Unínske noviny
o b č a s n í k

číslo 3 / ročník VII.

o b y v a t e ľ o v

nepredajné

o b c e

U n í n

Vianoce 2009

Blaha, šťastia hodiny,
v kruhu svojej rodiny,
užite si spoločne,
krásne sviatky vianočné.
Príjemné prežitie Vianoc
a šťastný nový rok
všetkým želá redakcia.
Vánoce mojej muadosci
Spomínky, keré mám zaryté huboko
v srci na vinšovačky na Ščedrý večer
pred Božim narodzeňim do 70-tych rokú
minulého storočá.
My, dzeci, školáci, aj predškolský
vjek, súroďenci aj s kamarátkama
a kamarádma po skupinkách též až do
13 – 14 rokú života, sme chodzili na
Ščedrý večer po 18 hodziňe spívat a vinšovat po dzedziňe do domú, de sa svíciuo a de sme predpokuádali, že neodejdeme „naprázno“. Prvňí sme pred
domem zaspívali pjesňičku:
Čo koho do toho,
ked Ježiška lúbim,
ked pôjdem na jarmok,
volačo mu kúpim.
Cukríky, jablká,
to je pre Ježiška,
aby sa potešil
v tych malych jasličkách.
Alebo sme spívali pjesničku: Veselost
velká sa svjetu zjavila co je pjesňička
s katolíckého spjevníka. A potom sme
zavinšovali:
Vinšujem Vám f tyto svátky,
Krista Pána narodzeňí,
aby Vám dau Pambú zdraví,
ščascí, mnoho dobrého,
pokoja svatého
a po smrci králofstva nebeského.
Potom sme už čekali na „odmjenu“.
Každý jeden z nás dostau 2-3-5 korun. 10
korun – to už byuo moc peňez. Strýček
Karol Kokrhel a jejich žena Mila, alebo
sestra strýčka Karola, Mariša – to sa
ríkauo „u Lajošú“ – co mjeli obchod,
nám dali pár kúškú tenkých apolitánek –

Chrástka v zime

to byuo „vážené“, prodávauo sa to na
váhu. Povidali sme „Pambú zapuac“. To
sme chodzili asi dvje hodziny a naťešení
sme si vyspívané peňíze dali doma do
šporkase. Muj bratr mjeu šporkasu prasátko a já malučkú bečku takej kávovej
barvy. A potom neskúrej nam mamička
s tacičkem za ty peňíze kúpili, co sme
potrebovali...
Toto byli nádherné zvyky, poťešili
sme hlavňe starych ludzí, ňekerí z ňich
žili osamoce a oňi nam urobili radost
tym, že nam ňeco dali každému do ruky.
Fčilejky extra Pánu Bohu ďekuju, aj
ked už mám pár rokú pred šedesátkú, že
sem f tych požehnaných rokoch mohua
žit až do 19-tich rokú v mojej drahej
rodnej dzedziňe na Záhorí – v UNÍŇE.
sr. Mária - Bernadetta Vachová, SCSC

Pre pekné prežitie
seniorského veku
Ako vznikla myšlienka vybudovať
sociálne zariadenie v našej obci? Donútila nás k tomu ekonomická situácia
a demografický vývoj. Z dôvodu
postupného znižovania detí v MŠ a po
rozhodnutí obecného zastupiteľstva sme
tak, ako vo väčšine obcí a miest presunuli MŠ do ZŠ. O uvoľnené priestory
MŠ mala záujem nezisková organizácia
z Bratislavy na vybudovanie sociálneho
zariadenia, avšak obecné zastupiteľstvo
rozhodlo, že rekonštrukciu tohto objektu vykoná obec. Hlavným dôvodom

Foto: Ján Hladký ml.

bolo to, že túto stavbu budovali naši
občania v akcii „Z“.
Naše zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych služieb Barborka,
n.o. projektoval náš spoluobčan Miroslav Jakubáč. Celú rekonštrukciu vykonala stavebná firma ZIL-Stav Skalica.
Stavba bola budovaná z úveru od ŠFRB
– cca 7 mil. Sk, z vlastných prostriedkov obce 2 mil. Sk a 700 tis. Sk bola
dotácia z Ministerstva práce, soc. vecí
a rodiny SR. Celé zariadenie bolo vybavené z kamióna, ktorý bol zaslaný
z Holandska a zabezpečila ho Mgr. Štetinová, súčasná riaditeľka zariadenia.
Obec uhradila len za dopravu 45.000,Sk t.j. 1.500,- €. Okrem zariadenia
z kamióna (postele, nočné stolíky, skrine a iné) nám pomohli zabezpečiť zo
svojich prebytkov sociálne zariadenia
zo Skalice a Mokrého Hája. Ostatné čo
bolo treba dokúpila obec. Nemôžeme
zabudnúť i na sponzorov. Firma Kovovýroba Unín Florián Ovečka zdarma
poskytol cca 50 svietidiel. Na stoličky
do jedálne a regál prispela spoločnosť
Nafta Bratislava sumou 1.000,- €.
Poďakovanie patrí i nemenovaným
sponzorom, ktorí akokoľvek prispeli
k tomu, aby zariadenie mohlo byť odovzdané do prevádzky.
Za metodickú odbornú pomoc treba
poďakovať riaditeľkám sociálnych zariadení a pracovníkom mestských a obecných úradov v Gbeloch, Mokrom Háji,
Brodskom, Skalici, Holíči a VÚC Trnava.
(pokračovanie na str. 2)
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Veľká vďaka patrí i všetkým pracovníkom tohto zariadenia
od pani riaditeľky až po upratovačky, ale aj ich rodinným príslušníkom a pracovníkom obecného úradu za odpracované
hodiny pri príprave a zariaďovaní týchto priestorov. Bola to
ťažká a namáhavá práca bez peňažnej odmeny. Ešte raz všetkým úprimná vďaka.
Podarilo sa vybudovať a dať do prevádzky nadštandardné
zariadenie v 20 jednoposteľových izbách a 2 dvojposteľových.
Vytvorili sme 12 pracovných miest, čo je v súčasnosti veľká
pomoc i pre našich spoluobčanov.
Verím, že klienti, ktorí sú a budú v našom zariadení, budú
spokojní a spokojní budeme i my, že sme prispeli k dobrým
podmienkam a prostrediu na prežitie pokojnej jesene života
ľuďom, ktorí si to určite všetci zaslúžia.
Štefan Andel – starosta obce

Plán budovateľských akcií v roku
2010
1. Rekultivácia divokej skládky
2. Oprava strechy ZŠ, KD a DSS
3. Úprava verejného priestranstva pri kaplnke sv.Antona,
rekonštrukcia chodníkov a odpadových kanálov (v prípade úspešnosti podanej žiadosti z fondov EÚ)
4. Výmena a doplnenie dopravných značiek
5. Spolupracovať s vedením ZŠsMŠ pri vyhlásených
výzvach na podanie investičných projektov
6. Oprava a údržba miestnych komunikácií
7. Vybudovanie parkoviska pri 12 b.j.
8. Oplotenie bytového domu v areáli ZŠ
9. Spolupracovať pri budovaní cyklotrás cez k.ú. Unín
10. Spolupracovať s vedením DSS Barborka pri podávaní
investičných projektov a projektov na materiálnotechnické vybavenie
11. Zberný dvor – výkup pozemkov a projektová dokumentácia
12. Rozobratie vodnej nádrže a jej budúce využitie
13. Výmena okien na obecných budovách
14. Údržba všetkých obecných objektov
15. Oprava a údržba pestovateľskej pálenice a jej okolia
16. Zabezpečiť projektovú dokumentáciu na budovanie
kanalizácie
17. Spolupracovať pri pozemkových úpravách v k.ú. Unín
a Sedlište

Z kandidátov na predsedu Trnavského samosprávneho
kraja dostal Tibor Mikuš (nezávislý) 98 hlasov, Miroslav Jureňa (ĽS-HZDS, Agrárna strana) 58 hlasov, Gabriel Pavelek
(KDH, SDKÚ-DS, SaS, OKS, Misia, Hnutie kresťanskej solidarity) 25 hlasov a Gábor Gál (MOST- HÍD) 4 hlasy.

Seniori na olympiáde
Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku
v Trnave a Trnavský samosprávny kraj pripravili v rekreačno
– športovom areáli Planinka pri Dechticiach prvý ročník Župnej olympiády seniorov TTSK pod záštitou poslanca Národnej rady SR a predsedu TTSK Tibora Mikúša. Tejto olympiády sa zúčastnila i predsedníčka miestnej organizácie Štefana
Jurigová, ktorá súťažila v hode kriketovou loptičkou a v hode
vakom. Umiestnila sa na 11. a 13. mieste, čo pokladáme zo 66
zúčastnených za úspech. Taktiež jej ďakujeme za reprezentáciu organizácie a obce.
Olympiáda bola ďalším krokom k zlepšeniu a naplneniu každodenného života našich dôchodcov a motiváciou starších spoluobčanov na športové aktivity a zdravý životný štýl.
Výbor JD

Úsmev
Pod hlavičkou Jednoty dôchodcov v Uníne sa vytvoril
pôvodne 8-členný spevácky súbor Úsmev, ktorý sa v tomto
roku rozšíril o 4 členov. Súbor vystupoval na kultúrnej akcii
Spieva celá dedina v Trnovci, na Okresnej prehliadke seniorských súborov v Gbeloch, na členskej schôdzi JD pri príležitosti slávnosti Október - mesiac úcty k starším a v poslednom
čase pripravili adventný koncert v kostole sv. Martina. Organizačnou vedúcou je Štefana Potreská.
Výbor JD ďakuje všetkým členom speváckeho súboru za
ich účinkovanie, praje im veľa zdravia, síl a úspechov v ďalšom pôsobení pri reprezentácii organizácie a obce.
Štefana Jurigová – predsedníčka JD

Spoločenská kronika
Narodili sa:
Vanessa Straková

nar. 29. 8. 2009

Ako sme volili do VUC- ky?
V sobotu dňa 14. 11. 2009 sme mali opäť po štyroch rokoch
možnosť zvoliť si svojich zástupcov do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja ako i predsedu kraja. Z 960 oprávnených voličov v našom volebnom obvode sa volieb zúčastnilo 198 občanov, čo predstavuje 20,6 % účasť. Pre voľby do
zastupiteľstva bolo odovzdaných 198 a pre voľby predsedu
192 platných hlasovacích lístkov. Z kandidátov do zastupiteľstva získal najviac hlasov – 68 - Zdenko Čambal (Nová
demokracia). Na ďalších miestach sa umiestnili Jozef Hazlinger (nezávislý) so 66 hlasmi, Stanislav Chovanec (nezávislý)
získal 58 hlasov, Miroslav Jureňa (SMER –SD, SNS, ĽSHZDS,HZD) 53 hlasov, Peter Pobuda (nezávislý) 51 hlasov,
Milan Roman (KDH, SDKÚ-DS) 48 hlasov, Jarmila Kollárová (SZS) 36 hlasov, Ivan Uhliarik (KDH, SDKÚ-DS) 35 hlasov, Andrea Španírová (nezávislá) 28 hlasov, Anton Bobrík
(SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS, HZD) 25 hlasov, Miroslav
Mihál (nezávislý) 9 hlasov, Soňa Zdražilová (KSS) 7 hlasov,
Marián Majer (SaS) 5 hlasov, Vladimír Horák (nezávislý) 3
hlasy a Drahomír Nosek (ZRS) 2 hlasy.

