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Opäť je tu jar
Gazdinky vytiahli ako vždy do boja
s nečistotou. Umývame okná, aby sme
mali pekný, jasný výhľad, perieme,
vymetáme pavučiny aj z tých najnedostupnejších kútov našich príbytkov,
prášime a tepujeme koberce, leštíme
nábytok, zbavujeme sa nepotrebných
vecí, prípadne premaľujeme byt novými žiarivejšími farbami. Všetko toto
máme vo zvyku konať, aby sme sa
dobre cítili v našich domovoch. Je to
tak správne, ale nezabúdame pri tom,
že potrebu vyčistiť pociťujú aj naše
vnútorné príbytky, naše srdcia a naše
duše? Čistota v našich srdciach je rovnako dôležitá (ak nie viac) ako
v našich domoch. Často máme väčšiu
starosť o veci pominuteľné, hmotné.
Isteže, je aj to potrebné. Veď nemusíme
žiť na hromadách smetí a nečistôt. Ale
tento hmotný svet raz všetci opustíme
a nič z toho, čo sme tu budovali, o čo
sme sa usilovali, čo sme pre seba nakúpili, zveľaďovali, leštili, uchovávali ako
to najcennejšie, nepôjde na ďalšej púti
s nami. Prenecháme to zase iným, aby
aj oni žili chvíľku z ilúzie, že to, čo na
tomto svete vlastníme, je naše. Avšak
dobre vieme, že je to skutočne iba klam.
Všetok hmotný majetok, domy, autá,
drahý nábytok, záhrady a polia v skutočnosti nevlastníme, i keď nám úrad
zapísal na listy vlastníctva naše mená.
Máme ich len zapožičané a v okamihu
smrti budú listy vlastníctva bezcenným
zdrapom papiera, o ktorý sa možno
budú naťahovať naši potomkovia, pretože tak ako my, i oni zabudli, kde máme
uchovávať svoje skutočné poklady.
Pomyslime preto, v týchto jarných
dňoch plných úsilia o očistu, že na
očistenie čakajú aj naše srdcia, naše
mysle a naše duše. Zbavme ich nepotrebného haraburdia, starých názorov,
ktoré nám zabraňujú rásť, chápať, spolucítiť. Tak ako chceme mať čisté okná,
aby sme dobre videli na okolie, chcime
aj čisté okná v dušiach, aby sme dovideli na blízkeho človeka, pestujme
čisté úmysly v konaní. Oprášme naše
detské túžby, vyleštime naše vzťahy
s inými. Odpúšťajme domnelé krivdy,
súciťme so slabými a pomáhajme im,
doprajme aj iným ich šťastie, nezáviďme, nepozerajme na iných zvysoka,

nesúďme a neposudzujme, pretože
sami nevieme, kedy budeme potrebovať, aby iní nesúdili nás, pomáhajme si
navzájom a radujme sa vospolok. To sú
poklady najcennejšie, ktoré nám ani
smrť nevezme. Namiesto vonkajšieho
bohatstva pestujme blahobyt citu
v našich srdciach.
Nie je ľahké v tejto dobe plnej úsilia
o úspech a naplnené peňaženky, zachovať si v dušiach túžbu po priateľstve,
spolupatričnosti, súcite, láske. A nie je
ľahké vzdať sa hmotných úspechov,
keď vidíme, ako naokolo všetci bežia
o závod po bohatstvo. Ale stačí nejaká
choroba a hneď nám je víťazstvo
v tomto preteku ukradnuté. Len strach
nás dokáže zastaviť a prinúti nás prehodnotiť naše postoje a domnelé „ušľachtilé“ ciele. Musí to byť vždy tak, že len zo
strachu o život nás a našich blízkych sa
stávame opäť cítiacimi, láskavými
a rozumnými ľuďmi? Až vtedy totiž
zisťujeme, čo všetko sme v živote
zameškali, o čo všetko sme prišli, čo je
nenávratne stratené. Niekedy je už
bohužiaľ neskoro prehodiť výhybku...
Pokúsme sa teda, v týchto jarných
dňoch plných nádeje na slnečný jas,
vniesť slnko do našich skutkov, vniesť

lásku do svojich sŕdc a vyčistiť myseľ
od všetkého, čo iným i nám samotným
ubližuje.
Aby sme v okamihu smrti nezistili, že
sme tí najchudobnejší z chudobných
a najposlednejší z posledných. Preto
rozdávajme naokolo radosť, úsmev,
šťastie a lásku. A kde sa dá toto všetko
zohnať? Nuž, v Kauflande nekúpime...
Zato v našich srdciach sú zásoby dostatočné na to, aby sme mohli všetko
v hojnej miere rozdávať a pritom ničoho nám neubudne, práve naopak budeme ešte bohatší. Pretože, čo zo
srdca dáme, to sa nám stonásobne vráti
späť. Ani všetky poklady sveta nevyvážia hojnosť a bohatstvo lásky v jednom
jedinkom ľudskom srdci.
Jarmila Kollárová, poslankyňa OZ

Oznam
Od 1.februára 2007 má v prenájme
dom smútku a vykonáva pohrebné
služby v našej obci p.Ján Vaculka,
Unín č. 389. V prípade potreby
môžete volať na č. tel. 6628212
alebo na č. tel. 0902 297651.
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Budovateľské akcie v roku 2007
Obecné zastupiteľstvo v Uníne dňa 28.2.2007 schválilo na návrh
komisie pre výstavbu nasledovné budovateľské akcie v roku 2007:
- pokračovať v zaasfaltovaní ryhy po vodovode podľa projektu
- vyspravenie nerovností na panelovej ceste, osadenie obrubníkov
a jej zaasfaltovanie na Záhumní
- vybudovanie autobusovej zástavky, parkovísk pre osobné vozidlá a úprava verejného priestranstva pred zdravotným strediskom
- vybudovanie autobusovej zástavky a veľkej parkovacej plochy
pri potoku v strede obce
- generálna oprava zábradlia mosta pri autobusovej zástavke „Pri
potoku“
- asfaltový koberec a chodník od pomníka padlých po most
k autobusovej zástavke
- rozšírenie komunikácie a zaasfaltovanie panelovej cesty na
„Pustom“
- rekonštrukcia ZŠ (dvoch tried) na MŠ (projekt a stavebná časť)
vybudovanie detského ihriska a chodník pre MŠ v areáli ZŠ
- parkovisko pri ihrisku a dokončenie oplotenia ZŠ, vysadenie tují
pri plote
- nákup traktora a traktorovej vlečky
- vybudovať odpadový kanál od stavebného pozemku p. Topora
- upraviť terén pre stavebné pozemky na Záhumní, uhrnutie divokej skládky odpadu nad obcou pri vodojeme a v lokalite „jazero“,
- upraviť terén v areáli ZŠ
- vypracovať projekt a zrealizovať stavbu stavidla na unínskom
potoku pri pálenici
- zabezpečiť kontrolu pozemných vôd na skládke TKO nad vodojemom - 2 x ročne monitoring
- oprava a údržba zariadenia pestovateľskej pálenice

