali v minulosti tiež
bežcov, ktorí si vyskúšali túto skúšku odvahy
a prekonali samých seba. No a v tomto roku
sa 2. októbra postavilo na štart najstaršieho
maratónu v Európe vyše 11 tisíc bežcov a
medzi nimi boli i dvaja naši spoluobčania.
Požiadala som pána Juraja Ondráša a pána
Dušana Petráša, účastníkov maratónu v
disciplíne štafeta, o krátky rozhovor.
Kto vás priviedol k tomu zúčastniť sa
Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach?
Dušan: Kolega niekedy v apríli zistil, že finančná správa poriada
majstrovstvá FS v behu a opýtal sa ma, či by som nešiel na výlet do
Košíc. S tým som hneď súhlasil, ale podmienkou bolo zabehnúť 10 km,
no vtedy som si už pomyslel, že to pre mňa nebude žiadny problém.
Juraj: Už dávnejšie som kolegov volal na beh Skalica - Hodonín,
ale nejako nemali chuť. Keď sme sa neskôr rozprávali o možnosti
ísť na „výlet“ do Košíc a spojiť to so zabehnutím nejakých pár
kilometrov, bolo dohodnuté. S názvom sme nemali problém, po
pár návrhoch sme sa zhodli na názve čisto rýdzom „Enem pro nás“.
Aby som využil ich eufóriu z rozhodnutia sa zúčastniť maratónu,
tak som ihneď zaregistroval našu štafetu a zaplatil štartovné. Bolo
rozhodnuté. Prihlášky boli poslané už 20. apríla 2016.
Koľko sa vás zúčastnilo a v akej skupine ste súťažili?
Dušan, Juraj: Vytvorili sme štafetu, ktorá pozostávala zo štyroch
členov, kde sme bežali prvý (Juraj) a tretí (Dušan) úsek cca 12
km. Na štart majstrovstiev FS v štafete sa postavilo 13 družstiev a
celkovo bolo v Košiciach 214 štafiet. Štafetový beh FS sme vyhrali
časom 3:30:31 a v celkovom poradí sme skončili v štafete na 16.
mieste. Podľa slov maratónskeho bežca zo Senice, Jara Kubíčka, sme
zrejme vyhrali i záhorácku štafetu a vytvorili nový záhorácky rekord,
nakoľko sme boli v Košiciach asi jediná štafeta zo Záhoria.
Čo pre vás znamenalo zúčastnenie sa tohto závodu?
Dušan: Zo začiatku som to naozaj bral ako výlet do Košíc, ale
postupným tréningom a porovnávaním časov z minulých ročníkov
som uveril tomu, že môžeme ako štafeta vyhrať majstrovstvá FS. Však
bol na mňa jeden kolega i veľmi nahnevaný, keď som vyhlásil, že ideme
vyhrať. Povedal, že sme to s Jurajom poňali tak po „unínsky“, hneď to
chceme vyhrať, bez žiadneho pekného výletu 3 dni „fofo“ v Košiciach.
Pripravovali sme sa však veľmi zodpovedne, doslova vyšperkovali
všetky detaile, počnúc názvom štafety, oblečením, až po víťazný nápoj
ENEM od nášho sponzora VÍNO-MASARYK Skalica.
Juraj: Po skončení s aktívnym futbalom sa ešte udržujem ako tak
v kondícii, nedá sa mi len tak skončiť a sedieť doma po toľkých rokoch
pravidelného trénovania. Od prihlásenia na štafetu sa naše stretnutia
nezaobišli bez porovnávania časov a ubehnutých vzdialeností, až
sme nakoniec prišli na to, že to jednoducho vyhráme. Od tejto chvíle
sa veci zmenili, všetci sme si stanovili tréningový plán a ten sme sa
snažili podľa možností dodržať. A oplatilo sa !
Spomeňte nejaký zaujímavý zážitok zo závodu.
Dušan: Atmosféra v Košiciach bola pre mňa veľkým zážitkom,
vytvorili sme super partiu, ktorá sa povzbudzovala a užívala si výlet
do Košíc. Avšak najlepší zážitok pre mňa bol až po maratóne v
práci, kde mi kolega poslal fotografiu z košického denníka Korzár

s názvom „Podoby Košického maratónu – najlepšie momentky“, kde
sme si s Jurajom v cieli pochutnávali na zmrzline (čakali sme na
štvrtého kolegu, ktorý bol práve na trati) a pred nami bola zabalená
v igelite bežkyňa a oddychovala vyčerpaná po behu.
Juraj: Bolo ich viacej a boli úžasné. No asi najväčším zážitkom
bol spoločný štart a tá obrovská masa ľudí.
Motivovala vás výhra zúčastniť sa iných
bežeckých závodov?
Dušan: Zatiaľ behám rekreačne, udržujem
sa v pohybe v rámci časových možností. Mám
v pláne si ísť vyskúšať beh Hodonín – Skalica,
ale už iba v tempe enem pro nás.
Juro: Chystám sa zopakovať si beh Hodonín
– Skalica spolu s partiou ENEM PRO NÁS.
Ďakujem vám za priblíženie atmosféry
Zdroj: J. Čermáková najstaršieho maratónu v Košiciach a želám
mnoho ubehnutých kilometrov, veď si beháte
enem pre seba. Beh by mal robiť ľuďom radosť, mali by mať z neho
dobrý pocit a znova sa tešiť na ďalší. Ak sa človek do ďalšieho tréningu
- behu núti, nie je to dobré. Keď sa na jar oteplí, verím, že vybehne v
Uníne viacej športovcov, ktorí si pôjdu zabehať kvôli zdraviu, zlepšeniu
fyzickej kondície, alebo skrátka iba tak, ENEM PRO NÁS.
Radka Petrášová

Dočkali sme sa
V prípade ak by bol na futbalovom zápase 15. kola Fortuna
ligy medzi MFK Ružomberok – Spartak Myjava unínsky futbalový
fanúšik, určite by mu zaplesalo športové srdce a povedal si
„konečne“. Počas tohto zápasu miestny hlásateľ ohlasoval striedanie
v tíme hostí. Miesto hráča s číslom 33 Vladimíra Kukoľa nastúpil
hráč s číslom 13 Samuel Flamík. Náš občan, náš športovec. Je to pre
šport v Uníne historická chvíľa, keď vo vrcholovom športe nastúpil
náš občan. Samovi, ako i Erikovi Pechovi, ďalšiemu hráčovi bieločierneho kopaničiarskeho futbalového klubu želáme veľa športových
úspechov a nech rozvíjajú a zúročia svoje futbalové talenty.
-jp-

Foto: M. Straka
Do obce v štvrtok 8. decembra zavítala televízia JOJ, ktorá urobila niekoľko záberov z obce. Navštívila vyhliadkovú vežu, no pre veľkú hmlu
nebol dobrý výhľad na obec a jej okolie. Nazrela i do pálenice a zúčastnila sa „drápania“ peria v kultúrnom dome, ktoré zorganizovala
jednota dôchodcov. V obradnej sieni obecného úradu ju privítali naše
mladé speváčky v unínskych krojoch.
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