Zosobášili sa:
Ing.Peter Štetina a Bc.Zuzana Pechová
Peter Drúžek a Denisa Matuská
Radovan Mjakiš a Ing.Stanislava Vlková
Pavol Kotvan a Bc.Eliška Malíková
Michal Pastorek a Lenka Horinková
Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom

Opustili nás:
Milan Rampáček
Štefánia Grňová
Štefánia Straková

8. 9. 2009
30. 9. 2009
8. 10. 2009

Serafína Ovečková

8. 11. 2009

Česť ich pamiatke

5. 9. 2009
12. 9. 2009
12. 9. 2009
12. 9. 2009
3. 10. 2009
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Jeseň v materskej škole

Pedikúra

V prírode je to zariadené tak, že sa striedajú štyri ročné
obdobia: jar, leto, jeseň a zima. Jeseň v Uníne má svoje osobitné čaro. Je tu počuť zvuk traktorov, ktoré zvážajú z poľa
repu, kukuricu, či inú úrodu. Neodmysliteľnou súčasťou jesene
sú aj vtipne vyzdobené dyňové hlavy, ktoré si dávajú ľudia
pred svoje domy.
Veselo ubiehajú jesenné dni i v materskej škole. Deti si
spievajú a recitujú básne o jeseni, kreslia, maľujú a strihajú.
Jedného dňa ich navštívila i víla Jesienka, ktorá im priniesla
veľké tekvice. Deti ich spolu s pani učiteľkami premenili na
rozprávkové bytosti.

Dlho sme uvažovali, ako doplniť služby členkám únie žien,
členom jednoty dôchodcov a všetkým občanom našej obce.
Pedikérky Jana Kocáková a Marta Kubinová preto ponúkli
svoje služby a pravidelne každý šiesty týždeň v spoločenskej
miestnosti na hasičskej zbrojnici vykonávajú pedikúru.
V určený deň pracujú tak dlho, ako je potrebné, aby vyhoveli
i zamestnaným občanom. Je to výhoda i pre starších, ktorí za
touto službou nemusia cestovať a veríme, že ju budú v obci
i naďalej využívať.
Anna Vaňková, Únia žien

Staré domy v obci
V minulom čísle Unínskych novín sme uverejnili ozaj starú
fotografiu domov v obci, ktorá pochádzala z 20. rokov 20. storočia. Nenašiel sa nikto, kto by domy spoznal. Išlo o dom
Pechových – Hoštáckych, kde teraz býva rodina Patrika Valachoviča. Fotografované postavy stoja na „ráscescí“ do Chrenovice a Horný most.

„Maláci“ so svojími výtvormi.

Foto: Iveta Sňadová

„My sme dietky ako kvietky, radi máme jeseň, v našej škôlke spievame si o nej krásnu pieseň. Tekvičky sme premenili na
veselé hlavičky, v našej škôlke je to známe – sú šikovné detičky.“
Predstavte si tekvičkové kráľovstvo, v ktorom nechýbajú
víly, vodníci, čerti, indiáni a iné rozprávkové bytosti.
Takto premenili bohatú úrodu jesene šikovné ruky detí, pod
vedením skúsených pani učiteliek a zaplnili tak priestory MŠ
v Uníne. Každé dieťa si našlo medzi tekvičkami svojho kamaráta. Urobili radosť sebe i ostatným. Páčia sa aj vám?

Veríme, že budovu na terajšej historickej fotografii z roku 1939
budete poznať viacerí. Vaše odpovede (aj so zaujímavými postrehmi viažucich sa k budove) očakávame do 1. marca 2010.

Kultúrno-spoločenská činnosť
Čo bolo ...

Zahanbiť sa nedali ani „veľkáci“ – predškoláci so svojimi
učiteľkami.
Foto: Mária Horinková
,,Na dzedzine šecky dziňe, nezežerú enem sviňe“, ale
premenia sa na tekvičky, ktoré majú pekné hlavičky. Ste zvedaví, kto im pomáhal pri premene na takýchto krásavcov?
Šikovné deti z MŠ v Uníne spolu s pani učiteľkami.
Anna Reháková
učiteľka MŠ

19.9.2009 - prijatie 60 ročných jubilantov na obecnom
úrade
11.10.2009 - Posedenie dôchodcov - JD
13.11.2009 - Hodová diskozábava - SZZ - hral
ŚKOLNÍK
14.11.2009 - voľby do VÚC
14.11.2009 - Martinská hodová zábava - SZZ - hrali
Záhorácki muzikanti
5.12.2009 - Mikulášska pochôdzka
13.12.2009 - Adventný koncert speváckej skupiny
Úsmev - JD
13.12.2009 - Výstava betlehemov a vianočného pečiva - JD
14.12.2009 - Adventný koncert Ľudovej školy umenia pri
ZŠsMŠ Unín

Čo bude ...
22.12.2009 - Vianočný stolnotenisový turnaj žiakov
27.12.2009 - Vianočný stolnotenisový turnaj mužov
a žien
30.1.2010 - Hasičský maškarný ples - DHZ
7.2.2010 - Detský maškarný ples - SZCH
13.2.2010 - Fašiangová pochôdzka a zábava
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Barborka žije
„Prirodzenosť si žiada, aby človek pomáhal človeku, nech je
to ktokoľvek, už len preto, že je to človek.“
Cicero
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Barborka,
n.o. Unín začína písať svoju históriu. Od 1. 10. 2009, kedy Barborka dostala povolenie na svoju činnosť, uplynuli dva mesiace
a do prázdnych priestorov sa nasťahoval život. Do zamestnania
boli prijaté prvé zamestnankyne: Mgr. Jarmila Štetinová, Bc. Jana
Žilínková, Mária Krempová, Beáta Hoferková, Monika Vaculková, Beáta Fischer. Ostatné zamestnankyne dostali prísľub na prijatie v ďalších mesiacoch. Začiatky činnosti si vyžadovali zvýšené nároky na prácu, čas a tak nikto nemal pracovnú dobu len 8
hodín denne. Každý pracoval dovtedy, pokým bolo treba. Riešili
sa problémy so stravovaním, kúrením, teplou vodou, vlhkosťou
v miestnostiach, zatekaním stropu na chodbe, odstraňovali sa
podlahové bariéry, museli sme sa vyporiadať s nedostatkom varníc. Niekedy sme mali pocit, že sme si z chleba života odkrojili
väčší krajec, ako môžeme stráviť. Vďaka pochopeniu a spolupráci so starostom a zamestnancami Obecného úradu v Uníne sa tieto
ťažkosti podarilo vyriešiť. Postupne sme zútulňovali všetky obytné priestory zariadenia. Takto prebehol prvý nesmierne hektický
mesiac, počas ktorého boli prijatí prví klienti. Na konci októbra
sme mali 14 obyvateľov.

(zľava) Ing. Blažena Flamíková, Mgr. Zdenko Čambal, Štefan
Andel, Mgr. Tibor Tasáry a Bc. Jana Žilínková pri slávnostnom
akte.
Foto: E. Mihálová
Od 1. novembra boli prijatí ďalší zamestnanci: Oľga Potreská, Renáta Mihálová, Marcela Grňová, Eva Mihálová. S klientkami sme mohli začať robiť terapie – práce, ktoré sú zamerané na
udržiavanie a rozvoj jemnej motoriky, pamäti, sociálnej komunikácie a záujmov. Ako prvé vytvorili adventnú výzdobu a blahoželania k Vianociam a Novému roku 2010. Teraz pracujú na ručnej výrobe papiera. Podarilo sa nám zariadiť kaplnku na spovede,
modlitby a meditácie alebo len tak, na posedenie si v tichu.
Žiaľ, ani naše zariadenie neuniklo neúprosnej smrti, zomreli
naši traja klienti, ktorých stav bol veľmi vážny už pri prijatí. Jeden
klient sa rozhodol pre návrat k rodine a jeden bol preložený do
DSS na Bojkovú. A keď sme prijali ďalších obyvateľov, je počet
klientov v terajšom období 17. O umiestnenie v zariadení je záujem, ale ďalší klienti musia pred prijatím čakať na potrebné doklady z VÚC Trnava.
Od 1. 12. bola do zamestnania prijatá Lenka Valachovičová.
Postupne, ako sú prijímaní noví klienti, sú podľa harmonogramu
prijímaní aj zamestnanci. Teší nás, že môžeme spríjemniť jeseň
života seniorom, ale aj mladším ľuďom, ktorí sú odkázaní na
pomoc iných osôb. Okrem sociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti chceme poskytovať starostlivosť vo všetkých bežných činnostiach. Plánujeme zariadiť si knihovničku, lebo i starší ľudia si
radi prečítajú knihu podľa svojich záujmov. Kniha nás spája
s minulosťou, opisuje súčasnosť a dáva nazrieť do budúcnosti,