Poslanecké obvody
Vážení spoluobčania, poslanci obecného zastupiteľstva
majú rozdelené obvody podľa čísiel domov v obci. V prípade
potreby sa môžete na nich obracať so žiadosťami a oni Vaše
požiadavky prednesú na zasadnutí obecného zastupiteľstva,
kde budú prerokované a bude k nim prijaté stanovisko.
1. Mgr. Martin Hoferka
2. JUDr. Ján Štepánik
3. Jarmila Kollárová
4. Štefan Vacula
5. Ing. Anton Míšaný
6. Jarmila Štetinová
7. Lukáš Mihál
8. Ján Palkovič
9. Dušan Petráš

č. 1 - 60
č. 61 - 102
č. 103 - 150
č. 151 - 207
č. 208 - 261
č. 262 - 298
č. 299 - 334
č. 335 - 379
č. 380 - 438

Z ľava hore: pp. Štefan Vacula, Jarmila Kollárová, Lukáš
Mihál, Jarmila Štetinová, Ing. Anton Mísaný, Dušan Petráš.
Z ľava dole: Mgr. Martin Hoferka, Štefan Andel - starosta
obce, Ján Palkovič.

- úprava priestranstva v okolí kaplnky sv. Barbory - zámková dlažba
- opraviť detské ihrisko a vybudovanie dvoch stojanov na basketbalové koše
- zabezpečiť vykurovanie poštového úradu počas rekonštrukcie MŠ
- zabudovať zábradlie pri schodok k poštovému úradu
- vybudovať cca 80 m vodovodu pri stavebných pozemkoch na
Záhumní
- obložiť schodisko do obradnej miestnosti na obecnom úrade
- opraviť kanále v obci a dobetónovať úseky podľa potreby
- opraviť strechu ZŠ (po vybavení dotácie)
- položiť dlažbu v požiarnej zbrojnici (po vybavení dotácie)
a zabudovať nové dvere do knižnice
- vypracovať program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
- vypracovať územný plán obce
- vypracovať projekty na:
rekonštrukciu MŠ na sociálny dom
bytový dom (12 nájomných bytov)
park - lokalita „jazero“
odkanalizovanie obce - úsek z Unína do Petrovej Vsi
- prepracovať projekt na rekonštrukciu kultúrneho domu (úprava
rozpočtu) a opätovne zaslať žiadosť na dotáciu z fondov EÚ
Štefan Andel, starosta obce

Vyhodnotenie súťaže
„O najlepšieho detského čitateľa 2006“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Romana Masaryková
Kristína Papulová
Mária Masaříková
Zuzana Benkovičová
Andrea Benkovičová
Júlia Reháková
Adriana Surová
Adriana Jančíková
Pavol Zelenka
Alžbeta Malíková
Lucia Vaculková
Sabina Jankovičová
Zuzana Vaculková
Radka Masaryková
Veronika Malíková
Anita Vaculková
Tomáš Jančík
Radoslav Sokol

241 bodov
152 bodov
142 bodov
123 bodov
101 bodov
85 bodov
82 bodov
79 bodov
47 bodov
44 bodov
27 bodov
24 bodov
17 bodov
10 bodov
6 bodov
6 bodov
5 bodov
4 bodov

Súťaž prebiehala v mediacích august-december 2006. Zapojilo sa
18 čitateľov.

Výzva k príprave monografie
V roku 2012 si pripomenieme 620 rokov od prvej písomnej zmienky o našej obci. Toto blížiace sa okrúhle jubileum, pri ktorom si
človek akosi viac uvedomuje svoju spolunáležitosť k rodisku a ku
koreňom, prináša so sebou možnosť vydať po vzore ostatných obcí
knihu o Uníne. Našim zámerom je vydať monografiu, ktorá by
dôstojným spôsobom a čo možno najkomplexnejšie prezentovala
Unínčanom ako i všetkým priaznivcom Unína obec v jej historickej, tradičnej a kultúrno-poločenskej rovine.
Uvedomujeme si, že sa jedná o časovo náročnú prácu, ktorá sa
nezaobíde bez spolupráce a podpory domácich. Preto aj touto cestou chceme poprosiť o spoluprácu, hlavne tých skorej narodených,
aby mali ochotu podeliť sa so svojimi zážitkami a trpezlivosť
k našim možno i dotieravým otázkam a prosbám. Budeme veľmi
radi ak nám dovolíte nahliadnuť i do vašich rodinných archívov.
V prvej fáze sa chceme zamerať na zbieranie ľudových zvykov,
ktoré v minulosti boli živé, na spomienkové rozprávania, piesne
a pod. Na túto časť by nadväzoval potom archívny výskum.
Radi preto uvítame vaše pripomienky a názory k pripravovanej
monografii. Verím, že naše spoločné predsavzatie urobiť niečo pre
našu obec nájde spoločné porozumenie. Mgr. Martin Hoferka
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Kultúrno-spoločenská činnosť

