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Moje unínske hody
Keď ma pred časom oslovila redakcia Unínskych novín so žiadosťou o napísanie úvodníka pre nové číslo, narazila sprvoti na
tvrdú rezistenciu. Prečo práve ja, ergo akým právom človek, ktorý
nežije trvalo v Uníne, má na titulnej strane miestneho periodika
oslovovať, či priam sa prihovárať jeho čitateľom? Moje Ariadnine
nitky, vedúce k Unínu, sú síce definované presne, nemožno podľa
nich zablúdiť.. ale ja a úvodník? Navyše v čísle venovanom chýrnym unínskym hodom? To hádam nie! No keďže ako lekár
a vedecký pracovník sa trochu živím aj spisbou, hoci odbornou,
začal vo mne vŕtať červík pochybností.. Poznáte to isto: ten vnútorný, tichý, no predsa tak neodbytný hlas, ktorý akosi nemožno
umlčať, to červené „stand-by“ svetielko, povedané rečou dnešných počítačovo gramotných.. „Veď si na toľkých hodoch bol, ako
chlapec, ako mladý muž..! Čo sa už nepamätáš?“ A poznáte to
tiež: ako sa v istom momente v ľudskej mysli, prebádanej-nepoznanej, začne zrazu otvárať kaleidoskop farieb, tvarov, vôní, situácií.. Hovoríme tomu spomienky; vďaka Bohu za ne..! A tak si
sadám v nočnom tichu pracovne k počítaču a začínam skladať
mozaiku neuveriteľnej férie, ktorú mi bolo - spolu s mojou unínskou rodinou - dané a súdené prežiť. Takže, milí moji Unínčania,
zaujíma Vás, čo si pamätá o unínskych hodoch muž na sklonku
profesionálnej kariéry lekára, univerzitného profesora, človek,
ktorý v rokoch dávno minulých spolu s rodičmi „z horniakov“ do
Unína občas prichádzal, no o to viac sa tam tešil?
Nuž, pamätá si toto: Svojho otca, starostlivo si vyberajúceho
oblek, pretože ide do rodiska, ku svojim, „do Unína na hody“.
Svoju mamu, ustarostenú z organizácie cesty i návštevy, auto prišlo do rodiny až neskôr.. Pamätá si, ešte ako chlapec, na svojich
láskavých starých rodičov, na ich objatia mozoľnatými rukami
i nárečie, ktorému spočiatku nie veľmi rozumel. Ten starnúci muž
si pamätá toľko vôní a chutí: zrelých moruší v našom dvore, vôní
šíriacich sa z kuchyne pri príprave hodového obeda, neuveriteľných
chutí zákuskov vo farbách a tvaroch, pripomínajúcich plody
mora.. Na unínske „zázvorníky“ sa predsa zabudnúť nedá..
A pamätá si miesta i tvary: našu malú kuchynku, v ktorej bolo
ľuďom čím tesnejšie, tým bližšie. Bližšie v nekonečných rozhovoroch o zdraví, o počasí, úrode, spoločných známych, radostiach
i tragédiách, rozprávaní o mojej škole či úspechoch v nej, o tom,
čo život dal či vzal za čas, kým sme sa opäť nevideli.. Spomína si
na neuveriteľné tvary ako vlas tenkých rezancov, ktoré v slávnostnej, hodovej slepačej polievke predsa nemohli chýbať.. V čase
unínskych hodov toho mládenca, dnes už pána profesora, usilovne poľujúceho v meandroch pamäte na spomienky, bolo možné
stretnúť aj na hodovej zábave.. Eheu, labuntur fugaces anni!
No sú aj iné spomienky: Na hodovú nedeľu, kedy sa do unínskeho kostola na miernom návrší zlievali prúdy farebnej rieky zo
všetkých strán. V šesťdesiatych rokoch sem prichádzali gazdovia
v čiernych oblekoch a vyblýskaných topánkach, viazanka nepotrebná, nechýbal však čierny klobúk. Ženy oveľa pestrejšie,
v naberaných sukniach, vyšívaných krojoch a lesknúcich sa čižmách; chvalabohu sa za ten kroj nehanbili ani dievčatá. Celý ten
prúd napokon splynul v tichej pokore pred slovom Božím; mohutný jednohlasý chorál (spievali aj chlapi) dopĺňala chýrna unínska
dychovka, neviditeľná na chóre, no predsa tak mohutne dôstojná
pri Te Deum.. Tá hodová omša bola o celom svete, nie len
o Uníne.. Snímala jeho hriechy, vlievala nádej do žíl, zhrubnutých
ťažkou prácou doma aj na družstve.. Ako to povedal Goethe?

Dichtung und Wahrheit? Poézia a pravda? Oboje bolo v Uníne
o hodoch, v úžasnej symbolike, jednoduchej, no o to čistejšej..
V mysli sa zrazu vynára deprimujúce poznanie: Veď toto všetko sa odohrávalo v časoch, kedy viera a cirkev boli oficiálne
a dôsledne potierané svetskou mocou, kedy návšteva božieho
chrámu, navyše verejná a demonštratívna, znamenala nebezpečie
spoločenskej ujmy, vlastnej či celej rodiny; moc opantaná dogmami ateizmu si už vhodné spôsoby našla. V časoch, kedy bolo
možné vziať veľa hoc aj chudobnému, viera, hlboká a prežívaná,
bola javom naskrze nežiadúcim. Veru, inak tomu bolo, nie ako
v časoch súčasných, kedy verejné, proklamatívne hlásenie sa
k cirkvi sa stalo priam módou, pokrytecké ukazovanie sa na
pobožnostiach (najmä ak na nás kuká oko TV kamery) môže byť
azda cestou rovno medzi celebrity..
Akože to povedal veľký stredoveký kresťanský filozof William
z Ockhamu? Že z mnohých možných riešení akejkoľvek situácie
je správnym to najjednoduchšie? Mám hlboký pocit, že toto
Unínčania akosi intuitívne vedeli už oddávna. Poznali svoju pravdu, o Bohu i svete, lebo bola jednoduchá a preto správna. A verejne sa k nej aj prihlásili, v božom stánku, o hodoch..
Aj preto sú tí moji starí Unínčania, pamätajúci si neľahké časy
minulé, tak trochu hrdinovia..
Prof. MUDr. František Novomeský, PhD.
Pozn.: Eheu, labuntur fugaces anni.. – Ach, ako len roky utekajú..
(Horatius, Ódy)
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Investičné aktivity v obci

Spoločenská kronika

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo okrem iných úloh sa

i v tomto roku zameriavajú na plnenie volebného programu
resp. na riešenie najnutnejších problémov, ktoré by ohrozovali chod obce. Stav investičných aktivít je nasledovný:
- bola vykonaná oprava strechy telocvične ZŠ.
- V dome smútku sa uskutočnila generálna oprava chladenia.
- K oslavám hasičského zboru bola na budove hasičskej zbrojnice zrealizovaná nová fasáda, vymenené okná v obecnej knižnici a v miestnosti pre schôdzkovú činnosť spoločenských
organizácií, natreté boli dvere a brány a upravené okolie budovy. Hasiči na vlastné náklady vykonali generálnu opravu strechy hasičskej chaty, opravili prístrešok na drevo, vymenili
zábradlie, opravili stoly, lavičky a ponatierali ich.

Narodili sa:
Linda Ostatníková
Filip Šebesta
Timotej Tokoš

3.4.2008
30.5.2008
2.6.2008

Zosobášili sa:
Miroslav Vlk a Anna Reháková
Ing.Richard Hájek a Denisa Drúžková
Pavol Kalamenovič a Zuzana Krempová
Dionýz Gőbl a Katarína Jakubáčová
Juraj Pukančík a Marta Kostecká
Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom

17.5.2008
21.6.2008
28.6.2008
26.7.2008
2.8.2008

Opustili nás:
Ján Veselský
Anna Ovečková
Anna Bajanová
Bedřich Perička
Anna Faganová
Ladislav Tokoš
Česť ich pamiatke

vo veku 64 rokov
vo veku 84 rokov
vo veku 85 rokov
vo veku 46 rokov
vo veku 82 rokov
vo veku 75 rokov

Unín býval kedysi plný zelene...
Stanovisko starostu obce Štefana Andela
Budova hasičskej zbrojnice z roku 1926 v novom šate.