ktorú by sme radi poznali. Obohacuje bežný život a rozvíja fantáziu, čo vedia oceniť najmä imobilní ľudia. Nakoľko sme dostali
tkáčsky stav, uvažujeme o vytvorení tkáčskej dielne. Z finančných prostriedkov od našich sponzorov sme zakúpili mini kino,
aby sme im mohli spríjemňovať chvíle nielen hudbou ale aj premietaním filmov, ďalej sme kúpili fotoaparát, práčku, sušičku
a množstvo ďalších potrebných maličkostí k životu. Využívame aj
túto príležitosť na poďakovanie všetkým našim sponzorom, za ich
dary, bez ktorých by sme nemohli pracovať.
Na sviatok sv. Barbory, t.j. 4. 12. 2009, podľa ktorej máme aj
názov, sa konalo slávnostné otvorenie nášho zariadenia spojené
s posvätením. Slávnosti sa zúčastnili predstavitelia Trnavského
samosprávneho kraja, obce, pán farár, starostovia okolitých obcí,
riaditeľky a vrchné sestry blízkych sociálnych zariadení, Správna
rada, sponzori, projektant a vedúci stavebnej firmy, zamestnanci
a klienti. Vdp. farár Mgr. Tibor Tasáry vykonal pobožnosť
s posviackou zariadenia.
Vdp. farár nás pravidelne každý týždeň navštevuje a stará sa
o klientov po duchovnej stránke. Zdravotnú starostlivosť zastrešuje MUDr. Marián Landl. Teší nás, že o našich obyvateľov sa
zaujímajú deti z materskej školy, ale tiež zo základnej školy, ktoré
pre nich pripravili program a niektorí žiaci ich pravidelne navštevujú. Boli u nás na návšteve aj mladí z červeného kríža so svojimi vedúcimi. Pripravili si aj darčeky, obrázky, jesenné plody,
aranžmány, vyrezávané dyne, ktorými potešili všetkých. Spevácka skupina Radosť svojimi spevmi a adventným programom
spríjemnila po trikrát večery klientom. 17. novembra sme zorganizovali v spolupráci s agentúrou ATOS zábavné vystúpenie speváčky Zuzky a zabávača. 4.12. mali naši klienti hodové posedenie. Pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša ich navštívil Mikuláš
a odovzdal im balíčky so sladkosťami. Klienti sa potešili
aj adventnému vystúpeniu spevákov z Jednoty dôchodcov.
Naše aktivity sa v blízkej budúcnosti zamerajú na úpravu
a spríjemnenie okolia, átrií a dvora, aby mohli klienti plnohodnotne vychutnávať možnosti, ktoré im bezprostredné okolie Barborky ponúka.
Aj keď je v Barborke veľa práce urobenej, čakajú nás mnohé
úlohy. Je nutné celú budovu zatepliť, dorobiť – opraviť strechu,
porozmýšľať nad vlastnou kuchyňou, vybudovať chodníky a bezbariérový dvor, tvorivé dielne, altánok pre klientov, kde by si
mohli v lete posedieť, vysadiť a upraviť park pred Barborkou, bolo
by potrebné aj vlastné auto.
Pri plnej prevádzke bude v zariadení zamestnaných 12 zamestnancov. Doterajší pracovný kolektív sa denne s chuťou snaží o čo
najlepší zodpovedný prístup ku klientom, k ich príbuzným a tiež
k spolupracovníkom. Želám im, aby ich elán, trpezlivosť, radosť,
dobrá nálada a láska k ľuďom vydržala, aby ju mohli odovzdávať
našim klientom plným priehrštím. Veď to je aj zmyslom našej
práce a nášho snaženia.
Želajme Barborke po úspešnom štarte aj naďalej všetko
najlepšie.
Mgr. Jarmila Štetinová
riaditeľka n. o. Barborka Unín

Korene ...
Vážení čitatelia, v pokračovaní našej rubriky si Vám dovoľujeme v tomto čísle predstaviť jedného z našich rodákov, už
nebohého letca Ladislava Jankoviča ( 1924 – 2001).
Každý sníva. Sníval i mladý chlapec Lacka Jankovič. Sníval vo chvíľach voľna, pri pohľade na letiace dravce, ktoré
krúžili nad sedliackymi dvormi v „Chrenovici“, pri pohľade
na čierne havrany, ktoré boli zvestovateľmi príchodu zimných
časov, konca prác i hier.
Svoj sen snil v ťažkých časoch, v časoch hospodárskej
krízy, a predsa sa sen postupne splnil.
Po ukončení školskej dochádzky na miestnej ľudovej škole
„vyletel“ z rodičovského hniezda a odišiel pracovať do Bratislavy, do firmy Siemens.
(pokračovanie na str. 5)
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Tu ho ako 18 ročného mládenca zastihol povolávací rozkaz do Slovenskej armády. Narukoval do Trenčianskych
Bohuslavíc ako telegrafista v poddôstojníckej škole leteckého dorastu. Po jej absolvovaní bol zaradený k letectvu v Slovenskej armáde. Po vypuknutí SNP „preletel“ k povstaleckému vojsku. Jeho letka mala
domovské letisko Tri duby.
Aktívne sa zúčastnil ako telegrafista povstaleckého letectva bojov a po potlačení SNP
preletel spolu so svojimi spolubojovníkmi frontovú líniu a
zaradil sa do 1. československej letky Armádneho zboru
pod velením generála Ludvíka Svobodu. Bol zaradený
ako palubný rádiotelegrafista
u 1. čsl. zmiešanej leteckej
divízie. Prežil útrapy a hrôzy
II. svetovej vojny. Na jej
konci bol zaradený ako inštruktor leteckej školy (jar
pplk. Ladislav Jankovič
1945) v Spišskej Novej Vsi,
ktorá vznikla už na oslobodenom území Slovenska. Po úplnom ukončení bojov II. svetovej vojny bol prevelený do
Leteckej školy v Prostějově, kde pôsobil rok a následne odišiel k novotvoriacemu sa Dopravnému leteckému pluku v
Prahe-Kbeloch. Postupne bol prevelovaný a zaraďovaný k
viacerým letkám na území Čiech a Moravy. Prešiel funkciami od staršieho radistu, cez náčelníka spojovacej letky až po
inštruktora. Väčšinu svojho vojenského života prežil na letisku Mošnov, kde v hodnosti podplukovníka odišiel do civilu,
nie však z aktívneho života. Často a rád chodil najmä medzi
mládež. Pútavo hovoril o skutočnostiach, ktoré zažil počas
frontových rokov. Pravidelne navštevoval svoju rodnú obec
Unín, rodičov Máriu a Antona, súrodencov, blízkych, kamarátov z detstva. S iskrou v oku a neodmysliteľným fotoaparátom na hrudi sa zvítal a spomínal. Fotografovanie bolo jeho
celoživotným koníčkom. Fotografoval všetko pekné, ľudí,
prírodu, rodnú obec. Tú sa mu darilo snímať vďaka svojmu
povolaniu aj z vtáčieho pohľadu. Tento rok by sa náš rodák
Ladislav Jankovič dožil 85 rokov. Blízki, manželka, dcéra,
syn a vnuci stále spomínajú. V spomienkach žije u známych
a staršej generácie v rodnej obci, ktorá ho osobne poznala.
Na začiatku bol sen, sen chlapca z unínskej „Chrenovice“,
ktorý sa svojím povolaním vyrovnal tým dravcom a havranom krúžiacim vo výšinách nad rodnou obcou, nad rodným
krajom...
Ján Palkovič