Spoločenská kronika
Narodili sa:
Dominik Matula

Viktória Hricová
Samuel Míšaný
Ondrej Pastorek

Opustili nás:
Kamila Gabrielová

26.1.2007
26.1.2007
20.2.2007
8.3.2007

vo veku 83 rokov

Zosobášili sa:
Radovan Řepa a Michaela Andelová
Ludvík Nosál a Katarína Vaculková
Richard Macho a Lucia Bajanová

6.1.2007
27.1.2007
3.2.2007

Pekné činy „Červeného kríža“
v Uníne v roku 2006
1. Tri krát bol uskutočnený spoločný bezplatný odber krvi.
2. Uskutočnenie finančnej zbierky na Deň narcisov pre účely
onkológie, čiastka 9.140,- Sk
bola odovzdaná do centra
nadácie.
3. Zdravotný dozor pri akcii „Samohyby", poskytnutie prvej
pomoci pri poraneniach.
4. Každoročný dozor na detskej olympiáde a príspevok vo
výške 500,- Sk.
5. Prevzatie patronátu nad Pomníkom padlých, ktorý si organizácia uctila položením venca.
6. Návšteva Domovov dôchodcov v Mokrom Háji a v Holíči.
Obdarovanie našich občanov ovocím a sladkosťami.
7. Uctenie darcov krvi na Vianoce vitamínovými balíčkami.
8. Venovanie tomboly hasičom, chovateľom na detský ples
a regrútom.
9. Poďakovanie všetkým darcom krvi na výročnej členskej
schôdzi, ale i tým, ktorí sa odhodlali k tomuto humánnemu
činu, no zo zdravotných dôvodov boli z darcovstva vyradení.
V tomto roku si v sídle Medzinárodného výboru ČK
v Ženeve prevezmú Janského plaketu páni: Jozef
Paníček, Ján Potreský a Pavol Masaryk.

Čo bolo:
- v predvianočnom období 23. decembra bol zorganizovaný
stolnotenisový turnaj „O pohár starostu obce“
- ako tradične fašiangové zábavy začali hasiči, organizovaním tradičného hasičského maškarného plesu
- Jednota dôchodcov v Uníne usporiadala pre svojich
členov „batôžkové posedenie“
- 11. februára zorganizovali miestny chovatelia pre deti
„ Detský maškarný ples“
- koniec fašiangového veselia ukončili mládenci z obce,
tradičnou pochôdzkou po obci a tanečnou zábavou
spojenou s pochovávaním „basy“
- Jednota dôchodcov na Kvetnú nedeľu usporiadala
výstavku pod názvom „Veľká noc na gazdovskom dvore“
Čo bude:
- diskozábava na veľkonočnú nedeľu, ktorú organizujú
športovci
- v podvečer 1. mája mládenci v obci postavia máje
- v mesiaci máj si v kultúrnom dome pripomenieme sviatok
všetkých matiek
- tradičná májová pobožnosť u Hoštecnej studničky sa
uskutoční 13. mája
- koncom mája unínski hasiči organizujú tradične okresné
kolo detskej hasičskej súťaže „Plameň“
- prvú júnovú sobotu sa uskutoční oslava „Dňa detí“ v obci
- 16. júna organizujú záhradkári „Krojovú zábavu“
- začiatkom mesiaca júl sa uskutoční družobné stretnutie
športovcov TJ Unín a TJ Moravany v Uníne
- 5. ročník súťaže a prehliadky domácky vyrobených traktorov a samohybov „Unínske samohyby 2007“ sa uskutoční
v unínskych vinohradoch 28. júla 2007, organizuje
DT CLUB Unín

Poďakovanie

Poľovníci hodnotili svoju činnosť
Tak ako väčšina spoločenských organizácii v obci začiatkom
kalendárneho roka uskutočňuje hodnotiace členské schôdze,
tak sa aj 24. februára uskutočnila výročná členská schôdza
Poľovníckeho združenia Unín. Za temer 100% účasti členskej základne hodnotili rok 2006. Rok, ktorý bol pre ich
združenie pomerne náročný. Združenie sa okrem iného spolupodieľalo spolu s Obecným úradom Unín a DT CLUB
Unín na organizovaní súťaže „Unínske samohyby 2006“,
ktoré sa uskutočnili v unínskych vinohradoch, pri ich poľovníckej chate.
Okrem tejto akcie sa členovia združenia zaoberali svojím
koníčkom a môžeme povedať aj poslaním, ochranou zveri,
ochranou prírody a hlavne v minulom roku aj zazverovaním
svojho poľovníckeho revíru. V letných mesiacoch zazverovali bažantmi a v zimných zajačou zverou. Tieto akcie boli
okrem organizačných náležitostí náročné aj na „pokladňu“
združenia. Pre rok 2007 si vytýčili úlohy nové, nie menej
náročné. Viesť a riadiť by ich mal nový výbor a nová dozorná rada, ktoré si zvolili na budúcich 5 rokov. Predsedom bol
opätovne zvolený p. Jaroslav Kríž st., tajomníkom p. Bc.
Ivan Šiška ml., poľovným hospodárom p. Ján Šiška a predsedom dozornej rady p. Ivan Šiška st.