- V kultúrnom dome bol opravený odpad.
- Na záhumní pri RD bola vybudovaná elektrická prípojka
k výstavbe rodinných domov.
- Dňa 1.7.2008 bola zahájená výstavba 12 bytového domu
vedľa hospodárskeho pavilónu ZŠ s nákladom 18 miliónov Sk.
- V areáli ZŠ sa začalo s výstavbou viacúčelového ihriska
s rozmermi 40 x 20 m s umelým povrchom s nákladom 1,7
mil. Sk.
- Realizuje sa rekonštrukcia bývalej predajne textilu v obci na
poštový úrad. Predpokladaný termín sťahovania pošty z budovy bývalej MŠ do priestorov Jednoty COOP je september
2008.
- V priebehu mesiaca august sa bude plynofikovať kotolňa
viacúčelovej budovy (OcÚ, ZS, lekáreň a byty).
- V auguste začne nový operátor mobilných telefónov
s výstavbou novej signalizačnej veže. Postavená bude pri vstupe do lesa smerom k veži Eurotelu – T-mobil.
- Od septembra sa bude pokračovať v rekonštrukcii bývalej
MŠ na domov sociálnych služieb pre 24 osôb.
- Pri podávaní projektov sme v prvom kole neuspeli s projektom „Rekultivácia skládky TKO“, preto bude žiadosť opätovne podaná v mesiaci október.
- Pred dokončením je územný plán obce.
- Majetkoprávne boli usporiadané vzťahy na parkovisku pred
Pohostinstvom u Dalibora a miestna komunikácia od RD
k pálenici.
Všetky tieto investičné akcie sa uskutočňujú len vďaka získaným finančným prostriedkom z fondov, časť z úveru, ktorý
bude obec postupne splácať, lebo z rozpočtu obce nie je
možné takéto akcie inak pokryť.
Štefan Andel,
starosta obce

V týždenníku Záhorák dňa 26.5.2008 bol uverejnený článok pod
názvom „Unín býval kedysi plný zelene“, kde bol ako autor uvedený Mgr. Radovan Fiala. Keďže sa jednalo o našu obec a na vec
bol jednostranný pohľad, tak ako štatutárny zástupca obce som
mal záujem stretnúť sa s autorom tohto článku a niektoré otázky
ohľadom zelene v našej obci si vzájomne objasniť. Naše stretnutie
sa neuskutočnilo z toho dôvodu, že článok bol do redakcie zaslaný e-mailovou poštou (adresu redakcia nechcela vydať) a autor
stretnutie podľa vyjadrenia p. šéfredaktorky Mgr. Bobotovej so
mnou odmietol. Preto sme sa snažili zistiť totožnosť pisateľa sami.
Na Slovensku žijú dve osoby s menom Radovan Fiala. Jeden
z nich je z Košíc, narodený je v roku 1995, takže titul Mgr. ešte
nemohol získať. Druhý sa nám písomne vyjadril, že v obci Unín
nikdy nebol, žije v Nových Zámkoch a má titul Ing.
Viackrát som pozval p. šéfredaktorku do našej obce, aby ju spoznala a uverejnila aj moje stanovisko, no stretnutie sa do dnešného dňa neuskutočnilo. Z toho dôvodu konštatujem, že uverejnený
článok napísal občan našej obce a podpísal sa menom Mgr.
Radovan Fiala a chce zostať v anonymite.
Obec za posledné dva roky vynaložila 20.000,- Sk na výsadbu
zelene, avšak sú to zase len naši občania, ktorí nám ju kradnú
a ničia. Pre porovnanie s okolitými obcami má naša obec najviac
zelene, či už sú to parky, zelené plochy ale i množstvo vysadených
stromov.

Evidencia obyvateľstva
Prosíme všetkých spoluobčanov, ktorí získali vysokoškolský
titul, aby to nahlásili na obecný úrad, aby mohol byť zaznačený do evidencie. Z evidencie je potrebné častokrát nahlasovať
rôzne štatistiky a keďže tento údaj nemáme inak možnosť získať, sú naše informácie skreslené. Nemusíte to pokladať za
chválenie sa titulom, ten Vám predsa každému právom patrí.
Ďakujeme za spoluprácu
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Blahoželanie
Dňa 20. marca 2008 sa

dožila krásneho životného
jubilea „95 rokov“ naša
najstaršia spoluobčianka
pani Mária Dermeková. Do
ďalších rokov života jej
veľa Božieho požehnania,
zdravia, optimizmu, síl
a spokojnosti v kruhu svojich najbližších osobne
poprial starosta obce a pracovníci obecného úradu.
Jubilantku zároveň poprosili 95-ročná jubilantka p. Mária
o zápis do pamätnej knihy Dermeková.
obce a o krátky rozhovor.
Pani Dermeková, dožili ste sa krásneho životného jubilea,
ako spomínate na roky minulé?
Narodila som sa v roku 1913, ešte pred prvou vojnou. Môj
otec bol Štefan Sňada, mamička sa volali Helena a boli rodená Albrechtová. Mám ešte sestru Teréziu Štepánikovú. Brat
Tibor Sňada už nežije, býval oproti starej škole. Detstvo som
prežila tu v Uníne. Hospodárili sme. Narobili sme sa, ale aj
sme sa zabavili. Skoro každú nedeľu bola muzika. Bývalo veľa
bálov aj cez rok, teda okrem obdobia pôstov. V nedeľu mládenci prišli za muzikantmi, či by išli hrať a bola celé odpoludnie zábava. Ja som sa za jedného muzikanta aj vydala.
Presne 2. 7. 1934 som si vzala môjho muža Jozefa, všetci
kamaráti mu hovorili Jožka. Bol srdcom oddaný muzikant,
skladateľ ľudových pesničiek, kapelník, neskôr aj organista
a spevák na cirkevných obradoch.
Už sme sa postupne dostali k rodine...
Mali sme spolu 2 chlapcov, Františka a Jána. Mám už 5 vnukov a 11 pravnukov. Po svadbe sme s mužom hospodárili, mali
sme polia, až kým nám ich nevzali do družstva. Tam sme aj
pracovali, ja v živočíšnej, muž ako vedúci stavebnej skupiny,
až do odchodu do dôchodku. Zažili sme dobré aj zlé, ťažké
obdobie, keď nám pri prechode frontu v druhej vojne zhorel
dom a nemali sme kde hlavu zložiť. Museli sme začať odznova. Vďaka Bohu sa nám podarilo postaviť sa na nohy.
Spomínala som, že som sa vydala za muzikanta, môj muž
skladal piesne, rozpisoval noty pre celú kapelu. Neskôr k nám
často chodil zberateľ ľudových piesní Janko Blaho. Keď prišiel do Skalice nikdy nás neobišiel a vždy začal, „... no Jožko
jakú máš novú, zaspívaj...“. Môj muž zbieral ľudové pesničky
a odovzdal ich Jankovi Blahovi. Boli vydané v „Záhoráckych
pjesničkách“. Boli, dá sa povedať kamaráti cez tú muziku, radi
sme ho u nás videli a uvítali.
V päťdesiatich rokoch však u Dermekovcov do spevu moc
nebolo...
Veru nie, zavreli švagra Ondreja. Všetci vieme, že bol salezián, pokúsil sa utiecť cez hranice, tu u „Jánú“, ale bola veľká
voda, neprešli a chytili ich. Dostal 14 rokov. Vtedy k nám chodili akýsi páni, vypytovali sa. Za Ondrom sme chodili do áreštu, ja som bola aj s Jožkom vo Valdiciach a Mírove. Keď ho
pustili na slobodu, málo sa zdržiaval v Uníne, nechcel nás
zaťažovať. Bol to vzácny, múdry a zbožný muž.
Pani Dermeková, želáme Vám ešte raz veľa pevného zdravia a pohodu do ďalších rokov života.
Ďakujem Vám, ja si želám a modlím sa za zdravie tých, ktorí
sa o mňa starajú, starostlivo opatrujú. Bez nich si neviem moje
existovanie ani predstaviť. Sú to syn Janek a nevesta Vilka,
patrí im moje veľké poďakovanie.
JP

Kultúrno-spoločenská činnosť
Čo bolo:
- 23.4.2008 - Veľkonočná diskozábava - TJ Unín
- 4.5.2008 - oslava sv. Floriána patróna hasičov - DHZ
- 11.5.2008 - Deň matiek - DÚŽ - slávnostná členská
schôdza
- 18.5.2008 - Prvé sväté prijímanie
- 17.5.2008 - „Rómeo a Júlia“ - divadelné predstavenie
- 24.5.2008 - súťaž mladých hasičov „Plameň 2008“ DHZ
- 30.5. - 1.6.2008 - Výstava trofejí v KD a oslava založenia poľovného združenia v obci - PZ Unín
- 31.5.2008 - Detská olympiáda - Deň detí
- 7.6.2008 - stretnutie „70“-ročných jubilantov
- 29.6.2008 - Petro-Pavlovská krojová zábava spojená
s miestnou ochutnávkou vín - SZZ Unín
- 12.7.2008 - Oslava 120. výročia založenia hasičského
zboru v obci
- 26.7.2008 - VI.ročník Unínske samohyby - DT Klub
Unín

Čo bude:
- od 15. do 18.8.2008 - hodové slávnosti (presný
program je uvedený na priloženom farebnom liste
novín spolu s propozíciami hodových akcií)
- 19.10.2008 - posedenie dôchodcov v rámci mesiaca
úcty k starším
- 8. - 9. 11. - Martinské hody
- 5.12.2008 - mikulášska pochôdzka
- december - Adventné koncerty

V sobotu 24. mája 2008 sa predstavilo v kultúrnom dome
Záhorácke divadlo zo Senice za hojnej účasti divákov hrou
Wiliama Shakespeara „Rómeo a Júlia“, ktorú do záhoráčtiny prepísal a upravil Jozef Moravčík - Jakubovec. Hru réžijne a dramaturgicky pripravil náš rodák Ivan A. Fodor. V úlohe mastičkárky sa
predstavila známa slovenská herečka Magda Vašáryová, ktorá sa
po predstavení zapísala i do pamätnej knihy obce.