Mladí zdravotníci
Od začiatku školského roka sa znova rozbehla činnosť
krúžku mladých zdravotníkov. Po niekoľkoročnej prestávke
bol záujem zo strany detí veľký. Asi tridsať členov krúžku
rôzneho veku sa pravidelne stretáva v zasadačke starej pošty
a pod vedením členiek Červeného kríža v Uníne,
Mgr. Pavlíny Matulovej a Ivany Šrámkovej, sa oboznamujú
s pravidlami prvej pomoci a pomaly sa pripravujú na súťaže,
ktoré sa začínajú v jarných mesiacoch. Plán krúžku je hravou
formou orientovaný na záchranu života človeka, ktorý v danú
chvíľu potrebuje našu pomoc. Deti si osvojujú techniku prvej
pomoci, kľudný a vyvážený prístup a rýchlu reakciu pri
situáciách, ktoré môžu byť v skutočnosti ťažké aj pre samotných dospelých. Pri záchrane života človeka je totiž úplne
jedno, či nám pomôže dospelý alebo dieťa. Vtedy nie je dôležitá sila, ale zdravý rozum.
Členom krúžku držíme palce, aby pri tejto peknej činnosti
zotrvali čo najdlhšie a v blížiacich sa súťažiach zúročili to, čo
sa v krúžku naučia.
redakcia
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Z Kroniky Rímskokatolíckej ľudovej školy v Uníne založenou
Alexandrom Flamikom …
Kronika Rímskokatolíckej ľudovej školy v Uníne je najvzácnejším pokladom
v školskom archíve, ktorý sa zachoval dodnes najmä zásluhou bývalých riaditeľov Unínskej školy, ktorí napriek početným politickým zmenám pochopili význam tohto jedinečného svedectva svojej doby. (pozn.: aby som nezničila autentickú výpoveď tohto dokumentu, citácie z Kroniky sú uvedené
v úvodzovkách a v pôvodnom pravopise a znení).
Kroniku založil Alexander Flamik, miestny učiteľ – neskôr
správca školy. Presný dátum založenia Kroniky nie je uvedený, posledný zápis v nej je však datovaný školským rokom
1971/72. V úvode Kroniky sa Alexander Flamik vracia
k r. 1833, ktorý označuje za vznik Rímskokatolíckej školy
v Uníne. Zo zápisu sa dozvedáme, že prvým učiteľom na tejto
škole bol údajne Štefan Matulay a pôsobil na nej 43 rokov.
Škola bola pôvodne jednotriedna, až v roku 1877/78 bola rozšírená na dvojtriednu. Obec odkúpila od Antonína Pechu,
Michala Vicenca a Pavla Pacejky záhrady a na tomto pozemku postavila druhú triedu, byt s „hospodárskymi staviskami“
pre organistu učiteľa a izbu pre druhého učiteľa. V roku 1902
učiteľ František Matulay (syn Štefana Matulaya) založil
Potravný spolok s obmedzeným ručením a stal sa jeho
prvým predsedom. Z peňažných príspevkov a zo spoločnej
práce občanov vybudovali dom, ktorý sa niekoľkokrát prestavoval. V r. 1906 bol F. Matulay penzionovaný pod
zámienkou, že neovláda maďarský jazyk. Podľa Alexandra
Flamika sa tak stalo „ pre nátlak tehdajšieho vedúceho notára (Gelléra?- meno nie je čitateľné) a iných jeho nepriateľov,
ktorým nevyhovovalo jeho priateľské zaobchádzanie s ľudom
a slovenské cítenie“. Na jeho miesto v r. 1906 nastúpil
Ladislav Flamik za organistu učiteľa, „rodom a príslušnosťou
z Unína“.
V r. 1907 založil pri Potravnom spolku Hospodársky čítací krúžok, čo sa však nepáčilo maďarsky cítiacemu notárovi
Gellerovi, ktorý sa postaral o žandársky zásah pri slávnostnej
hudobnej zábave. Celý incident sa podľa A. Flamika odohral
nasledovne: „ proti žandárom sa postavili poriadatelia zábavy a muzikant Pacejka rozhnevaný na žandárov, udrel jednoho trúbou až ju rozbil. Bojac sa následkov, utiekol do Ameriky. Ladislav Flamik musel zaplatiť 45 korún pokuty a ostatní
poriadatelia po 20 a 10 korunách, alebo žalárovanie. Väčšina sa rozhodla pre väzenie. Vraj za spevu, jako sa chodieva
k odvodom, išli si odsedieť svoj trest do Holíča“. Tento incident bol zrejme dôvodom preloženia Ladislava Flamika na
iné miesto. Po ňom nastúpil Gejza Vörössék, pochádzajúci zo
Šaštína a pôsobil tu s menšou prestávkou až do r. 1920.
Okrem zapisovania školských údajov sa v Kronike A. Flamik venuje rôznym témam, udalostiam, ktoré výrazne
ovplyvnili obec Unín. Jeho úhľadné písmo citlivo, niekedy až
humorne mapuje históriu obce v medzivojnovom, neskôr
i vojnovom období. Tak napríklad vplyv 1. svetovej vojny na
obec a školu zapísal takto: „ Za války nevyučovalo sa riadne,
bárs boly obidve triedy zaplnené, lebo matky používali deti
k poľným prácam a preto školská dochádzka bola veľmi špatná. Preto mnohí terajší mladí ľudia, ktorí navštevovali školu
v tej dobe a hanbili sa zúčastňovať večerných kurzov zriaďovaných po prevrate, nevedia čítať a písať, alebo len veľmi
málo. Svetová vojna vyžiadala si obete aj z našej obce. Na
bojištiach padlo 30 mužov. Vojaci vracali sa z bojíšť a jako
všade, tak aj k nám priniesli revolučného ducha medzi občanov, ktorý vyvrcholil v rabovačkách židovských obchodníkov
a hostincov. Významný medzník našich dejín – Deň vzniku
Československého štátu zachytil nasledovne:
(pokračovanie na str. 6)
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„Dňom 28. októbra 1918 oslobodená bola naša škola
z pod jarma maďarského a zavládol v nej slovenský duch. Tiež
v škole nastal prevrat. Deti v radostnom nadšení trhaly
maďarské učebnice a v niekoľkých dňoch, za neprítomnosti
učiteľov, zničily fyzikálne pomôcky a obrazy s maďarskými
nápismi. Prvou poprevratovou učebnicou bol „Kalendár sv.
Vojtecha“ najrozšírenejšia kniha to v obci“.
V školskom roku 1920/21 bolo zapísaných 161 žiakov,
pričom škola bola stále dvojtriedna. V tomto roku sa udiala
významná zmena v pedagogickom zbore, ktorá výrazne
ovplyvnila život a ďalšie pôsobenie Alexandra Flamika v obci
Unín. V decembri 1920 odišiel Gejza Verešik /zrejme si po
r. 1918 zmenil meno z pôvodného Vörössék/, na jeho miesto
nastúpil nám už známy učiteľ Ladislav Flamik, „ prišlý zo
smrdáckej jednotriedky a príslušný do Unína“. Spomínaný
učiteľ bol otcom Alexandra Flamika, nášho kronikára, ktorý
sa v obci usadil na dlhých 25 rokov a výrazne napomáhal rozvíjať kultúrny, spoločenský život v obci. Udalosť nástupu na
miesto učiteľa zapísal takto: „Dňa 1. septembra 1922 zomrel
organista-učiteľ Ladislav Flamik vo veku 48. rokov, ktorý
pôsobil na prvej stanici. Jeho miesto vlivom miest. pána farára J. Melíška, ktorý nechcel aby bol zvolený syn zomrelého,
zostalo uprázdnené až do 9. januára 1923, kedy nastúpil
Alexander Flamik príslušný do Unína za organistu-učiteľa.
Učiteľský ústav absolvoval v Modre“. Nič viac o sebe A.
Flamik nenapísal, ale podľa dobových fotografií to bol veľmi
pekný mladý muž.
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dbala o čistotu školy. Tri razy do roka začali čistiť učebne a od
veľkonoč. prázdnin počnúc povolili olejovať dlážky“V školskom roku 1930/31 bolo 211 školopovinných detí,
z toho I. trieda (1. ročník) mala 59 žiakov, II. trieda (2.-3. ročník) 74 žiakov a III. trieda (4.-8. ročník) 78 žiakov. V tomto
školskom roku sa udialo v obci, ale i v živote A. Flamika niekoľko významných udalostí:1. januára 1931 bol Alexander
Flamik menovaný cirkevnou vrchnosťou č. 9370/30 za správcu školy, škola sa rozrástla o IV. triedu a začala sa prestavba
školy. A. Flamik na toto obdobie spomína takto: „Na naliehanie správcu školy školská stolica po dlhých a hlučných
poradách rozhodla sa zažiadať o IV. dočasnú triedu. Od 1.
januára 1931 začalo sa s prestavbou školy. Nakoľko v decembri r. 1930 stratily sa z obecnej pokladne peniaze v obnose 40.
000 Kč určené na prestavbu školy, a pre stále hádky a porady
obecného zastupiteľstva so školskou stolicou boli nútení pre
premeškanie času odložiť stavbu na budúci rok“. Prestavba
sa nakoniec uskutočnila, k dvom triedam pribudla III. trieda,
miesto chodieb boli pristavené dve predsiene, pričom byt
organistu-učiteľa zostal nezmenený. Prestavba podľa záznamov stála 31 000 Kč.
Touto informáciou končím rozprávanie o Kronike
a jeho zapisovateľovi A. Flamikovi, pretože jeho činnosť
v obci bola tak významná a všestranná, že sa nevmestí do jedného článku. V budúcom čísle sa dočítate o jeho pôsobení
v Uníne až do roku 1945, kedy bol aj so svojou manželkou
preložený do Lamača pri Bratislave. Ak máte nejaké informácie o tomto významnom učiteľovi (dobové fotografie, dokumenty, ale aj spomienky) budem veľmi rada ak ich pošlete na
adresu Unínskych novín.
Mgr. Izabela Hanzlíčková

Október – mesiac úcty k starším

Učiteľský zbor pod vedením riaditeľa A. Flamíka (druhý sprava,
vedľa neho jeho manželka).

Alexander Flamik na krátky čas odišiel na vojenčinu a keď
sa v r. 1924 vrátil, našiel školu v dezolátnom stave. Spomína
na to takto: „Od smrti Ladislava Flamika časté zmeny v učiteľských silách a rôzne intriky občanov, ktorí mali vliv na
školu, pôsobily špatne na výchovu školskej mládeže!“ Aby
pozdvihol školu začal nacvičovať s deťmi, ale i s dospelou
mládežou divadelné predstavenia, ktoré nazval „osvetová
činnosť“. Tak napríklad 2. septembra 1924 odohral divadelný
zbor Gogoľovu hru „Ženba“, 29. júna 1925 nacvičil s 30
školskými deťmi hru „V zajatí pidimužíkov“. Počas jeho
pôsobenia v Uníne, pokračoval svedomito v tejto činnosti.
Každý rok odohrali pod jeho vedením niekoľko predstavení,
ktoré boli v hojnom počte navštevované nielen Unínčanmi,
ale aj z okolitých dedín. Zisk z divadelných predstavení bol
vždy použitý na zveľaďovanie žiackej a učiteľskej knižnice.
Okrem divadla založil A. Flamik Hospodársky čítací krúžok, v ktorom ako predseda počas zimného obdobia (vždy
v stredu) viedol debatný večierok. Prednášal napríklad na
tému: „Výchova dieťaťa až po vstup do školy“, alebo „O spolupráci rodičov s učiteľmi“. Za jeho pôsobenia sa škola rozrástla o jednu triedu
a v dôsledku jeho naliehania bola škole pridelená upratovačka. A. Flamik to zachytil nasledovne: „Po dlhom naliehaní dostala škola od 1. januára 1930 zametačku, ktorá už

Hovorí sa, že starí ľudia sú ako malé deti, ale pokiaľ človek chodí do práce nemá čas si posedieť. Preto dôchodcovia
uvítajú každú príležitosť sa stretnúť, aby sa navzájom aspoň
videli, pozhovárali sa a v neposlednom rade sa i zabavili.
V tomto zmysle sa niesla i slávnostná členská schôdza Jednoty dôchodcov, kde sa im prihovoril starosta obce Štefan Andel
a za okresný výbor JD Marta Kubinová. Medzi vzácnych
hostí patrili primátor mesta Holíč a podpredseda TSK
Mgr. Zdenko Čambal, primátor mesta Gbely a poslanec TSK
Ing. Jozef Hazlinger a Ing. Jozef Valúch, podpredseda Novej
demokracie. Oboznámili prítomných s blížiacimi sa voľbami
do orgánov VÚC a požiadali o podporu vo voľbách. Kultúrny
program si pripravila spevácka skupina Úsmev a členka Únie
žien Anna Reháková pozdravila všetkých básňou. Nedeľňajšie popoludnie sa nieslo v dobrej nálade, čomu prispelo
i chutné občerstvenie a tombola.
Prajeme všetkým našim starším spoluobčanom do jesene
ich života pokoj, pohodu a lásku všetkých najbližších.
Štefana Jurigová predsedníčka JD