Každá práca, alebo zamestnanie má svoje pekné, ale i tienisté
stránky. Jednou, nie práve najpríjemnejšou je výkon pohrebnej služby. Túto v našej obci počas 31 rokov vykonávali manželia Jozef a Mária Vícencovci.
Pri príležitosti ukončenia výkonu ich služby im v mene všetkých spoluobčanov vyslovujeme poďakovanie za snahu
a ochotu pri vybavovaní všetkých náležitostí spojených
s týmto smutným okamihom života človeka.
Do ďalšieho života im prajeme veľa zdravia, rodinnej pohody,
spokojnosti, a aby si ešte dlhé roky užili zaslúženého dôchodku.
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Zamyslenie
Nastupujúca jar a slnečné lúče väčšinou človeka popoháňajú k väčšej činorodosti. Sme plní elánu a energie, máme
plány, čo všetko v tomto roku je treba urobiť alebo čo nové
si zaobstaráme, aby sme sa cítili lepšie. Na jar sa väčšinou
zbavujeme nepotrebných vecí, ktoré už splnili svoju úlohu a
poslúžili nám, dúfajme, že k nášmu dobru. Čo však s týmito vecami ďalej? Zamysleli sme sa už niekedy nad tým, že
čím ďalej tým viac v našej dobe stúpa spotreba a my sa
obklopujeme viac a viac najrôznejšími prístrojmi a vecami
dlhodobého i krátkodobého úžitku? Za každou kúpenou
vecou, i za jej obalom a prepravou z fabriky až k nám domov
sa skrýva ľudská práca, spotrebovaná energia a určité množstvo vyťažených surovín, ktoré bolo treba vziať zo zásob
našej Zeme. Pomysleli sme pri tom niekedy na to, či nejakú
vec skutočne bytostne potrebujeme? A ak áno, ako dlho nám
vydrží slúžiť? Alebo je to len chvíľkový rozmar, jednorazová záležitosť uspokojiť práve v tej chvíli nakupovania svoju
túžbu niečo vlastniť, niečo mať? Nezabudnime, že každá
kúpená vec po určitom čase skončí svoju púť. A kam s ňou
po skončení jej životnosti? Každú vyrobenú vec, ktorá má
už svoje za sebou, potrebujeme niekam odložiť, aby nám
ďalej neprekážala, pretože namiesto nej chceme kúpiť niečo
nové, niečo, čo práve letí, aby sme boli, ako sa hovorí „in“,
alebo pre starších: aby sme jednoducho išli s dobou. Ale je
to skutočne vždy všetko nutné? Iste, doba ide dopredu,
pokrok nezastavíme. Množstvo vecí, ktoré si môžeme dovoliť kúpiť, len dokazuje, ako je nám dobre. Máme skrátka „na
to“. Ale je to vždy to najlepšie pre nás? Chceme čím ďalej
tým viacej mať, vlastniť, akoby sme sa báli slovami klasika,
že ak nič nemáme, nič neznamenáme. Ale dobre vieme, že
hodnota človeka nie je v jeho majetku. Spomeňme na slová
Ježiša Krista: „Kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.“
Snažme sa preto, aby sme svoje poklady neukladali do
hmotných vecí, ale radšej hľadajme poklady vo svojich dušiach a citlivých srdciach.
Uvedomme si, že odvrátenou stranou zvýšenej spotreby
hmotných vecí je fakt, že spolu so spotrebou stúpa aj množstvo odpadu, ktoré nás obklopuje. Kam s ním?
Najjednoduchšie „riešenie“, ktoré sa nám ponúka, je popolnica. Iní odvezú, iní sa postarajú. Ale zaujímali sme sa
niekedy o to, kde to všetko, čo sme vyhodili ako nepotrebné, končí? Asi si odpoviete: „Koho by už len zaujímali
odpadky? Taká téma - úplne pod úroveň... to sa máme starať
o smeti?“ Nuž áno, je to naša morálna povinnosť. Tie odpadky sú totiž výsledkom nášho rozhodnutia a našich skutkov.
Vytvorili sme ich my sami, preto sa musíme aj my sami zaujímať o to, čo s nimi bude ďalej. Asi je nám všetkým nad
slnko jasnejšie, keď porovnáme množstvo odpadu spred 20
- 30 - 40 rokov, že ho pribúda geometrickým radom. Ak to
takto bude pokračovať ďalej a my sa nezamyslíme nad
dôsledkami svojho konania, o chvíľu budeme žiť na jednom
veľkom smetisku. Možno sa mnohí spýtajú, čo zmôže jeden
človek? Odpoveď je jednoduchá - veľa. Od každého jedného
z nás totiž závisí, či chceme žiť na tom smradľavom smetisku a budeme vdychovať nebezpečné látky, keď si prikúrime
plastovými fľašami a starou dederónovou košeľou. Nikto iný
za nás nevyrieši dilemu, či chceme pre naše deti a vnúčence
zanechať svet v „používateľnom“ stave, aby sa aj ony mohli
tešiť a radovať z darov tejto Zeme alebo sa budeme riadiť
heslom: „Po nás potopa..“
Skúsme sa nad tým všetkým aspoň trochu zamyslieť a skúsme spojiť náš um a dobrú vôľu pri riešení čoraz akútnejších
ekologických problémov. Stačí pritom tak málo: začnime sa
vo väčšej miere zaujímať o to, či je nám treba všetko, čo do
domácností nakupujeme, či je treba pýtať si igelitovú tašku,
keď by nám možno na odnesenie nákupu stačil košík alebo
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plátená taška, či by sme nemohli nápoje balené v plastových
fľašiach vymeniť za sklené (sú v nich oveľa chutnejšie), či by
sa zodraté podpätky na topánkach nedali predsa len ešte
opraviť, než ich definitívne vyhodíme len kvôli tomuto nedostatku (ach, škoda nášho dobrého obuvníka...), atď. Možno
prídeme na ďalšie spôsoby, ktoré pomôžu znížiť množstvo
vyhadzovaných vecí. A ak už niečo skutočne doslúžilo,
potom to odpracme tak, aby sme tým nepoškodzovali už
i tak značne narušené životné prostredie. Všetko má svoje
zákonitosti, ktoré je pre nás dobré a výhodné dodržiavať, aj
z hľadiska ekonomického, aj zdravotného. Začnime trebárs
tým, že skúsime vo väčšej miere triediť odpad. Čím viac
odovzdáme vytriedených surovín, tým menej ich pôjde na
skládky a vrátia sa opätovne na spracovanie. Ušetríme prírodné zdroje, ktoré nie sú nevyčerpateľné. Zašanujeme energiu, ľudskú prácu, čisté ovzdušie, vodu, pôdu.
Pán Boh nás neposlal na túto krásnu Zem, aby sme ju
načisto zdevastovali a urobili z nej smetisko. Dal nám však
rozum a slobodnú vôľu k tomu, aby sme mohli konať. A len
na nás záleží, či tento rozum a slobodnú vôľu použijeme tak,
aby sme z našej krásnej planéty neurobili neobývateľný kus
mŕtvej hmoty. Táto Zem je naším domovom. Inú nemáme,
tak si ju chráňme.
Jarmila Kollárová, poslankyňa OZ

Tohtoročná dobrá úroda sliviek je poznať aj na prevádzke
obecnej pálenice, ktorá za posledné roky má zatiaľ najúspešnejšiu sezónu. Od jej zahájenia dňa 16. 9. 2006 sa
doteraz napálilo vyše 14600 litrov destilátov.
Ako svorne tvrdia obidvaja „páleníci“ p. Ján Míšaný
a p. Miloslav Rehák, páliť sa bude prinajmenšom ešte
v prvom májovom týždni 2007.