4

Unínske noviny

120. výročie založenia
Dobrovoľného hasičského zboru
v Uníne
Oslavy sa začali v sobotu 12.júla 2008 za slnečného počasia. Zraz
účastníkov bol pred krásne vynovenou hasičkou zbrojnicou, za čo
patrí poďakovanie obecnému zastupiteľstvu a hlavne starostovi
obce p. Štefanovi Andelovi. Po privítaní sa účastníci za doprovodu dychovej hudby Unínčanka pobrali sprievodom k soche sv.
Floriána, kde si položením kytice uctili svojho patróna. Na miestnom cintoríne si položením venca k hlavnému krížu spomenuli na
všetkých zomrelých hasičov. Po tomto akte nasledovala svätá
omša v kostole sv. Martina za všetkých zomrelých i žijúcich hasičov. Po sv. omši sa sprievodom odobrali všetci hostia do kultúrneho domu, kde pokračoval ďalší program osláv slávnostnou členskou schôdzou. Pred jej zahájením sa vzácni hostia vyfotografovali s členmi DHZ Unín, aby sa uchovala pamiatka aj pre budúce
generácie. Zúčastnili sa JUDr. Jozef Minárik - prezident DPO
SR, Ing. Ján Cvečka - riaditeľ OR HaZZ Skalica, p. Marta
Hurbanisová - predsedníčka KV DPO Trnava, p. Michal Lukáč predseda OV DPO Skalica, delegácia poľských hasičov pod vedením Ing. Pavla Buksaleviča, delegácia družobného hasičského
zboru z Jasenia okres Brezno na čele s p. Miroslavom Barčákom,
p. Štefan Andel - starosta obce, p. Jaroslav Kríž - zaslúžilý člen
a hasiči z okrsku Gbely a DHZ Skalica. Schôdzu viedol p. Peter
Hupian tajomník DHZ Unín. Slávnostný prejav k 120. výročiu
založenia DHZ v Uníne predniesol jeho predseda p. Marián Švec.

Hasičské družstvo dievčat, ktoré po víťazstve v okresnom kole
v Uníne a krajskom kole v Cerovej obsadili 3.miesto v celoštátnej
súťaži Plameň 2008 v Topoľčanoch.
Zloženie súťažného družstva: Zuzana Benkovičová, Veronika
Hyžová, Veronika Pechová, Zuzana Jakúbková, Radka
Masaryková, Alžbeta Bartalová, Alžbeta Malíková, Lucia
Flamíková, Andrea Mihálová a Eva Mihálová.
Tréneri a vedúci družstva: Jaroslava Flamíková, Peter Flamík,
Peter Vanek a Marián Švec.

Spomienka na dp. Martina
Perneckého

Zbor v súčasnosti eviduje 84 členov, z toho je 24 žien a 4 družstvá mladých hasičov. Pri príležitosti sviatku patróna hasičov sv.
Floriána bol prijatý v tomto jubilejnom roku u prezidenta SR
predseda DHZ Unín a dlhoročný funkcionár okresu Skalica
p. Marián Švec. Prezident DPO SR JUDr. Minárik v úvode svojho vystúpenia poďakoval všetkým aktívnym členom a funkcionárom za vykonanú prácu a udelil Ďakovné listy prezídia DPO SR.
V ďalšej časti boli aktívnym a dlhoročným členom udelené diplomy, pamätné listy a medaile.
Po ukončení schôdze bol podaný prítomným slávnostný obed, po
ktorom program pokračoval v hasičskom areáli, kde sa presunuli v sprievode spolu s konským záprahom. Najprv sa predstavili
mladí hasiči ukážkami požiarneho útoku. Starší hasiči predviedli ukážku so starou ručnou striekačkou s konským poťahom
a novú dnešnú techniku predstavili hasiči z HaZZ Holíč a DHZ
Skalica. História a súčasnosť hasičského zboru bola zdokumentovaná na propagačných paneloch, ktoré si návštevníci osláv mohli
v priebehu dňa pozrieť. Počas programu bol k dispozícii koč
s párom koní, na ktorom sa vozili hlavne deti, ktorým takto spestril deň. Program bol ukončený ukážkou hasenia požiaru penou,
v ktorej sa deti do sýtosti vyšantili. Večer oslavy pokračovali
tanečnou zábavou, ktorú však predčasne ukončil silný vietor
a búrka.
Oslavy 120. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru
v Uníne boli dôstojnou spomienkou na bohatú históriu a prácu
unínskych hasičov.
Marián Švec, predseda DHZ Unín

Tento rok na sviatok Petra a Pavla sme si pripomenuli 20
rokov od úmrtia nášho bývalého duchovného správcu dp.
Martina Perneckého, ktorý v našej farnosti pôsobil celých 23
rokov. Z Unína v roku 1985 prešiel na svoje posledné pôsobisko do Vysokej pri Morave, kde i 29.6.1988 zomrel.
Pochovaný je na cintoríne v Gajaroch.
Narodil sa 7.11.1910 v Gajaroch, kde navštevoval i základnú
školu. Po skončení gymnaziálnych štúdií v Trnave pokračoval v Trnave v štúdiu teológie. Tu i 24.3.1935 v kostole sv.
Mikuláša z rúk biskupa Pavla Jantauscha prijal sviatosť kňazstva. Na svoje prvé kaplánske miesto nastúpil do Piešťan,
odkiaľ prešiel do Borského Mikuláša, potom do Suchej nad
Parnou a Šurian. V roku 1938 bol menovaný za správcu farnosti do Záhorskej Vsi, v roku 1941 do Opatoviec nad Žitavou.
Do Unína prešiel z Moravského Sv. Jána. Ako si spomínajú
viacerí, bol to sčítaný a vzdelaný muž (bez problémov sa
dohovoril po francúzsky a latinsky) svätého života, hoci mal
svoje chyby a nedostatky, priateľov i nepriateľov, ako i každý
človek. Jeho erudovanosť poznali skôr cudzí ako domáci
a snáď i preto sme nášho pána dekana vnímali skôr cez hodiny
náboženstva, kde nám hovorili príbehy o Ičkovi a ukazovali
vlastnoručne maľované kresby biblických príbehov.
Dnes však je už vo večnosti a verím, že si veci, ktoré zostali
nevypovedané, raz povieme z tváre do tváre.
Nech odpočíva v pokoji!
mh