Foto: J. Potreský st.
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Predstavuje sa nová riaditeľka ZŠ
s MŠ Unín
Začiatok nového školského roka nepriniesol do tunašej
školy len nových prváčikov a nových žiakov, ale zmena nastala aj na mieste riaditeľky základnej školy. Novou riaditeľkou sa
stala Mgr. Renáta Pospíšilová. Pri tej príležitosti som si dovolila položiť jej zopár zvedavých otázok, aby sme sa o nej a o jej
plánoch niečo málo dozvedeli.
1. Prezraďte nám niečo o sebe:
Pochádzam z Holíča, kde bývam spolu so svojou rodinou.
Vyštudovala som Gymnázium v Skalici a na UK v Bratislave
Pedagogickú fakultu. Už vyše dvadsať rokov pracujem v školských službách, najskôr ako učiteľka v MŠ a vychovávateľka
v školskom klube a neskôr ako učiteľka na ZŠ. Medzi moje
záujmy patrí kultúra, literatúra, šport a práca s počítačom.
2. V ktorom školskom roku ste prišli na túto školu a akú
funkciu ste vykonávali:
Na túto základnú školu som prišla v školskom roku
1996/1997. Začala som pracovať ako učiteľka na I.stupni,
potom som prešla na II.stupeň, kde som vyučovala humanitné predmety ako slovenský jazyk, hudobnú, výtvarnú a etickú
výchovu.
Už počas prvých dní a mesiacov ma škola niečím očarila
a získala. Pekné prostredie, príjemný kolektív. Taktiež
nesmiem opomenúť vedenie školy, ktorými boli Mgr. Marta
Šišková a Mgr. Jindřich Krmíček. Boli výbornými pedagógmi
a zaslúžia si vďaku za prácu, ktorú vykonali nielen pre túto
základnú školu, ale aj pre obec. Chcela by som sa im za ich
dlhoročnú prácu poďakovať.
3. V tomto školskom roku ste prevzali spolu s novým
pánom zástupcom ich miesto vy. Poviete nám niečo zo svojich plánov a vízií do budúcnosti ?
Učiteľské povolanie je v dnešnej hektickej dobe náročné,
pre mnohých však zaujímavé. Dáva deťom a žiakom nové
poznatky, informácie, pretvára ich v pevné vedomosti, návyky
a zručnosti.
a, Základná škola poskytujúca výchovu a vzdelávanie žiakov
Víziou školy je vytváranie pozitívnej atmosféry na výchovu a vzdelávanie, s prihliadnutím na individualitu osobnosti
žiaka. Medzi moje koncepčné zámery by som zaradila: rozvoj
počítačovej a jazykovej gramotnosti, preferovanie zdravého
životného štýlu, zapájanie žiakov do súťaží a olympiád, tvorba projektov, rozvoj mimoškolských aktivít.
b, Materská škola poskytujúca predprimárne vzdelávanie
detí
V koncepčnom zámere má prvoradú úlohu rozvoj osobnosti dieťaťa, moja koncepcia rozvoja vychádza z filozofie
tvorivo – humanistickej výchovy. Osobitný dôraz treba klásť
na prípravu detí pred vstupom do školy, a preto je potrebné sa
zamerať na tieto ciele: angličtina hrou, športom ku zdraviu, hra
s počítačom.
Ďalšie koncepčné zámery súvisia s už osvedčenými aktivitami, ktoré sa pravidelne uskutočňujú podľa vzdelávacieho
programu a plánu. Cieľom je mať vzdelaný kolektív pedagógov a umožniť im účasť na ďalšom vzdelávaní v rámci kariérneho rastu. Vo svojej práci chcem zachovať zavedený štandard, teda dosiahnutú úroveň školy, túto úroveň skvalitniť
a vylepšovať v rôznych oblastiach.
4. Aké zmeny máte v pláne zaviesť na našej škole:
Nemám rada, ak sa zmeny dejú iba preto, aby sa vykonali.
Každá pracovná pozícia má svoj význam.Vážim si prácu
našich pedagógov i ostatných zamestnacov školy, pretože
o tom nasvedčujú dosiahnuté výsledky. A ďalším z výsledkov
by mala byť spokojnosť žiakov, rodičov a zamestnancov školy.
Našej novej pani riaditeľke ďakujem za poskytnutý rozhovor a v mojom mene ako aj v mene celého kolektívu jej želám
veľa síl do ďalšej práce.
Rozhovor pripravila
Mgr. Daniela Hladká
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Sladká nedeľa na Záhorí
Šikovné ženy z miestnej organizácie únie žien priložili
ruku k dielu a 8.novembra 2009 prispeli 3 druhmi zákuskov,
ktoré sú typické pre našu obec na ochutnávku tradičných
regionálnych maškŕt pod názvom „Sladká nedeľa na Záhorí“,
ktorá sa konala v Dome kultúry v Radošovciach. Organizátormi akcie boli Okresná organizácia Únie žien Skalica
a Regionálna rozvojová agentúra Skalica za finančnej podpory zúčastnených obcí.
Zákusky bolo možné ochutnať. Cena zákuska bola 0,25 €
a ku každému zákusku mal byť k dispozícii i recept, ktorý si
mohli degustátori odniesť so sebou. No organizátori plán
zmenili a recepty spolu vydajú v knižôčke, ktorú si budú môcť
zakúpiť všetky organizácie únie žien.

Unínske špeciality.

Foto: A. Vaňková

Našu obec reprezentovali perníčky, domčeky a zmrzlinky.
Jemne a krásne vyzdobené perníčky na túto príležitosť pripravila Anna Masaryková, ktorá je v tomto smere ozajstná
majsterka. Ku každému perníčku pridala vianočnú trubičku
Anna Vaňková.
Pre našu obec typické tzv. zmrzlinky (krémom plnené kornútky) pedantne pripravila známa cukrárka v obci Rozália
Straková. Taktiež jej netradičné krémové domčeky boli spestrením sortimentu.
Stolík s unínskymi špecialitami bol veľmi pekne naaranžovaný. Nad zákuskami sa vypínala vlajočka našej obce a označenie organizácie, aby si návštevníci dobre všimli, kde sa
pečú takého dobroty.
Akcia bola veľmi dobre spropagovaná, no návštevníci
tohto podujatia boli aj trochu sklamaní, lebo o 16 hod. už
nebolo čo degustovať, hoci celá akcia začínala o 14 hod. Predaj lístkov na ochutnávku zabezpečovali len dve osoby, čo
bolo na počet návštevníkov veľmi zdĺhavé a pripomínalo
organizovaný chaos. Bol to nultý ročník a organizátori sa
poučili aj z nedostatkov, ktorým sa v nasledujúcich ročníkoch
budú vyhýbať.
RD

Školský časopis ZÁMČISKO
Dňa 6. októbra bol založený školský časopis ZÁMČISKO,
občasník o radostiach a starostiach žiakov Základnej školy s
Materskou školou v Uníne. U jeho zrodu stála pani Mgr.
Renáta Pospíšilová, riaditeľka Základnej školy s Materskou
školou v Uníne, ktorá sa stará o finančné zabezpečenie časopisu pod záštitou Základnej školy s Materskou školu v Uníne.
(pokračovanie na str. 8)
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Názov Zámčisko sme vybrali zámerne, aby sme nadviazali na významnú historickú pamiatku obce a podporovali tak
v deťoch záujem o regionálnu históriu, ale aj z dôvodov uvedomovania si vlastnej identity a rodovej príslušnosti k obci.
Napokon v dobe globalizácie je nutné rozvíjať záujem našich
detí o zachovanie aspoň nepatrnej časti kultúry našich otcov
a dedov. Školský časopis ZÁMČISKO sa bude preto venovať
nielen otázkam školy, ale aj histórii, ľudovým tradíciám, či
významným obyvateľom obce Unín a Radimov.
Do časopisu prispievajú samotní žiaci, o grafickú úpravu
sa stará redakčná rada, ktorá pracuje v Školskom redakčnom
krúžku pod vedením Mgr. Izabely Hanzlíčkovej. Časopis
ZÁMČISKO je nepredajný, distribuovaný bude do každej
triedy Základnej školy s MŠ v Uníne a prvé číslo plánujeme
vydať už teraz, v predvianočnom čase. Na ilustráciu Vám
veľmi radi poskytneme dve ukážky žiackych prác:
1. báseň „Slovensko-moja vlasť“ – Sára Stachovičová, 6. ročník
2. príspevok k ľudovým tradíciám obce Unín „Zlí Mikuláši“
– Radka Petrášová, 8. ročník.
Mgr. Izabela Hanzlíčková
Slovensko - moja vlasť

Unínske noviny
udalosť, ktorú mnohí očakávali a o ktorú usilovali omnoho
rokov skôr. Dnes je bežné, že sa stretávajú tridsiatnici, štyridsiatnici a obligatórne päťdesiatnici, ale nám osud doprial sa
stretnúť až v šesťdesiatke. Mnohí sa videli od skončenia
povinnej školskej dochádzky v roku 1964 po prvý raz. 45
rokov možno nie je až tak dlhý časový úsek, ale na väčšine
z nás zanechal patričné stopy. Miesto hravých školákov stáli
proti sebe zrelí muži a ženy, ktorých vrásky v tvári a šediny
usvedčovali z toho, že podstatnú časť ich života už absolvovali.

Slovensko je vlasť moja,
Tatry pyšné pohoria.
Váh najdlhšia rieka je,
zvláštne ako sa to rýmuje...
Na zelené lúčky,
ženie bača ovečky.
Spieva pieseň o vlasti,
kde každému sa pošťastí: Žiť!
Po Váhu sa lode plavia,
z diaľky na ne deti hľadia.
Kapitán ich hrdo zdraví
ako krásne sa tu darí: Žiť!
Slovensko - moja vlasť,
na mape ju môžeš nájsť.
Síce malá, malinká,
ale naša krajinka.
Zlí Mikuláši
Naša obec Unín patrí k tým obciam, ktoré dodržiavajú
ľudové tradície a zvyky. Medzi každoročný a nezabudnuteľný
zvyk je pochôdzka zlých Mikulášov. Nazývaný aj po záhorácky „mikouáši“. Prebieha to asi takto: večer, keď sa zotmie
chlapci- regrúti a podregrúti sa zídu na vopred určené miesto
a čas. Prezliekajú sa do hrôzostrašných masiek, ktoré si požičali, vyrobili alebo zdedili po svojom otcovi alebo starom
otcovi. Ich masky tvorí: kožušina z rôznych zvierat, palica,
košeľa, maska na tvár, reťaze, zvonček... . Asi po hodine
chlapci akoby vyrážajú do ulíc. Búchajú, trieskajú a kričia.
No myslíte si, že to nie je odvaha stáť zoči-voči rozzúrenému
Mikulášovi, ktorý má v seba dajaký ten pohárik slivovice?
Nuž, nie je to žiadna „sranda“, ale stoji to zato. Je to strach a
super zážitok zároveň. Nájdu sa i odvážlivci, ktorí na nich
hádžu pirátov, pokrikujú a utekajú. Ale, keď niekoho chytia,
tak mu dajú taký výprask, že na to do smrti nezabudne. No za
básničku alebo pesničku dajú plnú hrsť cukríkov zo svojej
tašky. Niekedy sa rozdelia a chodia do neskorých ranných
hodín. Je to také malé dobrodružstvo, ktoré sa vám určite
bude páčiť a naozaj to stoji za to.