Detský maškarný ples
Dňa 11. februára sa konal v obci tradičný detský maškarný
ples. Pre deti ho zorganizovali členovia Slovenského zväzu
chovateľov v Uníne. Deti resp. ich rodičia si pre túto veľmi
peknú akciu pripravili vyše 60 masiek, ktoré roztancovali
a zabávali vo víre fašiangového veselia 250 prítomných do
neskorých odpoludňajších hodín.
V podvečer tejto akcie sa konala Výročná členská schôdza ZO
SZCH Unín. Za prítomnosti delegáta p. Ľuboša Pfeffera zhodnotili svoju činnosť v roku 2006, najmä úspechy mladých chovateľov v rámci celoslovenských súťaží. Zároveň si vytýčili
úlohy do roku 2007. V tejto organizácii na výročnej členskej
schôdzi prišlo k výmene predsedu. Novým predsedom sa stal
p. Peter Zelenka, ktorý nahradil p. Vladimíra Straku, ktorému
členská základňa poďakovala za doterajšiu činnosť vo funkcii
predsedu.
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Ďalšia záujmová organizácia v obci

Fašiangové vspomienky

Už po štyri roky prezentuje svoje schopnosti a činnosť, skupina mladých aktívnych ľudí. Organizujú stretnutie a súťaž
domácky vyrobených traktorov a samohybov. Od februára
2007 oficiálne vystupujú ako občianske združenie DT CLUB
Unín, ktoré bolo zaregistrované 22.2.2007 na MV SR.
Aktívni členovia si po tejto oficiálnej registrácii zvolili
orgány svojho združenia. Na post predsedu bol zvolený Fero
Polakovič, podpredsedom Peter Vanek a pokladník Jozef
Pecha.

Neodmysliteľnou postavou fašiangových sprievodov
v Uníne je „vodca zástupcu živočíšnej ríše“ vo fašiangovom
sprievode p. Ján Kišš. Pri výkone jeho „služby" pre regrútov
v Uníne počas tohtoročných fašiangov sme ho požiadali
o rozhovor.

Tak ako uviedol predseda p. Polakovič, svoju činnosť v roku
2007 zameriavajú na zorganizovanie 5. ročníka súťaže
domácky vyrobených traktorov a samohybov „Unínske
samohyby 2007“, ktorá sa uskutoční v unínskych vinohradoch dňa 28.júla 2007. Pre súťažiacich ako i pre divákov
majú pripravený bohatý program. Špeciálne pre súťažiacich
majú pripravené nové disciplíny, ktoré pre nich budú ako
prekvapenie. Zároveň chcú pripraviť najmä pre deti aj bohatý doprovodný program a sprievodné akcie. Akciu plánujú
ako tradične ukončiť tanečnou zábavou v prekrásnom prostredí unínskych vinohradov. Veria, že na akciu, ktorá má
svoje dobré meno nielen v blízkom okolí ale i širokom
regióne, dokonca i za hranicami našej vlasti, prídu súťažiaci
a diváci ešte vo väčšom počte ako v minulom roku. Úroveň
tohto podujatia, čo sa týka stránky organizačnej i spoločenskej bola postavená vysoko, jej úroveň chcú minimálne
zachovať ak nie zlepšiť. Za účelom propagácie a mediálneho
zviditeľnenia si vytvorili internetovú stránku (www.samohyby.sk), kde sa môže každý dočítať o novinkách z pripravovanej akcie.
Samotná akcia bude včas spropagovaná s presným časovým
programom cez regionálne médiá a regionálnu tlač. V obci
cez obecný rozhlas. Usporiadatelia veria, že i tento rok bude
mať akcia medzinárodný charakter.
Redakcia želá organizátorom „Unínskych samohybov
2007“ bezproblémový priebeh súťaže, pekné počasie, veľa
úspešných súťažiacich a veľmi veľa spokojných divákov.

„Janku“, ako ste sa dostali k tomuto „postu“?
V zime roku 1979 som bol v Uníne vykonávať svoje remeslo - kominára. Bolo to práve na fašiangy. Ako kominár som
mnohých vtedajších regrútov poznal ako kamarátov už
vtedy. Nemal im kto vodiť v sprievode slona „BIMBA“, tak
požiadali mňa a ja som išiel. Zhodil som kominársky
„ancúg“, odložil kominársku štetku, dali mi ženské šaty,
a ja som namiesto vymetania komínov vodil po dedine
slona. A tak to robím doteraz.
A čo ďalej?
Nič, pokiaľ budem môcť, zdravie mi dovolí, budú fašiangy
a „regrúti“ budú mať o moje služby záujem, budem v tom
pokračovať. Keď môžem, pozdravím cez noviny všetkých
ich čitateľov, či už v Uníne alebo na „prespolí“. Pozdravujem
všetkých regrútov, ktorým som vodil slona BIMBA alebo
ťavu ILONU. Do Unína chodím rád. Sú tam dobrí ľudia.
Pekné dievčence, najmä tie mladé, ale aj dobrá slivovica,
dobré zabíjačkové špeciality. Už sa teším na budúce
fašiangy.
Ďakujeme za rozhovor.