Zmena v obecnom zastupiteľstve
Dňa 18.2.2008 sa p. Jarmila Kollárová vzdala poslaneckého mandátu. V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. na
uvoľnené miesto nastúpila p. Anna Danielová, ktorá bola na prvom
nezvoliteľnom mieste do obecného zastupiteľstva v posledných
komunálnych voľbách. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
2.4.2008 zložila sľub poslanca, čím sa ujala svojej funkcie.
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Korene ...
Vážení čitatelia, v pokračovaní našej rubriky sme si Vám dovolili
v tomto čísle predstaviť jedného z našich rodákov, inžiniera
Antona Krempu.
Kedy a kde ste sa narodili, kde ste v Uníne bývali?
Narodil som sa 20. januára 1929 v Uníne, vtedy 27 ročnému
Vojtechovi Krempovi a 24 ročnej Andele Krempovej, rod.
Chrenkovej. Do rodnej matriky som bol zapísaný 27. januára
1929, čo otec potvrdil svojím podpisom. Bývali sme na dolinke
pri dnešnej križovatke ciest oproti domu bývalého predsedu MNV
Alexandra Flamíka. Dnes je dom neobývaný a schátralý. Bol to
prvý dom na dolinke, potom pribúdali smerom ku kostolu ďalšie,
naproti bola iba kaplnka sv. Antonína pri jazere. Z novších domov
pochádzali aj moji prví kamaráti. Štefan, Milan, Tonek a Viktora
Novoveských, Imra a Ján Mórovci, Konrád Pivák, Cila a Mara
Liparky - tak sme ich prezývali, Marta Zongorka atď.
Koho ste mali alebo máte ešte príbuzných v Uníne?
Ako malý chlapec 5-7 ročný som chodil s mamou navštevovať
starých rodičov z jej strany - Jána a Žofiu Chrenkových. Stareček
Chrenka bol špecialista na pokrývanie i opravy slamených striech.
Tie sa pokrývali ražnou slamou, ktorá sa používala aj do postelí
ako matrace. K starečkovcom sme chodili vedľa Hodinárovho
obchodu pri kaplnke sv. Barbory cez potok a ocitli sme sa priamo
na dvore. Bol to malý dom pokrytý slamou, s malými oknami. Pri
vstupe do izby ste zbadali pec, na nej trajfús - trojnožka, pod ktorým horel oheň a na ňom sa varilo. Nad ním bol široký komín,
ktorý sa smerom hore zužoval. Tu sa aj údilo mäso a slanina. Dym
išiel priamo do komína. V prednej časti domu prežili časť ranného detstva aj moje sesternice - Milka a Anka Balgových (dnes
Beňková a Masaryková), no čoskoro si ich rodičia postavili nový
dom na dolinke. Vďaka ich rodinám mám v Uníne akési zázemie,
keď sa tam vraciam. Z mojej bližšej rodiny už v Uníne nežije nikto,
aj brat Tibor už zomrel, ten bol o 5 rokov odo mňa mladší.
Ako spomínate na svoje školské, či študentské časy?
Bol som jedným z tých Unínčanov, ktorí navštevovali
Gymnázium v Skalici. V septembri, keď bolo ešte teplé počasie
sme denne dochádzali bicyklami do Holíča alebo Gbelov a odtiaľ
vlakom do Skalice. Cez zimu sme sa v Skalici museli ubytovať.
V Skalici bola v tom čase jediná stredná škola v širokom okolí.
Ťažko si viem predstaviť dnešných študentov prekonávať takéto
štrapácie. Aj moje ukončenie po 8 rokoch bolo celkom exotické.
(Počas 5. ročníka cez nás prehrmel front druhej svetovej vojny o čom by sa dalo veľa písať). Môj brat Tibor zapriahol jedného
koňa do menšieho rebriňáka, vložil košiny upletené mojím otcom,
aby sa nepotratili drobné veci a v posledný deň sa objavil na
námestí pri internáte. Zniesli sme tam periny a iné moje drobnosti, posadili sa vedľa seba na dosku, ako sedadlo, praskol bičom
a odfárali sme po kamennej dlažbe námestia domov. Samozrejme
s veľkým smútkom, veď Skalica nám bola druhým domovom.
Čo Vás napadne ako prvé, keď počujete „Unín“?
Milí Unínčania! Dovolím si vás pozdraviť z Banskej Bystrice, kde
teraz bývam, ako váš rodák a pritom zaspomínať s vami na naše
mladé časy, na naše radosti, trápenia, lebo toto sa mi stále vracia
pri každej príležitosti keď si spomeniem na rodnú obec Unín. Tí
starší si spomenú, mladší aby poznali, ako sa žilo v čase nášho
detstva cca pred 70 rokmi.
Rodičia robili na poli do neskorej noci a my, staršie deti sme mali
na starosti tie mladšie. Keď sme sa raz s bratom nemohli dočkať
ich príchodu, vybrali sme sa im naproti smerom na „Podevsí“.
Bola už tma a aby sme sa nebáli, držali sme sa nášho psa, ktorého sme mali veľmi radi. Keď prišli jeho posledné chvíle, nariekali sme za ním. Môj brat povedal: „Já nescu aby umreu“. Ja nato:
„A co budeme s nim robit?“ a on s plačom: „rači ho zecme“.
Pamätám sa, raz keď som mal brata na starosti, tak sa mi stratil.
Už večerom sme zorganizovali veľké pátranie. Našťastie sme prechádzali za Bilovského domom pri „Panenke Márii“ a počuli sme
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zakašľať. To sa už môj brat uložil na spánok vo vysokom poraste
raži. V tom čase nielen dievčatá, ale aj malí chlapci 3-4 roční nosili sukne. To bola výhoda pre naše mamy!
Keď prišiel čas nastúpiť do školy a zanechať detské zábavy, to bola
rana, než sme si zvykli. Ako staršie deti sme museli pomáhať rodičom na poli, každá ruka - noha bola potrebná. Predvečerom poslali 12-13 ročného brata domov pripraviť niečo k jedlu. On natrhal
čerešne alebo mirabely, dal do haluškového cesta, posypal
makom alebo orechmi a boli parádne trhance. Svoje kuchárske
umenie si zdokonaľoval na základnej vojenskej službe.
Krásne spomienky mám aj na starečka Krempu. S tým som chodieval v nedeľu po obede do susedných dedín, kde mal on svojich
kamarátov, ktorí ešte v predminulom storočí okolo roku 1890 pracovali spolu v USA. Môj starý otec tam bol vycestovaný dvakrát
ako slobodný a raz už ako ženatý. Naučil sa dosť dobre anglicky
a trochu i nemecky. Občas aj tlmočil keď prišla nejaká rodina
z Ameriky. Rád som počúval ich zážitky z cesty loďou, ktorá trvala
okolo 7 dní a z pobytu za veľkou vodou.
Raz sme zašli na návštevu k „Rudkom“, bývali osamote blízko
Petrovského majera. Pri debate starečkovi ponúkli ražňovicu. Po
chvíli sa gazda pýta: „Tak Marcine, co na ňu povíš?“. Stareček sa
zamysleli a vravia: „Víš co, nalej mi ešče raz, lebo sem ju zapomieu okoštovat.“ Dobrý trik, ako sa dostať k ďalšiemu poháriku.
Ale aj stareček od Rudkú si už dával pozor na hubu. Keď niekomu ponúkal tak začal: „Lojzku, či Francku okoštuj tú moju
režnú.“
Zima nás obyčajne prekvapovala veľkým množstvom snehu. Do
rána sme mali okná od ulice zaviate až po vrch, len úzky pásik
zostal nezasypaný. Cesta do Radimova od Lések po Lipky bola
v záreze plná snehu. Jazdilo sa na saniach vedľa po poli. Už aj
vtedy sa organizovali brigády na odpratávanie snehu bez mechanizmov, len lopatami. Počas zimy chlapi plietli koše na sečku,
košiny do rebriňákov a pod.
Za našich mladých čias bol pod „spolkom“ na potoku „stav“,
vodná nádrž pri moste. V potoku bývalo dosť vody, tam sme sa
chodievali kúpať. Aby sme nemárnili čas, rodičia nám pridelili
aspoň jednu kravu, ktorú bolo treba očistiť. Tak sme sa kravám pri
kúpaní často plietli popod nohy, alebo kravy nám. Takto sme mali
zábavu a boli aj užitoční.
Zvláštnou kapitolou boli práce okolo sena na „úkách“. Je málo
obcí na Slovensku, ktoré majú dve samostatné časti chotára.
Jedna je okolo obce a druhá pomerne ďaleko od prvej, tam treba
ísť cez ďalšie dva chotáre cca 15 km. Lúky boli pri rieke Morave
a vlastné pozemky sme identifikovali len podľa kríkov. Na lúky sa
chodilo kosiť veľmi zavčasu - kosci na vozoch odchádzali už po
polnoci. My ako deti s rebriňákami až ráno. Po križovaní hlavnej
cesty Šaštín - Holíč sme mohli zaľahnúť vo voze, kone už bez
našej pomoci dorazili na náš pozemok a asi po 10 - 15 metroch
zastali. Po namáhavej práci mnohí muži a mládenci využili blízkosť Moravy, aby sa vykúpali. Tak raz aj môj brat s verným kamarátom „Vojtú Drúžkem“ v podvečer išli urobiť očistný kúpeľ.
Plavky neexistovali, trenýrky bolo škoda máčať, do vody sa chodilo v Adamovom rúchu. Šaty ukryli do kríkov. Po osviežení sa
dohadovali, do ktorého kríka šaty ukryli. Nakoniec skonštatovali
krádež. Keď kolóna fúr so senom smerovala do Unína, akési dievčatá oslovili môjho otca, ktorý sedel na fúre držiac opraty:
„Strýčku Alberte, Tibor s Vojtú stracili šaty, my sme ich našli,
hodzíme vam ich hore, nestracte im ich.“ Otec už vedel o čo ide.
Tak Tibor s Vojtú museli počkať do úplnej tmy a potom sa vydať
nahí na niekoľko hodinovú cestu domov. Keď počuli hrkot voza,
hybaj do poľa, aby ich nikto nevidel. Takto sa vedeli unínske dievčatá pomstiť pyšným mládencom.
Milí rodáci, som veľmi rád, že ma redakcia Unínskych novín oslovila, aby som sa Vám trochu prihovoril, lebo sa mi vrátili mnohé
spomienky na domov, na mladosť, nedá sa všetko napísať, bolo by
toho strašne veľa. Ale ak mi zdravie bude slúžiť možno niektoré zo
spomienok ešte napíšem, aby aj naša mladšia generácia mala
obraz o spôsobe života ich predkov. Srdečne Vás ešte raz všetkých pozdravujem, prajem Vám veľa zdravia a spokojnosti a hlavne sa teším, že ešte navštívim rodnú obec, kde sa s mnohými z vás
iste stretnem.
RD
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Oslavy 70. výročia vzniku PZ Unín
Poľovníci v našej obci sa rozhodli spojiť oslavu 70. výročia vzniku organizovaného poľovníctva v Uníne s tradičnou akciou Jún mesiac poľovníctva a ochrany prírody. Definitívna úprava poľovníctva v Uhorsku sa vykonala za vlády Františka Jozefa I. Bol prijatý zákon o poľovníctve el XX/1883, ktorý bol platný 51 rokov.

kynológie. História a súčasnosť PZ v textoch a fotografiách bola
zverejnená na veľkých tabuliach. V týchto priestoroch boli vystavené aj výtvarné práce žiakov ZŠ Unín na tému „Poľovníctvo
a ochrana prírody“. V nedeľu 1. júna oslavy pokračovali slávnostných sprievodom od KD do kostola sv. Martina, kde sa uskutočnila svätohubertovská sv. omša. Po jej skončení starosta obce Štefan Andel na miestnom cintoríne odhalil pamätník zosnulým
poľovníkom, ktorý vysvätil vdp. Tibor Tasáry. Po tomto akte
a presune do KD sa uskutočnila slávnostná členská schôdza.
Predseda PZ Jaroslav Kríž st. privítal delegáciu OKO SPZ Skalica
na čele s jej predsedom JUDr. Antonom Vašečkom. Ďalšími hosťami boli starosta obce Štefan Andel, vdp. Tibor Tasáry, a zástupcovia PZ Radimov, PZ Pavlov, PZ Koválov, PZ Letničie, PZ
Petrova Ves a RD Unín. Po udelení čestných uznaní a pamätných
diplomov členovia a hostia obdržali publikáciu o histórii PZ Unín,
suvenírový pohár, igelitovú tašku a ceruzku s logom PZ Unín.