Stretnutie šesťdesiatnikov
Tohto roku bol 19.september pre rodákov z Unína, ale
i z Radimova, ktorí sa narodili v roku 1949 a ktorí spoločne
drali svoje nohavice v laviciach tried ZDŠ v Uníne významným dňom. Na podnet prípravného výboru, ktorému predsedal Ján Juriga, prišlo k udalosti, ktorá na všetkých zúčastnených zanechala veľmi hlboký dojem. Azda i preto, že to bola

Prváci v školskom roku 1955/56 s triednou učiteľkou Máriou
Podmanickou a jej manželom Jozefom Podmanickým, riaditeľom školy.
Foto: Archív autora
Po vzájomnom zvítaní, po dojímavom zisťovaní kto je kto,
ale hlavne po privítaní našich bývalých triednych učiteliek,
slávnosť sa preniesla do priestorov Obecného úradu v Uníne.
K prítomným sa prihovoril starosta obce Štefan Andel. Slávnostnú atmosféru umocňoval príhovor v podaní Anny Rehákovej, ktorú dopĺňalo vystúpenie miestnej speváckej skupiny
Radosť pod vedením Mgr. Jarmily Štetinovej. Slávnostné prijatie na Obecnom úrade v Uníne bolo ukončené prípitkom
a zápisom všetkých zúčastnených do kroniky obce.
Po vrelom prijatí na obecnom úrade nasledovala vo farskom kostole sv. Martina sv. omša, vysluhovaná správcom
fary v Uníne vdp. farárom Tiborom Tasárym. Pod vedením
Anny Dermekovej sa na niektorých obradoch podieľali aj
samotní účastníci stretnutia. Bola to práve ona, ktorá veľmi
dôstojne zvládla prípravu a realizáciu aktívnej účasti spolužiakov na sv. omši. Nezabudnuteľné zostanú slová pána farára v záverečnom príhovore, v ktorom nám pripomenul
skutočnosť, že pravdepodobne väčšina z nás má 2/3 života za
sebou a je najvyšší čas sa na chvíľu zastaviť, resp. spomaliť
a urobiť si bilanciu doteraz prežitého života a z nej vyvodiť
správny záver.
Po sv. omši sme sa rozišli s kyticami k hrobom našich spolužiakov, ktorí nás predišli na ceste do večnosti. Potom sme sa
znovu zišli v kultúrnom dome k slávnostnému obedu. Pred
obedom sa ku všetkým najprv prihovoril a vzácnych hostí
privítal bývalý predseda našej triedy, Ján Šiška. Nasledovali
príhovory našich triednych učiteliek. Našou prvou učiteľkou
v prvej triede bola v školskom roku 1955/56 pani učiteľka
Mária Podmanická, ktorú zastúpil náš spolužiak a jej syn
Ing. Jozef Podmanický.
V druhom ročníku nás viedla pani učiteľka Straková, rod.
Kutáčová, v treťom a štvrtom ročníku nás formovala pani učiteľka Filípková, rod. Kalná. Ako piatakov nás mala pani učiteľka Šafránková rod. Korčáková.
Na druhom stupni ZŠ nám bola v šiestom a siedmom ročníku triednou učiteľkou pani Ondrušová rod. Nedorostová,
v posledných dvoch rokoch povinnej školskej dochádzky sme
mali triednu učiteľku pani Danku Zálešákovú rod. Krejčiříkovú, ktorá nám na stretnutí veľmi chýbala a na ktorú sme s vďakou veľmi spomínali.
(pokračovanie na str. 9)
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V čase nášho stretnutia tomu bolo už viac ako rok, čo nie
je medzi nami.
S veľkou radosťou sme medzi sebou privítali nášho bývalého učiteľa a neskôr i riaditeľa ZŠ v Uníne pána Dušana Kubu
s manželkou Irenkou Kubovou. Jeho niekoľkominútový príhovor ocenený mohutným potleskom bol umocnený básňou,
ktorú osobitne k tejto príležitosti zložil a každému z nás venoval.
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Ale ten neúprosný čas
vrátiť sa nedovolí.
Iba ak v pekných spomienkach
do našej starej školy.
Odvtedy z malých žiačikov
vyrástli muži smelí
a pekné milé dievčatká
do úloh matiek dozreli.
Bohatou úrodou oťaželi
prežité roky vaše.
Som rád, že každý z vás
pevné si miesto v živote našiel,
že stále v činorodej práci
vinie sa cesta začatá,
s hrdosťou na vás hľadieť môžu
vaše deti i vnúčatá.
K života vášho jubileu
vyslovím takéto prianie:
Nech z vašich budúcich krokov len
zdravie a spokojnosť vanie.
Po ceste lásky a dobroty
kráčajte stále nohou smelou.
Vďaka vám, že nezabudli ste
na niekdajších učiteľov.

Prváci z roku 1955/56 o 45 rokov neskôr so svojimi učiteľkami.
Foto: Š. Daniel
Zo slov všetkých bývalých triednych učiteliek vyplynulo
to, že sa jednalo o učiteľky, ktoré prichádzali k nám ako ku
svojím prvým žiakom po absolvovaní učiteľského inštitútu.
Do Unína prichádzali so strachom a obavami, ale nakoniec
veľmi ťažko od nás odchádzali. Ako prví žiaci sme sa im navždy zapísali do pamäti a svojich ďalších žiakov porovnávali
a hodnotili so zreteľom na nás, na svojich prvých žiakov. Po
slovách bývalých pedagógov každý z nás stručne opísal svoj
život za posledných 45 rokov. Po ukončení všetkých naplánovaných oficialít nasledovala voľná a ničím neobmedzovaná
družná zábava, pokračovali vzájomné rozhovory a spevy pri
dobrom jedle a pití až do ranných hodín nasledujúceho dňa.
Pri rozlúčke sme sa všetci veľmi radi zaviazali, že sa za 5
rokov znovu zídeme a v septembri v roku 2014 dopijeme
všetko to, čo sme na vyššie opísanej slávnosti pre intenzívne
rozhovory a spevy nestihli vypiť.
Na záver trocha štatistiky: na stretnutie prišlo 28 spolužiakov z pôvodných 39 vrstovníkov i so žiakmi z Radimova.
Štyria spolužiaci sú zomrelí a siedmi z vážnych osobných
dôvodov na slávnosť nemohli prísť. Dve spolužiačky a jeden
spolužiak sú dodnes slobodní. Ku dňu nášho stretnutia je
jeden vdovec a štyri vdovy. Vo vzdialenom zahraničí žijú dve
spolužiačky a jeden spolužiak. Z bývalých spolužiakov spolunažívajú dva manželské páry. Všetci pozvaní pedagógovia
na slávnosť prišli.
Dr.Ján Štepánik

Dušan Kuba

Niekdajším žiakom k životnému jubileu
Vždy, keď sa stretávam
náhodou jedným z vás,
v spomienkach ožije
dávny ten čas,
do neho spolu s vami
rád vrátiť bych sa chcel
medzi vás, milí moji žiaci,
ja, váš bývalý učiteľ.

Z pôsobenia duchovných v Unínskej
farnosti II.
(pokračovanie z predchádzajúceho čísla)
Po odchode Františka Polakoviča prišiel vo februári 1744
za farára do Unína Martin Barcaj, ktorý dovtedy pôsobil
v Radošovciach. Martin Barcaj sa narodil okolo roku 1694.
Teologické štúdia absolvoval v Emeríciu v Bratislave a v roku
1925 nastúpil na svoje prvé kaplánske miesto do Šaštína, kde
bol po troch rokoch účinkovania preložený za farára do Štefanova a po 13 rokoch odišiel zo Štefanova do Radošoviec, kde
bol správcom farnosti 4 roky. Okrem rodnej slovenčiny sa
vedel dorozumieť aj po nemecky. Vizitácia z roku 1756 ho
chváli ako starostlivého a poriadneho duchovného, ktorý
nezanedbával svoje povinnosti či už pri vysluhovaní sviatostí
alebo vo vyučovaní katechizmu. Najväčšou jeho zásluhou je
prestavba a rozšírenie farského kostola z roku 1749. Pôvodný
farský kostol bol postavený koncom 14. storočia v gotickom
slohu. Svätyňa kostola bola zaklenutá, ale chrámová loď bola
zakončená rovným dreveným stropom. Barcaj s pomocou
veriacich, ktorí poskytli povozy a ručné práce, ako i s finančnou podporou Holičského panstva – panstvo požičalo na stavbu 2 000 zlatých, z pôvodného kostola nechal len svätyňu, ku
ktorej pristavil vo vtedy modernom barokovom slohu chrámovú loď, ktorá už bola klenutá. A k lodi kostola pripojil
i vežu. Tento nový kostol, ktorý v nezmenenej podobe stojí
dodnes, bol oproti starému kostolu priestrannejší a zmestilo sa
doň viacero ľudí. Barcaj účinkoval v Uníne až do svojej smrti,
ktorá ho zastihla 17. 9. 1761. Miesto jeho posledného odpočinku nie je známe, no je celkom možne, že je jedným z dvoch
kňazov, ktorí sú pochovaný v unínskej kostolnej krypte. Po
jeho smrti prišiel 30. 10. 1761 za duchovného správcu do farnosti Jozef Kabarec, rodák z Lakšárskej Novej Vsi. V Uníne
účinkoval až do svojej smrti. Zomrel 8. 2. 1770. Študoval
v Trnave v seminári sv. Vojtecha, kde sa v roku 1755 stal bakalárom a o rok neskôr magistrom filozofie. Po skončení teológie v roku 1758 pôsobil ako kaplán v Holíči, odkiaľ prešiel
v septembri 1759 za farára do Vrboviec a z Vrboviec odišiel
do Unína. Po smrti farára Kabarca bol ustanovený od 7. 4. (3?)
1770 farárom v Uníne Vavrinec Vincze. Narodil sa okolo
roku 1741 v Skalici v urodzenej rodine.
(pokr. na str. 10)
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Po filozofických a teologických štúdiách v roku 1763,
ktoré absolvoval v Trnave ako chovanec seminára sv. Štefana,
pôsobil ako prebendátor v Bratislave do roku 1767, kedy sa
stal kaplánom v Šaštíne a o tri roky neskôr bol preložený za
kaplána do Holíča. Z Holíča bol menovaný farárom do Unína,
kde pôsobil do 4. 4. 1780, potom bol ustanovený farárom
v Gbeloch, kde zostal až do svojej smrti v roku 1810. V Gbeloch sa stal krátko pred svojou smrťou v roku 1807 dekanom
Šaštínskeho obvodu. Po desaťročnom účinkovaní Vinczeho sa
stal v roku 1780 novým farárom v Uníne Pavol Polakovič.
Tu zostal až do svojej smrti v auguste 1809. Kanonická vizitácia farnosti z roku 1788, ktorá sa v 10. a 12. paragrafe venuje osobe farára a jeho hmotnému zabezpečeniu, píše o ňom,
že pochádzal z Borského Petra a narodil sa v roku 1748. Po
ukončení rétoriky v Trnave v roku 1769 a prešiel do generálneho seminára. Vysvätený bol 2. 6. 1776 biskupom Antonom
Revayom. Po vysviacke sa stal kaplánom v rodnej farnosti
v Borskom Mikuláši, kde pôsobil od polovice augusta 1776
do polovice októbra 1776. Odtiaľ bol preložený ako kaplán do
Šaštína. Zo Šaštína prešiel vo februári 1778 za administrátora
holíčskej farnosti, ktorú spravoval dva roky a 8 mesiacov.
Dňa 27. 7. 1780 bol ustanovený za farára do Unína. Vyučovanie a kázne mával v slovenčine, no vedel priemerne aj po
nemecky. Obec Unín mu bola povinná ročne vyplatiť, tak ako
i jeho predchodcom, za jeho duchovné služby 22 zlatých,
ktoré dostával v hotovosti. Z každého sedliackeho a želiarskeho domu dostával ročne po kurčati alebo finančnú náhradu 3 denáre, ďalej z celej dediny 60 bratislavských meríc (asi
3743,4 l ) čistej pšenice, ktorú prísažní vyberali podľa rozdelenia dane medzi sedliakmi a zemanmi. Pšenicu mu potom
priviezli do fary. Od každého želiara s vlastným domcom
dostával 15 denárov, od želiarov bez domu mal 9 denárov.
Farníci museli každoročne do fary z panského lesa doviesť 20
siah dreva, pričom veriaci z Radimovskej filiálky sa mali pričiniť o dovezenie jednej tretiny. Výnosy z polí, fundácií
a naturálií predstavovali ročne čiastku okolo 280 zlatých. Štolárne poplatky, teda milodary spojené s udeľovaním svätenín
a sviatostí, predstavovali ročne ešte asi ďalších 100 zlatých.
K tejto sume, ktorá dáva okolo 380 zlatých, ešte treba pripočítať aj prijem z Radimova, a ten bol okolo 125 zlatých. Teda
celkový ročný príjem unínskeho farára v roku 1788 predstavoval vyše 500 zlatých. Z tejto sumy však musel viesť nielen
celú farskú domácnosť, ale zabezpečiť na vlastné náklady aj
jemu vizitáciou predpísané úlohy, akým bolo napr. pozvanie
slávnostných kazateľov na hody a zadovážiť pre nich na vlastné náklady pohostenie, alebo zadovážiť novú krizmu z Trnavy každoročne pred Veľkou nocou, či dopravu na filiálku na
bohoslužby.
Po smrti Polakoviča sa v roku 1809 stal farárom Jozef
Malagyi.
(pokračovanie nabudúce)
ThLic. Mgr. Martin Hoferka