Čísla nepustia
Nepriaznivý vývoj v počte narodených detí v obci pokračuje, čo je dôvodom sa týmto problémom vážne zaoberať. Nie
je možné, aby naša obec pri súčasnom financovaní školských zariadení prevádzkovala dve zariadenia, ktoré nie sú
počtom detí plne využité. Je to celoslovenský problém,
ktorý väčšina obcí a miest už vyriešila. Hoci je problém
veľmi citlivý, musíme ho vyriešiť i v našej obci. Z toho dôvodu pre orientáciu uvádzame počty narodených detí za
posledných 6 rokov a počty žiakov v školských ročníkoch v
budúcnosti.
narodené deti v roku:
2001
10
2002
9
2003
13
2004
10
2005
10
2006
8
počet prvákov v školskom roku:
2007/08
16
2008/09
10
2009/10
13
2010/11
12
2011/12
4
2012/13
11

Koniec fašiangov sa niesol v znamení obvyklého veselia
mladších i starších s ťavou Ilonkou, jej sprievodom a hudbou
po dedine.

Pochovávanie basy bolo bodkou za tohtoročným fašiangom.
Milá naša basa, odpočívaj v pokoji do Veľkej noci!
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Fakty a argumenty obce Unín,
alebo aké to bolo v roku 1957
Nie, nie je to omyl ani preklep. Ani sa nejedná o žart. Iba
som si vypožičal názov z agitačnej brožúry, ktorú vypracovali učitelia Osemročnej strednej (!) školy v Uníne dňa 14.
júna 1957 a ktorú v náklade 200 kusov vydal Dom osvety
v Skalici. Mala presvedčiť tú hŕstku odporcov družstva
o jeho výhodách a s trochou nadsázky tvrdí, že všetko dobré,
čo sa v posledných rokoch udialo v premene dediny (nezabúdajme, že sme v roku 1957) sa udialo vďaka JRD, ktoré
v plnej miere podporuje tento ľudovodemokratický režim.
Základom takto chápaného budovania novej dediny je JRD.
Neprekvapí nás preto dokazovanie predností spoločného
hospodárenia. Konkrétne za rok 1956 bol príjem člena JRD
na každú odpracovanú jednotku 28,10 Kčs čo predstavovalo
mesačne 1611 Kčs pre pracovníkov v živočíšnej výrobe.
Rastlinári sa museli uspokojiť len s 761,60 Kčs. V ďalších
štatistikách sa „dokazuje“ a obhajuje výhodnosť spoločného hospodárenia v družstve v porovnaní so súkromnými
roľníkmi. Fakty dokazujú, že JRD vyrobí viac na stôl pracujúcich a družstevníci viac pre seba na pracovných jednotkách ako súkromne hospodáriaci roľníci.
Dnes (1957) nie je problémom dostať sa v priebehu krátkeho času do ktorejkoľvek okolitej obce. Ak ste v minulosti
museli do Holíča dochádzať pešo za prácou, autobusová
linka prepravuje dnes (1957) na trase Holíč - Unín vyše 500
cestujúcich. Myslím si, že to už je aj na dnešné pomery slušné číslo! Ak v roku 1938 boli v obci iba tri rádia a v roku
1949 ich bolo 20, tak teraz (1957) je až v 196 rodinách.
K lepšiemu sa zmenila i situácia v škole, kde v 5 miestnostiach 10 učiteľov vyučuje žiakov v 8 triedach. (Ešte mi narodení v polovici 70. rokov 20. storočia si spomíname na prvý
stupeň keď sme jeden týždeň cupitali do školy ráno a druhý
týždeň poobede a tešili sa keď budeme v 5. triede aby sme
už nemuseli chodiť na poobednajšie vyučovanie).Od roku
1945 sa postavilo okolo 50 nových domov (jedná sa predovšetkým o domy na Dolinke) a gazdinky v nich už perú
v moderných elektrických práčkach, ktorých je 104. No a ak
sme hmotne zabezpečení môžeme myslieť aj na ducha.
Podľa porovnaní to s jeho zušľachťovaním nebolo najhoršie
ani v predvojnových časoch. Obecná knižnica založená
v roku 1925 pretrvala až doteraz a jej fond sa rozrástol zo
123 zväzkov na 678 kníh. Pretrváva i divadelníctvo, ktoré
v rokoch 1941 - 1947 predviedlo 21 divadelných predstavení. Ku školskej premietačke, ktorá získala svoju domovskú
príslušnosť do Unína v roku 1943 pribudol i obecný aparát.
No a najlepšie vidieť na starých ako sa o nich stará zriadenie. Zatiaľ čo vo vojnových rokoch len 14 ľudí malo nárok
na invalidné, dnes dôchodok (invalidný i starobný) dostáva
119 obyvateľov a to v mesačnom obnose 37605 Kčs. No
povážte sami, nie je to zlepšenie?
Preto súdruhovia roľníci, nestojte ani Vy bokom pri budovaní lepšieho života. Vstupujte do JRD, ktoré sú najlepšou formou
zvyšovania poľnohospodárskej výroby a životnej úrovne Vás
samotných.
Len potom neviem kde nastala chyba!?
M. Hoferka