Poľovníci z PZ Unín a ich hostia.
Pred 70 rokmi, presne 27.12.1938 podľa záznamu v kronike obce
Unín na strane 91, občania obce Izidor Krempa, Pavol Fagan,
Martin Malík, Alexander Vanek st., Imrich Matuškovič, Pavel
Ovečka st., Severín Ovečka, Alexander Krempa, Anton Pecha,
Jozef Michaláč, Jarolím Vaculka, Jozef Straka a Pavol Hoferka
založili prvý poľovnícky spolok v Uníne. Od veľkostatkára
Kudrnu z Hodonína si za 6.000,- korún prenajali poľovnícke právo
na unínsky chotár. Po oslobodení Československa prišlo k oživeniu činnosti PZ. Pokračovali zakladatelia Martin Malík, Imrich
Matuškovič, Jozef Michaláč a Pavol Ovečka st. Neskôr pribudli
Martin Rehák, Matúš Bilovský, Silvester Stróž, Alojz Fajnor,
Rafael Vanek, Ferdinand Mach, Štefan Masaryk, Florián Derpéra,
Ľudovít Vrablic, Alojz Móro, Alexander Grňa, Karol Jančík, Štefan Tokoš, Jozef Sovík, Štefan Rehák, Ján Vanek, Imrich Matula,
František Varmuža, Alexander Ovečka a ďalší. V roku 1974
v súlade s novou koncepciou poľovníctva na Slovensku prišlo
k zlúčeniu poľovníckych organizácií obcí Unín a Radimov. Ich
spoločná činnosť trvala do roku 1996, kedy sa PZ opäť rozdelilo.
V súčasnej dobe má PZ Unín 29 členov. Predsedom PZ je Jaroslav
Kríž st., podpredsedom Anton Sňada ml., poľovníckym hospodárom Ján Šiška. Funkciu pokladníka vykonáva Pavol Michaláč
a tajomníkom je Bc. Ivan Šiška ml. Ďalšími členmi výboru sú
Jaroslav Kríž ml., Pavol Vávrovič st., Pavol Pecha st. a Rastislav
Vávrovič. Predsedom dozornej rady je Ivan Šiška st. a členmi sú
Peter Vávrovič a Terézia Kurtová. Okrem uvedených funkcionárov členskú základňu tvoria ďalší členovia: Ján Bilka, Vladimír
Bilka, Alexander Flamík, Vladimír Flamík, Marián Kurta,
Ladislav Masaryk, Radoslav Masaryk, Štefan Krempa, Alojz
Móro, Jaroslav Pecha, Pavol Pecha ml., Stanislav Pecha, Pavol
Šebesta, Anton Sňada st., Jozef Starych a Jaromír Šiška. Čakateľom členstva je Pavol Vávrovič ml.
Spomínané oslavy 70. výročia vzniku PZ Unín sa konali v sobotu 31.5.2008 a nedeľu 1.6.2008. V sobotu sa v KD uskutočnila
prednáška o selektívnom odstrele danielej zveri, ktorú predniesol
popredný odborník na túto problematiku na Slovensku Ján
Flamík, bývalý funkcionár PZ Unín. Na futbalovom ihrisku PZ
v rámci osláv MDD v obci pripravilo tradičnú disciplínu - streľbu
zo vzduchovky. Na poludnie boli otvorené ďalšie sprievodné
podujatia a to ochutnávka vína a slivovice od členov PZ. Pri tejto
príležitosti sa po oba dni osláv podával srnčí guláš a zabíjačka.
V sále KD sa uskutočnilo otvorenie poľovníckej výstavy trofejí
členov PZ. Veľkej pozornosti sa tešili preparáty a kože rôznych
druhov zvierat žijúcich na Slovensku.
Osobitnú časť tvorila expozícia zbraní a streliva a poľovníckej

Výstava trofejí.
Po tejto schôdzi sa konal slávnostný obed s občerstvením a pokračovala poľovnícka výstavka a ochutnávka unínskeho vína a slivovice. Poľovníci so svojimi hosťami zavŕšili úspešný poľovnícky
víkend až do večerných hodín. Počet návštevníkov a ich vyjadrenia potvrdili, že sa jednalo o vydarené podujatie. Výbor PZ Unín
konštatoval, že do tejto akcie sa zapojili všetci členovia PZ, za čo
im úprimne poďakoval. Zároveň oceňuje účasť občanov obce na
sprievodných podujatiach a podporu a pomoc od obecného úradu,
RD Petrova Ves stredisko Unín a ZŠ Unín.
Jaroslav Kríž,
predseda PZ Unín

Krásnym úlovkom sa môže pochváliť p. Jozef Bordáč, ktorý dňa
13.6.2008 o 19.00 hod. ulovil na Boričkách I. AMURA, ktorý
vážil 12,2 kg a meral 100 cm.
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Narcis - zbierka na onkologické účely
Za pekného slnečného počasia sa v našej obci dňa 11.4.2008
uskutočnila dobrovoľná zbierka, ktorú usporiadal MS SČK v spolupráci s Ligou proti rakovine v Skalici. Zbierka sa konala za účelom získania prostriedkov na pomoc onkologicky chorým a ich rodinám, na zabezpečenie informačných a preventívnych kampaní LPR
a na podporu výskumu a klinických projektov. V tejto zbierke sa
vyzbieralo 7.800,-Sk, ktoré boli odovzdané do centra nadácie.
V minulom roku sa z čiastky, ktorá bola vyzberaná v našom
regióne venovalo 122.000,- Sk Nemocnici s poliklinikou Skalica
ako príspevok na zakúpenie mamografického negatoskopu, ktorý
spresnil výsledky vyšetrovania na mamografe.
Výbor ČK Unín ďakuje všetkým, ktorí prispeli do tejto zbierky. Taktiež ďakuje študentom Veronike Pechovej, Veronike
Masarykovej, Eliške Drúžkovej a Patrikovi Hoferkovi, ktorí sa po
celý deň tejto akcie zúčastnili.
Oľga Potreská,
predsedníčka MS SČK Unín

Zdravotné okienko
Téma: Výchova k zdraviu.
V minulom čísle sme sa venovali téme: STRES
A MEDZIĽUDSKE VZŤAHY.
V ďalšej časti zdravotného okienka sa budeme venovať téme:
VOĽNY ČAS DETÍ A MLÁDEŽE.
Túto tému som vybrala zámerne, lebo sú prázdniny a u detí nastáva problém ako a kde stráviť prázdniny. Takže voľného času majú
nadostač.
Za voľný čas sa považuje čas, počas ktorého jedinec slobodne, na
základe svojich záujmov, nálad a pocitov volí svoju činnosť.
V žiadnom ďalšom životnom období nie je totiž jedinec schopný
zaujímať sa o také široké spektrum záujmových aktivít ako počas
detstva a dospievania.
Súčasný vývoj voľnočasových aktivít detí a mládeže nie je veľmi
pozitívny. Prehlbuje sa skôr pasivita, konzumnosť a nenáročnosť
aktivít. Frekvencia sa znižuje okrem dvoch, ktoré má dennú frekvenciu. Tou je sledovanie televízie a počítač. Medzi týždenné
aktivity môžeme zaradiť počúvanie hudby, čítanie časopisov,
stretnutia s priateľmi a ničnerobenie.
Voľný čas detí a mládeže a jeho naplňovanie pozitívnymi aktivitami hrá významnú úlohu pri utváraní osobnosti mladého človeka,
pri jeho pozitívnej socializácii a v prevencii vzniku spoločensky
a sociálne nežiaducich javov, ktoré predstavujú pre deti a mládež
výrazné zdravotné, spoločenské i ekonomické riziko. Ide o problematiku šikanovania, násilia, alkoholizmu, drogových závislostí, fajčenia, kriminality, vandalizmu.
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a brať ho vážne. Rodina musí reagovať na to, čo hovorí. Rodina,
resp. rodič, má právo a niekedy aj povinnosť odmietnuť to, čo
dieťa robí, pokiaľ s jeho chovaním nesúhlasí, ale nikdy nesmie
odmietnuť dieťa ako také. Niektorí rodičia nemôžu toho deťom
v oblasti voľného času z finančných dôvodov veľa ponúknuť, ďalší
to zasa nepovažujú za dôležité. Nie je podmienkou investovať do
voľnočasových aktivít detí nadmieru finančných prostriedkov. Ide
hlavne o to, aby sa spoločne stráveným voľným časom posilnili
rodinné vzťahy a napĺňali citové potreby detí.
Nie je dobré, keď vo svojom okolí vidíme veľa detí, z ktorých
sa stali chronickí sledovači televízie, filmov, počítačových hier,
prípadne mládež, ktorá blúdi po uliciach len tak, aby zahnala
nudu. Za najhoršie je nutné považovať, ak deti a mládež vyhľadávajú aktivity realizované násilím, kriminalitou, cigaretami, alkoholom a ostatnými drogami.
Deti je potrebné naučiť, že zmysluplné trávenie voľného času znamená osvojenie si zdravého spôsobu života, čo je podmienkou
predchádzania tvorby nevhodných životných návykov. Takto chápaná prevencia je bezpochyby záležitosťou dlhodobého pôsobenia
najmä na rodiny, školy a na všetkých, ktorí sa v oblasti voľnočasových aktivít detí a mládeže angažujú.
Bc. Pavlína Matulová