Ako sme slúžili v PTP...
Naša spoločnosť si po dlhých desaťročiach spomenula
a ocenila tých mužov, ktorí v 50-tich rokoch 20.storočia boli
akýmkoľvek spôsobom utláčaní za svoje presvedčenie, svetonázor, ktorý bol iný ako svetonázor vtedajšej vládnucej triedy.
Ústav pamäti národa Slovenskej republiky v tomto roku
udelil čestný titul „Účastník protikomunistického odboja“
viacero občanom Slovenska. Jedným z nich je aj náš spoluobčan Aurel Vaculka. Bol jedným z tých, ktorý miesto vojenskej prezenčnej služby boli zaradení k pracovno-technickým
práporom (PTP).
Pán Vaculka, ako to začalo?
Z Unína sme rukovali k PTP dvaja, ja a môj nebohý švagor Izidor Straka. Dôvod? Otec, ako protisocialisticky orientovaný občan, neboli „poruke“ vtedajším mocipánom, boli

Unínske noviny
uväznený na 5,5 roka. Ako najstarší syn som prevzal gazdovstvo, pred vojnou som sa oženil a tušil som, že s mojou prezenčnou vojenskou službou to nebude celkom v poriadku.
Prišiel čas rukovať. To nebolo ako neskôr, narukovali sme
všetci do Skalice, previezli nás vlakom do Bratislavy, kde nás
zhromaždili, v noci nasadili do vlakov a odviezli neznámo
kam. Ráno, keď vlak zastavil, vystúpili sme, všade čierne
sadze a prach. Ostrava. Už som vedel koľká bije. Bane.
Najskôr sme absolvovali základný výcvik v Bohumíne,
kde nás v bývalej koniarni učili pochodovať a podobné
základné vojenské cviky. Samozrejme bez zbrane. „Politruci“
nás hlavne neustále preškoľovali a nielen na začiatku, ale
počas celej doby, aby nás prevychovali. Dali nám na to 3
roky, toľko sme mali pracovať v PTP v ostravských baniach.
Čo bolo ďalej?
Po výcviku nás poslali na pracovisko do Radvaníc (časť
Ostravy). Boli sme ubytovaní v objektoch po Nemcoch.
Denne sme chodili pešo asi 3 km na šachtu Hedviga, ktorá
patrila pod Dul A. Zápotocký. Medzi vojakmi PTP neboli len
chlapci, synovia kulakov z dedín. Boli s nami aj príslušníci
inteligencie, synovia politikov Slovenského štátu napr. syn
Šaňa Macha (minister vnútra), syn Štefana Tisu (minister
zahraničia), syn politika Okáliho, ale aj kňazi, prevádzači
a iné protisocialistické „živly“. Režim v kasárňach bol
celkom normálny, objekt sme nemohli svojvoľne opúšťať,
pravidelne nás politicky školili a keď sme plnili normy v ťažbe
čierneho „ostravského zlata“ bol relatívne pokoj.
Pracovali ste v podzemí?
V hĺbke 660 m pod povrchom. Pracoval som väčšinu času
na rúbaní v nízkom sloji uhlia. Predstavte si, že medzi dvomi
skalami, jedna nad vami a druhá pod nohami bola 80 až
100 cm vrstva uhlia, ktorú sme ťažili za pomoci zbíjačiek.
Žiadna iná mechanizácia nebola, teda bola, ešte lopata. Pracovali sme kolenačky alebo ležiačky. Norma bola tvrdá,
denne vyťažiť 150 ton uhlia. Bola to drina. Na prácu som mal
zvyk z domova, to mi pomohlo. Veď si len predstavte pracovať v tak zúženom priestore, vo vysokej teplote, prachu, hluku
zo zbíjačiek a ešte plniť normu. Norma bola základ, z bane sa
fáralo až vtedy, keď sa norma splnila.
Boli ste zaradení medzi „civilných baníkov“?
Áno, pracovali sme s nimi. Riadil nás spoločný štajger
(majster). Mali sme spoločné sociálne zariadenia, spolu sme
klietkou fárali do bane. Vzťahy boli bezproblémové, nedávali
nám najavo, že sme príslušníci PTP. Tam v podzemí ide o iné,
o partiu, o pomoc jeden druhému a nie o politiku. Ani v meste
sme nepociťovali nevraživosť od občanov.
Aké ste mali pocity pri práci v hĺbkach?
Samozrejme nebolo mi všetko jedno. Každý si váži život
a zdravie. Ja som mal doma manželku a dcéru a chcel som sa
domov k ním vrátiť živý a zdravý tak, ako som od nich
odišiel. Prvý raz, keď sme fárali klietkou dole, bol to nepríjemný pocit a aj prvé chvíle tam dole. Postupne si človek zvykol, dával som si pozor, aby sa mi niečo nestalo. Niekedy to
však nezáležalo len na mne, ale našťastie sa mi nič nestalo.
Boli ste za tú námahu aj ohodnotený?
Dostávali sme plat, ale polovicu nám strhávali na ošatenie
a stravu. Napriek tomu som na tú dobu zarábal okolo 4-5
tisíc Kčs. Nebola tá drina ohodnotená, ale rodine doma
to pomohlo.
Aké obdobie ste slúžili u PTP?
Pôvodne sme išli na 3 roky. Ale bol som celkom 2,5 roka.
Asi nás skorej preškolili. Už pred koncom vojenskej služby,
asi mesiac, sa začali v kasárňach diať zmeny. Dostali sme na
rotu dokonca samopaly, ale boli veľmi dobre uzamknuté. Ale
boli. Už sme si asi získali nejakú dôveru. Okolo vianočných
sviatkov v roku 1955 nás pustili do civilu, k naším rodinám.
Ako celkovo spomínate na toto obdobie?
V prvom rade som rád a vďačím Bohu, že som v zdraví
prežil. Nemám na nikoho, kto mi „pomohol“ k službe u PTP,
ťažké srdce. Nikoho nebudem menovať.
(pokr. na str. 11)
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Keď som sa vrátil späť do civilu, tak som sa o tom s niektorými rozprával. Sami nečakali, že to budeme mať u PTP
také ťažké. Stalo sa, sme ľudia s chybami, ale vieme si aj
odpúšťať. V budúcnosti som nepociťoval žiadny tlak na moju
osobu alebo rodinu, že som bol narukovaný v PTP. To obdobie odchodom do civilu sa prakticky pre mňa ukončilo.
Pán Vaculka, ďakujem za rozhovor
Ján Palkovič

Maratónec
V stopách slávneho Feidippida, gréckeho vojaka, ktorý
podľa legendy z roku 490 pred Kristom bežal z mesta Maratón do Atén, aby oznámil, že Peržania boli zázračne porazení
v bitke pri Maratóne, bežal v prvú októbrovú nedeľu na
Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach vo farbách
TJ Unín náš rodák, Ján Ujhélyi.

Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
poľovníckych psov v PZ Unín
Zákon o poľovníctve dáva za povinnosť všetkým poľovníckym subjektom, ktoré chcú vykonávať poľovnícke právo
v poľovnom revíri, mať na tento výkon stanovený počet
poľovne upotrebiteľných psov. Preto okresné organizácie DPZ
každoročne uskutočňujú skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
poľovníckych psov, aby si poľovnícke združenia mohli tieto
počty doplniť. Tento rok sa jesenné skúšky stavačov a malých
plemien pod záštitou Okresnej organizácie Slovenského
poľovníckeho zväzu Senica už po 6-krát konali v poľovníckom združení UNÍN dňa 22. augusta. V hasičskom areáli na
ihrisku sme privítali 22 účastníkov JSS MP a 8 členný rozhodcovský zbor, ktorý tieto skúšky posudzoval a vyhodnotil.
Potešujúce bolo, že na skúšky nastúpili aj 4 členovia nášho
poľovného združenia so svojimi psami.
Skúška pozostávala z 15 disciplín, pri ktorých musí pes
preukázať, že vie zver v poraste vyhľadať, pevne ju vystaviť,
po vybehnutí alebo vyletení zveri zostať pokojný, aby umožnil svojmu vodičovi zver uloviť, po ulovení zveri zver dohľadať, uchopiť, priniesť svojmu vodičovi a správne odovzdať.
Taktiež musí preukázať, že vie zver dohľadať aj po stope. Na
túto disciplínu sa zakladajú umelé stopové dráhy dlhé 300
krokov tzv. „vlečky“, ktoré pes musí v časovom limite vypracovať a zver priniesť svojmu vodičovi. Nakoniec musí preukázať, že vie dobre plávať a prinášať kačice z hlbokej vody. Pri
všetkých disciplínach musí pes reagovať na pokyny svojho
vodiča a ukázať, že je poslušný a ovládateľný. Toto všetko
hodnotia rozhodcovia, ktorí za jednotlivé disciplíny udeľujú
známky, ktoré sa násobia koeficientom bodov podľa obtiažnosti disciplíny. Že to nie sú skúšky ľahké svedčí aj skutočnosť, že dvaja psi na týchto skúškach neobstáli. A ako sa darilo našim zástupcom? Aj keď musím skonštatovať, že sú to väčšinou mladí vodiči, ktorí vycvičili a predvádzali svojich
prvých psov, obstáli výborne, lebo všetci dosiahli počet
bodov, ktorí ich zaraďuje do získania I.cien.
Peter Vávrovič so svojim psom nemeckým krátkosrstým
stavačom „AMOR Rúbanice“ získal 227 bodov – I. cena.
Pavol Šebesta so svojou sukou nemeckého krátkosrstého
stavača „GABI z Letničia“ získal 228 bodov – I. cena.
Manželia Starychovci so svojim psom wajmarského krátkosrstého stavača „BEN Čársky les“, kde psa viedla Lucia
Starychová, získali 201 bodov – I.cena.
A nakoniec starý skúsený vodič Ján Šiška so psom nemeckého drôtosrstého stavača „OGY Plamení pas“, ktorý získal
245 bodov – I.cena a stal sa ja celkovým víťazom týchto
skúšok.
Čo dodať na záver?
Poľovné združenie UNÍN dobre prezentovalo svoju obec,
keď sa na skúškach zúčastnili vodiči a diváci z celého západného Slovenska, ktorí okrem iného obdivovali spoluprácu
spoločenských organizácií v Uníne. Skúšky poľovníckych
psov sa začínajú a ukončujú v hasičskom areáli, čo svedčí
o dobrej spolupráci hasičov a poľovníkov v Uníne. Preto sa
chceme poďakovať za dobrú spoluprácu celému Hasičskému
zboru Unín.
LOVU LESU ZDAR !

Ján Šiška
poľovný hospodár PZ Unín

Reprezentoval na výbornú. Časom 3 hodiny 19 minút a 49
sekúnd obsadil 125. miesto. Atlét, amatér s profesionálnym
prístupom k športu, svojím výkonom dosiahol historicky najlepší čas v maratónskom behu zo všetkých „uníňanov“ (Štefan Andel, Ján Palkovič 2 x, Jozef Cvečka ml.), ktorí sa na
štart tohto behu behov postavili.
Redakcia, ako i športová verejnosť z obce mu blahoželá
k peknému výkonu a praje mu veľa úspešných štartov na
bežeckých pretekoch v „unínskych farbách“.
Ján Palkovič

Jesenná časť stolnotenisovej
sezóny je už za nami
Náš stolnotenisový oddiel prihlásil do súťaží Majstrovstiev
oblasti Senica 2009/10 tri kvalitne postavené družstvá.
V 5.lige nastupujú družstvá ,,A” a ,,B”. Len pred rokom bola
vytvorená 6.liga, ktorej účastníkom sú hráči tímu ,,C”. Tretí
tím vznikol hlavne vďaka existencii 6.ligy, ktorá ponúka perfektnú príležitosť pre mladých talentovaných hráčov nadobúdať cenné skúsenosti a naviac je okorenená o zápasy so skutočne mladými, no dokonale pripravenými chlapcami z holíčskej liahne talentov.
Ľudia sa ma často pýtajú ako je možné, že jeden hráč
nastupuje za dva tímy. Odpoveď je veľmi jednoduchá. Ak má
stolný tenista dostatok chuti, ale hlavne času, nie je problémom odohrať dva zápasy za týždeň a predĺžiť si tak príjemné
chvíle plné pohybu strávené medzi ľuďmi, s ktorými si veľmi
dobre rozumieme. Tento šport sa dá robiť v každom veku na
slušnej úrovni, pretože základom nie je kondícia alebo vytrvalosť, ale hlavne postreh, istá ruka a pevné nervy. Preto ho
každému doporučujem. Toto si môžete overiť už onedlho na
Vianočnom stolnotenisovom turnaji. STO Unín bude všetkých čakať 27.12.2009 v telocvični Základnej školy.
Na pomoc pri pokuse o postup ,,A” tímu k nám pribudli
dvaja staronoví hráči a to Ferdinand Šebesta a Zdenko Pekar.
Ūplne novým hráčom je Ivan Bucha zo Skalice, ktorý je tak
dobrý ako je nový a veľkým počtom bodov prispieva
k výhram tímov ,,C” a niekedy aj ,,A”. Pravdepodobne najperspektívnejším hráčom v Uníne je Martin Krempa, ktorý
víťazí vo väčšine zápasov a na svojom konte má skalpy mnohých skúsených hráčov.
Naše výsledky môžete priebežne sledovať na internetovej
stránke: www.spacincett.php5.sk
Tomáš Kubina
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Tabuľka MO Senica – stolný tenis
5.liga
por. mužstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

body Záp. výh. rem. pre.

Korpo Studienka 27
STO Unín "A"
25
STK B.Sv. Jur "A" 20
Propria Kúty "C" 17
Stavoimp.Holíč "F" 17
Sokol Skalica "C" 16
STO Unín "B"
15
Byt Centr.SE "C" 15
STC Rohožník
14
Sokol Skalica "D" 9

9
9
9
8
9
9
8
9
9
9

9
8
5
4
3
2
3
3
2
0

0
0
1
1
2
3
1
0
2
0

+

-

0 119 43
1 116 46
3 101 61
3 77 67
4 88 74
4 74 88
4 74 70
6 68 94
5 64 98
9 11 151

MO senior 6.liga
por. mužstvo

body Záp. výh. rem. pre.

1. Stavoimpex Holíč "H"
27
9
2. ŠK JÁŇAN Moravský Sv. Ján
22
9
3. Korpo Studienka "B"
21
9
4. STK Štefanov
19
9
5. Stavoimpex Holíč "G"
18
9
6. STO Unín "C"
18
9
7. Propria Kúty "D" 17
9
8. Byt Centr. SE "D" 15
9
9. STK B. Sv. Jur "B" 14
9
10. Junior Club Borský Mikuláš
9
9

+

-

9

0

0 125 37

6

1

2

90 72

6
4

0
2

3
3

96 66
81 81

3
4
4
3
2

3
1
0
0
1

3
4
5
6
6

88
83
78
68
74

0

0

9

27 135

74
79
84
94
88

Vianočný stolnotenisový turnaj
Tradičný vianočný stolnotenisový turnaj
v telocvični základnej školy sa bude konať
dva dni. V utorok 22. decembra od 10 hod.
svoje zápolenie zahája žiaci - chlapci a dievčatá.
V nedeľu 27. decembra od 13 hod. budú súťažiť
kategórie:
- registrovaní hráči stolného tenisu
- neregistrovaní hráči z obce, rodáci a blízki príbuzní
v troch skupinách: muži od 15 do 35 rokov,
ženy od 15 rokov,
muži od 35 rokov.

13
13
13

10
10
9

1
1
1

2
2
3

45 : 14
37 : 19
35 : 15

Unín
Čáry
Letničie
Vrádište
Chropov
Radimov
Holíč B
Smrdáky
Prietrž
Rohov
Trnovec

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
7
7
5
4
4
4
3
3
2
1

0
2
2
2
4
3
3
3
2
3
1

5
4
4
6
5
6
6
7
8
8
11

27 : 23
24 : 18
37 : 32
24 : 27
23 : 36
18 : 21
14 : 21
18 : 31
14 : 25
21 : 30
10 : 35

24
23
23
17
16
15
15
12
11
9
4

MO-dorast
1. Skalica B
2. Kúty
3. Kopčany
4. Smolinské
5. Oreské
6. Trnovec
7. Petrova Ves
8. Sekule
9. B.Mikuláš
10. Š.Humence
11. Jablonica
12. Bor.Sv.Jur
13. Mokrý Háj
14. Brodské
15. Unín

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

14
12
9
9
8
8
6
6
5
5
4
3
2
2
2

0
0
1
1
2
1
3
1
2
0
1
1
3
2
0

0
2
4
4
4
5
5
7
7
9
9
10
9
10
12

63 : 5
71 : 13
52 : 22
41 : 22
48 : 26
40 : 28
38 : 36
28 : 18
29 : 47
26 : 54
19 : 45
19 : 59
21 : 49
25 : 49
19 : 72

42
36
28
28
26
25
21
19
17
15
13
10
9
8
6

MO II.trieda starší žiaci
Posledné 12. kolo bolo odložené na náhradný termín v jarnej
časti.
1. Jablonica
11
10
1
0 59 : 10 31
2. P.Močidľany
11
9
1
1 31 : 13 28
3. Dojč
11
7
3
1 35 : 16 24
4. Smrdáky
11
6
1
4 26 : 20 19
5. Stráže
11
5
2
5 30 : 28 17
6. Bor.Sv.Jur
11
5
1
5 17 : 20 16
7. Lakš.N.Ves
11
4
3
4 30 : 27 15
8. Gbely B
11
4
2
5 42 : 35 14
9. Rybky
11
4
2
5 19 : 31 14
10. Petr.Ves
11
3
1
7 10 : 18 10
11. Senica D
11
3
1
7 28 : 41 10
12. Unín
11
1
2
8 15 : 29
5
13. Prietrž
11
1
0 10
5 : 59
3
inzercia

Ján Polák – geodet

Petrova Ves s. č. 258,

ponúka službu vyhotovenie geometrického plánu
- na zameranie rozostavanej stavby, novostavby,
rodinného domu, garáže, dielne a iných stavieb

Výsledky jesennej časti futbalového
ročníka 2009/2010
II. trieda dospelí
1. Stráže
2. Bor.Sv.Jur
3. Hradište

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

31
31
28

- oddelenie, zlúčenie pozemkov
- k majetkovoprávnemu usporiadaniu
Pre bližšie informácie kontaktujte telefónne čísla:
pevná linka 034 / 66 20 257
mobilný telefón 0903 843 503
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