Predstavujeme Vám ...
V dnešnom čísle Vám predstavujeme živnostníka
p. Ivana Dermeka.
Ako ste začínali?
Hneď začiatkom 90-tich rokov som začínal v pracovnom
pomere u p. Iglára. Najskôr v Radimove, potom v Skalici
a nakoniec vo Veselí. Keď firmu predal, rozhodol som sa
odísť a pracoval som u p. Vacha v Uníne. V roku 1998 som
sa rozhodol riešiť svoju bytovú otázku nadstavením rodičovského domu. Okolnosti ma donútili z tejto firmy odísť
a dokončiť bývanie pre rodinu. Začal som uvažovať, čo a ako
ďalej. Po dlhej a zrelej úvahe, a po konzultácii s najbližšími
som sa rozhodol pracovať v oblasti stolárskej výroby sám, na
živnosť. Popri práci na dome, som začal pracovať aj na budovaní stolárskej dielne. V októbri 1998 som požiadal
o živnostenský list. Za pomoci otca a brata Pavla, sme vyrobili prvé stroje (sú stále funkčné) a spolu s bratom, s ktorým
pracujem stále, sme začali vyrábať nábytok.
Čo je hlavnou náplňou Vašej podnikateľskej činnosti?
Ako som už spomínal, celý produktívny vek pracujem
v oblasti výroby nábytku. Pokračujem v tom aj ako živnostník. Vyrábam rôzne druhy nábytku, kuchyne, detské izby,
kúpeľne, zariadenia pracovní, reštaurácii, barov a spoločenských miestností.
Realizovali sme už aj zákazku nábytku pre fitcentrum. Takže
vyrábame nábytok všetkého sortimentu. Okrem toho robíme
rôzne obklady, schody a pod.
Nepoznáme slovo sériová výroba, každý náš výrobok je originál. Ale robíme aj väčšie zákazky, napr. nedávno sme
nábytkom zariaďovali Hotel Senica a niekoľko bytových jednotiek. Vyrábali sme kuchyňu a vstavané skrine aj do
Talianska. Spolupracujem s Nábytkom Prima Holíč pri montáži kuchynských liniek. Všetky naše výrobky sa snažím
vyrábať v maximálnej kvalite, nakoľko obchodnú činnosť si
vykonávam sám, musím stránke kvality venovať maximálnu
pozornosť, lebo väčšina mojich zákazníkov ku mne prichádza na doporučenie mojich bývalých zákazníkov, ktorí boli
spokojní s kvalitou a prevedením výrobkov.
Čo plánujete do budúcna?
V prvom rade by som chcel postupne dokončiť priestory stolárskej dielne. Čo sa týka základného strojového vybavenia
stolárskej dielne, je v súčasnosti postačujúci. Máme formátovaciu pílu, koncom minulého roka sme zakúpili viacvretenovú kolíkovačku, začiatkom tohto roka automatickú olepovačku hrán, takže investovať do strojov zatiaľ nemienim.
V súčasnosti mám pomerne dosť obsadenú výrobu čo sa týka
objednávok. Do budúcna v spolupráci s bratom, by sme sa
radi špecializovali na výrobu kuchynských liniek, ale určite
neodmetneme ani zákazku iného druhu. Kuchynské linky
chceme dodávať kompletne spolu s montážou. Pri ich výrobe čoraz viacej používame výpočtovú techniku, čím riešime
okrem iného aj ich ekonomickú efektívnosť výroby. Mojím
trvalým cieľom je, ako som už zdôraznil, kvalita každého
výrobku vychádzajúceho z mojej dielne. Na kvalitu našich
výrobkov sme vždy dávali dôraz a v tom chceme pokračovať.
Lebo len tým si zabezpečíme dostatočné množstvo objednávok pre výrobu a spokojných zákazníkov.
Želáme p. Ivanovi Dermekovi, aby sa v spolupráci s bratom
jeho podnikateľské ciele splnili.
Ďakujem za rozhovor
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Unínske slová a výrazy

Dojmy tetky Zuzky

Rozumieme našim starečkom a starenkám čo to vlasne po
nás chcú keď s nimi pracujeme okolo domu a záhrady?

Ked tak premýšlam o sebje naco vlastne su ešte tady, na
tento svjece, a proč mja rači už Panbú nepovouá z tehoto
suzavého údolá k sebje, zastavím sa pri svojich vňukoch.
Šak Pane Bože, ano, možeš mja povouat, ale ráda bych sa
dožiua až budú vňuci na porátku. Ráda bych im ešte daua
svadebňí výsušku a vydzeua ty jejich pouovičky. Nevim,
v temto sem asi moc stará, ale nejde mi to do huavy, nač
vlastne čekajú. Majú roky, najstaršímu je už ces tricet,
škouy skončené, robjá, nekerí si už aj pozaridzovali
a pokúpili jak keby byli ženatí, ale dat sa na porádek, to
né. Ríčú mi, že je inačí doba a neni sa de ponáhlat.
Nevim, možná majú pravdu, možná né, to ukáže až čas, ale
žit na hromadze bez šeckého, to si myslim dokáže bardo.
Enem ket sa ožeňá či vydajú a dojdú dzecka, to uš je po
volnosci. To uš sa nemože runtovat po nocách a falangírovat. Treba sa starat o maué. Ale o jaké maué? Mojim
vňukom a vňučkam ríču, já ve vašem vjeku už sem byua
vydatá a mjeua dvje dzecka a oni furt nic. A to nejsú sami!
Rodzit sa nam rodzí kandal méň dzecí a proto sa má školka scehovat do škouy, lebo jediného koho podlá štatistik
pribúda v dzedzine je nás, dúchocú. Starosta s obecní
radú vyhuásiu, že oni to s obecní porodnoscú v dzedzine
už moc nevytrhnú a dokonca aj prút už nevypadáva tak
často jak volakedy. Odkedy zvíšili odchod do dúchotku,
ani nám starim sa jaksi nesce na ten druhý svjet, ked sme
tak dúho robili, sceme si ho aj trochu užit. Nakonec to
vypádá, jak keby sa nikomu do ničeho nesceuo a čekali
sme až na to, že to za nás ňekdo druhí spraví. My starí, že
dzecka a obec sa postarajú o nás. Muadí, že my starí zas
o ňich. A tak sa vlastne šeci staráme o šeckych a ňikdo
o ňikoho. Ale keby sa preca o nás postarali, mjet také
svoje zázemí v dzedzine, jak sa plánuje ve školce, nebyuo
by to na škodu. Šak na starost je to s nama jak s mauýma
dzeckama, enem tim sa pukne a je to vybavené a nás treba
presvíčat, cigánit, no skrátka vyskúšat šecko možné, aby
nam naše sprostosci vytúkli z huavy.
Na druhej straňe sa mi zdá, že preca trolinku pomohli
nové byty, lebo ked idu k dochtorovi tak vam tam stojí
tolko kočarkú až mi srdce poskočí, reku Zuzinko neboj sa,
nevymreme. Dúfam, že ti co majú podané na druhú bytovku, alebo na nové place na baráky, si z nich zeberú ponaučení a budú konat. Alebo možno je to dokonca aj narídzené v nájemních a kúpno-prodajních smlúvách. Možno by
nebyuo na škodu o tem porozmýšlat. Šak aj štát zdviheu
prípuatek za narodzení dzecka, tak možná neco urobí
v temto smjeri aj obec. Možná upraví pro mnohodetné
rodziny daňe alebo každé narodzené dzecko dostane potporu z obce či nejakú inačí výhodu.
V takem prípadze bych radziua obecňim pánom, aby
zas nebyli do prestavby tej školky hŕŕ a mysleli aj na toto.
Co potom budeme robit, de dáme ty naše ratolesci?
Nevim, jak to má po prestavbje ve škole vypádat, ale dat
do ní okrem žáku aj do 40 mauych dzecí sa mi zdá trochu
moc. Ale snád tam hore vjedzá co robjá.
Svoju obecňí politiku na zvýšení porodnosci sem vám
teda ukázaua, je teda enem na vás muadých, aby ste s tím
ňeco urobili. Vňuci čujete?!