Naši darcovia krvi
Najvyššia rada SČK schválila v roku 2007 priznanie nového
najvyššieho ocenenia pre bezpríspevkových darcov krvi, Medailu
prof. MUDr. Jána Kňazovického, ktorý ako prvý lekár na
Slovensku vykonal krvnú transfúziu (r.1923). Medaila sa udeľuje
tým, ktorí darovali krv 100 a viac krát u mužov a 80 a viac krát
u žien. Právom toto ocenenie a poďakovanie patrí nášmu členovi,
darcovi krvi, p. Jozefovi Tokošovi, ktorý daroval krv 100 krát.
Dňa 1.3.2008 sa konala výročná členská schôdza MS SČK
Unín, kde boli darcovia ocenení. Starosta obce p. Štefan Andel
a predsedníčka MS SČK p. Oľga Potreská všetkým poďakovali
a odovzdali im malú pozornosť. Medzi zlatých darcov sa zaradil
p. Miroslav Sokol, ktorý si v sídle Medzinárodného výboru ČK
v Ženeve prevezme plaketu. Striebornú plaketu si prevezme
v Dome Humanity SČK v Senici p. Richard Masaryk a bronzovú
p. Dušan Vlk.
Vďaka patrí aj všetkým ostatným darcom, ktorí krv darujú, ale
i tým, ktorí boli dočasne vyradení zo zdravotných dôvodov, prípadne krv darovali v minulosti, pretože krv je liek, ktorý sa nedá
vyrobiť a záchrana ľudského života závisí často len od tohto najvzácnejšieho daru.
Oľga Potreská,
predsedníčka MS SČK Unín

Médiá stále silnejšie sprevádzajú život detí a mládeže, vplývajú
na ich myslenie a konanie, a to nie je vždy pozitívne. Z toho dôvodu zohráva výchova detí a mládeže k správnemu tráveniu voľného
času veľký význam. Deti treba učiť rozlišovať, aké vzory správania im médiá ponúkajú a ako tieto vplývajú na ich správanie.
Rodina je v živote dieťaťa prvou inštanciou na odovzdávania vzorov a voľby záľub, a to aj športových. Rovnaký význam sa
v tomto smere pripisuje aj športovým klubom, ktoré sa považujú
za akúsi „druhú rodinu“. Človek, ktorý je zvyknutý od mladosti
športovať, neprestáva s aktívnym pohybom ani v dospelom veku.
V generácii rodičov, ktorá má dnes deti, je celý rad takých, ktorí
určité veci týkajúce sa výchovy detí nevedia. V minulosti, keď
rodinné systémy boli stabilné, sa odovzdávali skúsenosti z jedného
pokolenia na druhé, čo dnes nie je. Rodiny spolu trávili viac času.
Veľa rodičov nevie, že dieťaťu musia venovať určitý čas, pretože
dieťa to k svojmu vývinu potrebuje. Dieťaťu netreba kupovať drahé
veci, ale musí sa s ním tráviť čas, rozprávať sa s ním, počúvať ho

V poradí už 10. ročník obecnej detskej olympiády za účasti asi 80
detí sa konal 31. 5. v priestore športového areálu.
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Spomínanie...
Oproti, na stene vo vánku prievanu kolíše sa vlajka. Zriem na ňu
spomienkovými očami. Umiestnil som ju tam po poslednej
návšteve mojej domoviny. Je to pamätná vlajka, robí mi spoločnosť od roku 1992. Pri pohľade na ňu, v kútiku duše a srdca živím
nádej, že ešte len predsa svoju domovinu uvidím. Nebudem len
snívať. Domoviny si človek viac váži, túži po nej keď ju nemá na
dohľad, keď má domov v šírom svete. Ja mám svoju domovinu,
svoju rodnú obec Unín, stále pred očami. Mám svoj domov,
domovina vonia inak. Pred očami a v mysli mám cestu, po ktorej
by som šiel... Už len keď prídem do Hodonína, vidím tie ženy
v sukniach, tú reč, je to neopísateľný zážitok. Keď vyjdem hore na
holíčsky kopec, pozriem vľavo dole na Budkovany, kadiaľ sme
chodili bosí pešo do Holíča, krpce sme nosili na pleci, aby sme ich
nezodrali, zem pálila do chodidiel. Nad Holíčom nás zastavila
vôňa rozkvitnutých agátov, obuli sme sa u cigánov na kopci a išli
do mesta. Späť sme pokračovali opačne, u cigánov na kopci sme
sa vyzuli a tľapkali pomaly domov. „Lipky“ boli naším orientačným bodom. Tie „Lipky“ pri ktorých dal postaviť kríž šusterský
majster Baťa, ako sa len volal menom, á Vicenec, Ondra. Učil sa
u neho Ján Ujhélyi z Chrenovice. Potom zídem dole z kopca, sv.
Ján, hájsky potok, a už kraj dolinky, kaplinka Panenky Márie, kde
sme chodili s procesiou prosiť za úrodu. Svätý Antoníček, ten mal
pomáhať zamilovaným a hľadať stratené veci. Cintorín s kostolom
sv. Martina, kde som miništroval až do roku 1947. Vtedy som
domovinu spolu s celou rodinou opustil a vydal sa inou cestou.
Vtedy mi začal reálny tvrdý, ale niekedy aj krásny život. Celá
rodina sme odišli osídľovať pohraničie ako nová pracovná sila po
Nemcoch. Naverbovali nás v spomínanom roku. Začal som tam
chodiť do školy. Po jej skončení som šiel do Ostravy do učenia za
baníka. Darilo sa mi v učení, mal som aj pozvanie od Gottwalda
do Lán, ako vzorný učeň. Pracoval som tam o 6 rokov viacej ako
som mal, potom som sa vrátil domov, k rodičom do Jindřichova.
Oženil som sa, ženu som mal z Hroznovej Lhoty, zomrela a bol
som 17 rokov vdovcom. Mali sme jedného syna. Ten odišiel pracovať do Anglicka, oženil sa a zostal tam. Domov sa už nevráti
a tak, ako sa vytratilo priezvisko Feldman z Unína, tak zanikne aj
vo Vykýřoviciach, kde dodnes bývam. Pred nedávnom som sa ale
zase oženil, som spokojný, šťastný a nie som sám. V Jindřichove
žilo veľa „ Unínčanov“. Rodina Dobiášových, Berta Matúšková,
pamätám si na Martina Dermeka, býval v Uníne pri kaplinke.
Všetci už pomreli.
Teraz je leto, žatva. Dnes moderná, mechanizovaná, ale mne
v ušiach rezonuje tá dávna, kvílenie mláťačiek sedliakov za humnami v Uníne. Ten tón mi z uší asi nikdy nezmizne. Ani tie stodoly, pokryté slamenými doškami, ten zvírený prach, podávanie
zviazaných snopov na plošinu mláťačky k bubnu, odnášanie vriec
plných obilia od mláťačky. No a potom aj svačina, obed mlatcov,
kde som rád obskakoval, lebo gazdiná rátali aj s chudobnými
deťmi mlatcov. Tam sme sa ledva najedli. Nebolo dobre? Ale bolo.
Spomínam si ako hospodári v zime na saniach vyvážali hnoj,
v koľajach sa už púšťala voda, riedila sa s hnojovicou, nikomu to
nevadilo. Boli sme zdraví. Ďakujem Pánu Bohu, ktorého obraz
mám tu nad posteľou, že ma tu necháva, ochraňuje. Poviem pravdu aj tej borovičky mi dopraje si glgnúť.
Som spokojný so životom, mám dobrú ženu, slušné živobitie, tak
spomínam. Pamätám si aj na obilné jamy na záhumní za malou
stranou smerom k tehelni. Bol som v jednej vlezený so spolužiakom Paľom Rehákom, ale potom ich zasýpali, aby mohli vojsť do
poľa kravkami. Spomínam na Staré hory, Brovištia, Lipky
v Brovištiach. Podľa rozprávania predkov, sa tam chytli do boja
Turci, už neviem s kým. Sedliaci tam potom pri orbe vyorávali
šable a rôzne iné veci, ktoré vtedy boli haraburdy a nemali žiadnu hodnotu. Sám ako výrastok som mal doma takú zakrivenú
dýku, bola celá skorodovaná, neviem kde som ju získal, ani kam
sa podela. A potom Zámčisko, Hoštecná, čo sme sa z nej napíjali
vody. Keď som žil v Ostrave považovali ma za Valacha. Ja som
vždy vysvetľoval, že pochádzam odtiaľ, kde má dolný tok Morava,
kde je Skalica, tam je ten kraj, ktorý je mojou domovinou.

Kto toľko spomína? Som vnuk veľkého muzikanta, kapelníka
unínskej dychovky Štefana Feldmana. Moji rodičia boli
Alexander a Mária rod. Míšaná, už zomreli, tak ako brat Silvester.
Žije ešte sestra Mária v Hrádku nad Nisou. Bývali sme v hornom
konci na malej strane, oproti bývali Mihálovci, čo mali Frólu,
Štefku a Terku. V Uníne mám rodinu na Dolinke Martu
Zongorovú (Kucharkovú) a Cilku Halabrínovú (Vachovú). Stále si
spomínam na kamaráta Palu Bilovského a jeho manželku Anku.
Drahí rodáci, Vy čo ste zostali v Uníne, ale aj Vy čo žijete v iných
kútoch sveta, tak ako ja, prijmite toto vyznanie muža v zrelom
veku, ktorý už bilancuje a vždy s láskou spomína na rodnú hrudu,
na rodnú domovinu, na rodný Unín. Pozdravujem Vás všetkých,
želám Vám a Unínu len pekné a jasné dni.
Váš rodák Pavel Feldman, Vykýřovice, Česká republika

Obnovená tradícia krojových tanečných zábav poriadaná ZO SZZ
Unín sa tento krát konala dňa 28. 6. v kultúrnom dome. Voči minulému roku bola účasť krojovaných, ako vidieť i z fotografie, slabšia. Veríme, že len prechodne.

Hody
Po určitom váhaní som si povedal, že sa podelím s čitateľmi
našich Unínskych novín o svoj „hodový zážitok“.
V druhej polovici minulého storočia, tak ako väčšina mladých
mužov z našej dediny, som si šiel plniť svoju občiansku povinnosť
a narukoval som do malého útvaru na Západnom vojenskom okruhu. Služba vlasti prebiehala normálne, čas som si krátil tým, že
som si chodil zahrať súťažne futbal do miestneho civilného klubu.
Základy som mal z Unína, podotýkam, že som nebol žiadna
hviezda, ale medzi jedenástimi som sa stratil. Hlavne som bol
počas roka skoro každú nedeľu vonku, bez služieb, celkom pohoda. V lete, keď som slúžil už ako „mazák“ sme hrali nejaký turnaj,
a dosť sa „mastilo“. Finále bolo „derby“ medzi dvomi susednými
dedinami. Pri jednom našom útoku som sa vo výskoku dostal do
stretu s brankárom súpera a on miesto lopty, trafil moju čeľusť.
Videl som, ako sa hovorí, naozaj všetky hviezdy hoci bolo horúce
poobedie a celý zbor svätých na nebesiach. No strašné. Huba na
krivo, nejaký zub „mimo hry“. Ihneď po úraze ma zaviezli na ošetrovňu. Tam ma náš zdravotník ošetril a zaviedol k miestnemu dentistovi. Nepochybne to bol starý odborník, ten ma odborne ošetril
a zafixoval mi čeľusť niekoľkými drôtmi tak, že dnes vôbec necítim, že som mal niekedy nejakú zlomeninu. Najhoršie bolo, že sa
blížili unínske hody a ja som mal ísť na dovolenku. Mal som ju aj
odsúhlasenú, ale teraz po úraze sa všetko zmenilo. Bol som zúfalý, nemohol som nič jesť a nemohol som ísť ani domov. Dumal
som čo robiť, ako sa len dostať domov. Mal som v zálohe 1 liter
pravej „unínskej“, tak som zašiel za dentistom, dal mu ju a ten ma
okamžite vypísal ako schopného nástupu na dovolenku. Šťastný
som aj odcestoval. Od úrazu ubehlo niekoľko dní a ja so zdrôtovanou „hubou“ som sa šťastne dostavil domov. Prišiel som v piatok posledným autobusom „dubňákom“. V sobotu bol sviatok
Nanebovzatia Panny Márie.
(pokračovanie na str. 9)
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(pokračovanie zo str. 8)
Zobudil som sa do sviatočného a pre mňa šokujúco rozvoniavajúceho hodového rána. Všetky ženy v dome piekli, varili, dom
rozvoniaval všakovými dobrotami. To, čo som cítil, môže pochopiť len muž, ktorý bol na vojne, tešil sa domov, či už na hody,
Veľkú noc, Vianoce, alebo kedykoľvek, hlavne domov medzi svojich, a hlavne zmeniť v žalúdku vojenskú menáž za chutnú domácu stravu, stravu od maminky (prepáčte ženy ale toto nepochopíte). A ja som mal ústa zdrôtované, mohol som konzumovať len
tekutú stravu. Hrôza. Na stole rozvoniavali zákusky, hodové koláčiky s rôznou plnkou, sviečková a v rúre, predstavte si pre mňa tú
strašnú predstavu, sa piekli 2 veľké vykŕmené husi. Tá vôňa pečenej husaciny ma úplne dorážala. Bol to horší budíček ako pri
poplachu. Po zvítaní sa s blízkymi, s ktorými som v noci nebol,
som si so starečkom dal štamperlík unínskej, nie na červíka, ale na
ľútosť. Raňajkoval som miesto husacích jatier len čaj, smutne sa
pozerajúc na dobroty a rozmýšľajúc veľmi tuho, ako to prežijem.
V rodine vládla pohoda, ženy mi šomrali: „ keby nebolo futbalu
mohol si jesť a normálne rozprávať“, ale prežil som to a spolu sme
odišli na omšu. Pred kostolom som sa zvítal s kamarátmi, ktorí
boli tak ako aj ja doma z vojny, ale aj s ostatnými občanmi, tak
ako to vtedy bolo dobrým zvykom. Počas omše, priznám sa, bol
som myšlienkami inde, rozmýšľal som ako sa dobre najem. Keď
pán farár Pernecký nás v mene Božom poslali k slávnostnej hostine, prežíval som preveľké muky. Po príchode domov sa začali
prípravy k slávnostnému stolu, ženy dovárali, otec strihal nožnicami husi, a v tom ma napadla spásonosná myšlienka. Keď sa
prestrihne nožnicami kosť husi, prečo by sa nedali prestrihnúť
drôty v mojich ústach, pretože moja chuť na husi, ale aj na ostatné dobroty, bola obrovská a neudržateľná. Ako otec dostrihal,
zobral som nožnice, šiel do kúpeľne a tam oproti zrkadlu sa snažil zbaviť pút v ústach. Nešlo to, čeľuste nožníc boli hrubé a nedalo sa dostať k drôtom. Mamka už zvolávala všetkých k stolu, moje
utrpenie sa stupňovalo, už som aj banoval, že som doma, ale zrazu
moje oči v zúfalstve padli na toaletný stolík, kde spokojne ležali
nožnice na strihanie nechtov na nohách. Spása, skúsim to. Zobral
som nožnice a skúsil prvý drôt, padol, druhý taktiež. S radosťou
a nevýslovným šťastím som sa zbavil okov v mojich ústach a predstúpil so žiarivým úsmevom pred rodinu. Tí boli šťastní z môjho
šťastia, a ja som bol nesmierne šťastný, že im môžem pomôcť aj
keď veľmi opatrne z dobrôt hodového stola. Táto spomienka vo
mne počas týchto hodov ožíva, v kruhu svojich blízkych ju
v duchu prežívam.

Samohyby 2008
Sobota 26. júla 2008. Život v obci Unín sa pomaly prebúdza do
dňa, v ktorom po roku ulice ožijú ruchom motorov a návštevníkmi VI. ročníka unínskych samohybov. Počasie spočiatku ukazuje
tú lepšiu stránku a nálada návštevníkov a usporiadateľov stúpa.
Prichádzajú prví nadšenci samohybov na strojoch, aby ich predstavili širokej verejnosti. Potom už nasleduje tak ako tradične privítanie už známych a hlavne nových účastníkov. Počas prihlasovania nastáva menší rozruch medzi návštevníkmi a oči im smerujú
na most, po ktorom prichádza vzácna návšteva, bývalý československý reprezentant v hokeji Ing. Jozef Golonka s priateľom,
automobilovým pretekárom do vrchu „Serdžom“, ktorí prijali
pozvanie od členov DT klubu.
Takto presne to vyzeralo v sobotňajšie ráno na tzv. „husím
rinku“. Dá sa povedať tak, ako každý rok. Tento rok sme tiež privítali nových účastníkov zo Sokoloviec okr. Piešťany, Maduníc
okr. Hlohovec a moravský tím „Naše traktory“ z Osvětiman okr.
Uherské Hradište. Celkom prišlo 25 strojov a z toho len 2 stroje
boli z Unína. Stále sa nám nedarí presvedčiť spoluobčanov, ktorí
môžu, ale nechcú sa zapojiť do prehliadky so svojimi peknými
strojmi .
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Presun k poľovníckej chate sprevádzaný jemným dažďom bol
zahájený pomalou jazdou samohybov ulicami obce. S blížiacim sa
poludním u poľovníckej chaty čakali pre divákov a súťažiacich
stánky s občerstvením a gulášom ako aj obslužný personál DT
klubu. Po oficiálnom otvorení a privítaní súťažiacich, divákov,
hostí a po predstavení sponzorov odštartoval p. Golonka prvú disciplínu - jazdu cez brod a zároveň celú akciu „Unínske samohyby
2008“ . V tomto ročníku bolo naplánovaných pre pretekárov 5 disciplín:
Prvou disciplínou bola jazda cez brod. Nebola hodnotená na čas,
ale bolo ju potrebné absolvovať pre hodnotené disciplíny 2. a 3.
Druhou disciplínou bola cúvanie s vlečkou na cieľ, ktorá bola
hodnotená na čas.
Treťou disciplínou bola tzv. „šibenica“, taktiež hodnotená na čas.
Úlohou súťažiaceho bolo spustiť kývajúcu sa guľu na lane pripevnenú cez kladku za „samohyb“, do otvoru v zemi max. do 1 minúty.

Členovia DT klubu Unín so vzácnymi hosťami
Z prvej a druhej disciplíny boli vyhodnotení vždy traja a traja
s najlepšími časmi.
Sčítaním časov z prvej a druhej disciplíny boli vyhodnotení traja
najrýchlejší, lepšie povedané NAJŠIKOVNEJŠÍ ŠOFÉR-i unínskych samohybov 2008.
Štvrtou disciplínou bolo ťahanie 7 tonového traktora. Disciplína
síce nebola bodovaná, ale zato divácky najatraktívnejšia.
Piatou disciplínou malo byť preťahovanie sa traktorov, ale pre
dážď bola zrušená.
Dôvodom nebodovania
niektorých disciplín je
fakt, že nie je možné
zrovnávať sily maličkého traktorka a pekne
nadupanej strojovne.
Nechceme totiž diskriminovať (v týchto
časoch veľmi obľúbené
slovo) malé „samohybečky“. Na druhej strane sa vraví „malý, ale
Ladislav Pobuda - jeden z domácich šikovný“.
Nie je naším cieľom
účastníkov.
pripraviť tvrdý pretek,
kde ide o tzv. „ťažkého víťaza“ a super stroje, tak ako sa prezentujú na niektorých podobných akciách. Skôr sa snažíme o propagáciu a zviditeľnenie šikovnosti domácich kutilov a tvorcov atypickej techniky prostredníctvom dňa plného súťaží, pohody
a dobrej nálady. A to sa podarilo aj tento rok hlavne zásluhou súťažiacich i keď počasie malo svoje vrtochy.
Spomedzi diváckych súťaží najväčší záujem bol o pílenie dreva
pomocou dvojručnej píly tzv. bruchatky alebo kaprovky.
Zúčastnili sa ho všetky vekové kategórie. Súťažilo sa aj v pití piva
a kofoly na čas, alebo si záujemci mohli zatipovať v súťaži „Motor
kaput“, v ktorej sa tipoval čas chodu motora na plný plyn bez vody
a oleja.
(pokračovanie na str. 10)
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(pokračovanie zo str. 9)
Deti si prišli taktiež na svoje, povozili sa na koni, alebo na motorovej štvorkolke. Po vyhodnotení súťažných disciplín sa pokračovalo v tanečnej zábave so skupinou Rubín až do rána. Priebeh
akcie je zdokumentovaný na DVD, ktoré si môžete zakúpiť u členov DT klubu. Ďalšie informácie o DT klube a jeho aktivitách sú
zverejnené na stránkach www.samohyby.sk
Skôr ako zverejníme výsledky ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na organizovaní tohtoročnej akcie. Zvlášť ďakujeme
zúčastneným súťažiacim, vystavovateľom historických traktorov
a sponzorom, bez ktorých by sa táto akcia nemohla uskutočniť
v takom rozsahu. Vďaka patrí i miestnym organizáciám - členom
PZ Unín za usmerňovanie návštevníkov pri parkovaní a súťažných disciplínach, ČK Unín a p. MUDr. Marčišovej za zdravotnú
pohotovosť.
Výsledky:
Cúvanie s vlečkou na cieľ:
1. 27 Martin Kadlečík
2. 9
Dušan Vlk
3. 10 Ján Ješko

23,81 s
24,68 s
26,7 s

Sobotište
Unín
Madunice

Šibenica:
1. 20 Peter Caletka
2. 16 Daniel Borovský
3. 6
Martin Lašák

5,02 s
5,24 s
6,68 s

Skalica
Madunice
Vrádište

NAJŠIKOVNEJŠÍ ŠOFÉR-i unínskych samohybov 2008:
1. 10 Ján Ješko
35,77 s
Madunice
2. 20
Peter Caletka
37,09 s
Skalica
3. 46
Milan Vojtek
39 s
Častkov
V súťaži NAJ samohyb rozhodla odborná porota v zložení
p. Ovečka, p. Júnoš a p. MUDr. Marčišová o nasledovnom poradí:
1. 4
Pavol Krištofík
Kátov
2. 20 Peter Caletka
Skalica
3. 15 Peter Miklovič
Madunice
Pílenie dreva dvojručnou pílou „Bruchatkou“ na traglách:
1. Milan Masaryk Unín
20,39 s
Laco Pobuda
Unín
2. Laco Ješko
Maroš Ješko

Madunice
Madunice

3. Ján Flajžík ml. Unín
Ján Chropúvka Častkov

Rozlosovanie jesennej časti
súťažného futbalového ročníka
2008/2009
Žiaci
1.
16.8.2008
2.
23.8.2008
3.
30.8.2008
4.
6.9.2008
5.
13.9.2008
6.
20.9.2008
7.
28.9.2008
8.
4.10.2008
9.
11.10.2008
10. 18.10.2008
11. 25.10.2008
12.
1.11.2008
13.
8.11.2008

12.30 hod.
13.15 hod.
12.30 hod.
12.30 hod.

Unín - Jablonica
Sobotište - Unín
Unín - Trnovec
P.Močidlany - Unín
Unín - Prietrž
Unín - voľno
L.Nová Ves - Unín
Unín - Koválov
Unín - voľno
Unín - Senica „D“
Stráže - Unín
Unín - Dojč
Gbely „B“ - Unín

12.30 hod.
15.00 hod.
12.30 hod.
14.30 hod.
12.30 hod.
12.30 hod.
12.30 hod.
12.30 hod.
13.30 hod.
12.30 hod.
12.30 hod.
12.30 hod.
12.00 hod.
12.30 hod.
12.30 hod.

Unín - Trnovec
Jablonica - Unín
Unín - Bor. Sv. Jur
Kúty - Unín
Unín - Rovensko
Brodské - Unín
Unín - Smolinské
Unín - Petrova Ves
Borský Mikuláš - Unín
Unín - Rybky
Radošovce - Unín
Unín - Mokrý Háj
Prietrž - Unín
Unín - Oreské
Kopčany - Unín

A-mužstvo dospelí
1.
3.8.2008 10.00 hod.
2.
10.8.2008 17.30 hod.
3.
17.8.2008 17.00 hod.
4.
24.8.2008 17.00 hod.
5.
31.8.2008 10.00 hod.
6.
7.9.2008 10.00 hod.
7.
14.9.2008 10.00 hod.
8.
21.9.2008 10.00 hod.
9.
28.9.2008 10.00 hod.
10.
5.10.2008 10.00 hod.
11. 12.10.2008 15.00 hod.
12. 19.10.2008 10.00 hod.
13. 26.10.2008 14.30 hod.
14.
2.11.2008 10.00 hod.
15.
9.11.2008 10.00 hod.

Unín - Sekule
Jablonica - Unín
Unín - Cerová
Hlboké - Unín
Unín - Šajd. Humence
Brodské - Unín
Unín - Šaštín
Unín - Pop.Močidlany
Koválov - Unín
Unín - Rybky
Radošovce - Unín
Unín - Mokrý Háj
Dubovce - Unín
Unín - Oreské
Kopčany - Unín

Dorast
1.
3.8.2008
2.
10.8.2008
3.
17.8.2008
4.
24.8.2008
5.
31.8.2008
6.
7.9.2008
7. 14.9.2008
8.
21.9.2008
9.
28.9.2008
10.
5.10.2008
11. 12.10.2008
12. 19.10.2008
13. 26.10.2008
14.
2.11.2008
15.
4.11.2008

12.30 hod.
10.00 hod.
12.30 hod.
12.00 hod.
12.30 hod.
14.00 hod.
12.30 hod.

26,72s

29,93 s

Pitie piva 0,5 l pomocou 1 m dlhej slamky:
Ján Ač
26,32s
Pitie kofole 0,5 l pomocou 1 m dlhej slamky:
Laco Ješko
Madunice
28 s
Peter Havel
Unín
35 s
Laco Daniš
Smolinské
45 s
Tip na motor caput Vaz 2107 :
Motor vydržal bez vody a oleja 52.11 s
Z 96 tipujúcich najbližšie boli traja s natipovaným časom 53 s.
Veronika Španková, Ľubko Polakovič ml. a Ferdinand Kalamen.
členovia DT klubu
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