Babula - mladá hus
Bagoš - druh samorostného viniča
Biuko - bielko
Blune - druh sliviek
Brantovacet - zemiaky dostávajú rakovinu
Búrí - pór
Cíbí - mladá vňať cibule
Cvikla - repa
Česnek - cesnak
Dziňa - tekvica
Dziňové jáderka - tekvicové jadierka
Hid - hydina
Hríbja - žriebä
Kočka - mačka
Kouek - kolík
Krčica - krtko
Kuťa - pes
Lancúch - širšia látková stuha na travnici
Náruční kuň - kôň v dvojzáprahu vpravo
Pancírek - konárik s plodmi čerešní
Polévat - polievať
Puachetka - široký pás látky na upevnenie dieťaťa na chrbát
Puanka - planka
Réví - vinič
Samoroďák - neštepený vinič
Seduoví kuň - kôň v dvojzáprahu vľavo
Šnidlich - pažitka
Ucisknút - udupať, ušľapať
Utuačit - utlačiť
Viláhnút - vyliahnuť
Vimiškovat - vykastrovať
Vuáčit - 1,ťahať; 2, kypriť bránami zem
Záhonek - záhumienka
Zahrabat - zahrabať
Zasadzit - zasadiť
Zasít - zasiať
Zejít - vzísť
Zelé - kapusta

Po viacerých rokoch odmlky chystá ZO SZZ na 16. 6. 2007
opäť krojovú zábavu. Tak šup-šup, starí aj mladí, chystajte
kroje! A keď neviete ako do kroja, tak tu je vzor. Jedna
z posledných pravidelných Štefanských zábav zo začiatku
80. rokov 20. storočia.

Vaša zalaptaná Zuzina
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Pohár doputoval až k nám
Tohtoročné jarné prázdniny sa školákom nevydarili tak,
ako by si želali. Sneh sa objavil sotva na horách a týždeň
preletel ako voda.
Mladí hasiči ich však ukončili ako sa patrí. V sobotu 10.
marca sa zúčastnili hasičskej súťaže O putovný pohár riaditeľa 1. Základnej školy v Senici. Na jednotlivých poschodiach školy plnili rôzne disciplíny, ktoré preverili ich schopnosti, šikovnosť, odvahu, rýchlosť a bojovnosť.
V kategórii dievčat súťažili: Andrea Benkovičová, Radka
Masaryková, Alžbeta Malíková, Zuzana Benkovičová
a Skarlet Vaňková. Spomedzi 13 družstiev si vybojovali
pekné 4. miesto. V kategórii chlapcov bojovalo 15 družstiev.
Unín mal zastúpené dve družstvá. Prvé tvorili chlapci:
Radoslav Zelenka, Peter Rehák, Anton Mihál, Pavol Zelenka
a Michal Krempa. Získali 7. miesto. Víťazné druhé družstvo
tvorili: Matúš Matula, Frederik Flamík, Ivan Šiška, Jakub
Vanek a Jakub Bartal. Chlapci si zaslúžene priviezli pohár za
1. miesto a putovný pohár, ktorý sa budú snažiť o rok obhájiť. Želáme veľa chuti do ďalších súťaží!

Výsledky vianočného stolnotenisového
turnaja „ O pohár starostu obce“
Tradične, tak ako po minulé roky sa vo vianočnom období
v telocvični Základnej školy v Uníne za aktívnej organizačnej pomoci stolnotenisového oddielu TJ Unín, uskutočnil
vianočný turnaj v stolnom tenise „ O pohár starostu obce“
Výsledková listina:
Kategória žiaci:
1. Milan Hoferka
2. Daniel Míšaný
3. Martin Mlčúch
Kategória neregistrovaní do 35.r.:
1. Slavomír Mach
2. Veronika Martišiaková
3. Dušan Vlk
Kategória neregistrovaní nad 35r:
1. Miroslav Jakubáč
2. Ing. Dušan Serdahely
3. Štefan Andel
Kategória registrovaní - dvojhra:
1. Ferdinand Šebesta
2. Radoslav Kubina
3. Zdeno Pekar
Kategória registrovaní - štvorhra:
1. Ferdinand Šebesta - Jaroslav Iglár
2. Radoslav Kubina - Tomáš Kubina
3. Zdeno Pekar - Štefan Vaculka

Rozlosovanie futbalovej súťaže
- jar 2007
MO starší žiaci

31.3. 2007
7.4. 2007
14.4. 2007
21.4. 2007
28.4. 2007
1.5. 2007
5.5. 2007
8.5. 2007
12.5. 2007
19.5. 2007
26.5. 2007
2.6. 2007
9.6. 2007

Koválov - Unín
Unín - Rovensko
Unín - Prietrž
Radimov - Unín
Unín - Rohov
Letničie - Unín
Unín-Š.Humence
Sekule-Unín
Unín - Sobotište
P.Močidlany - Unín
Unín - Jablonica
Trnovec - Unín
Unín - Dubovce

15.00 hod.
15.30 hod.
15.30 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.

MO - dorast
18.3. 2007
25.3. 2007
1.4. 2007
8.4. 2007
15.4. 2007
21.4. 2007
29.4. 2007
1.5.2 007
6.5. 2007
13.5. 2007
20.5. 2007
27.5. 2007
3.6. 2007
10.6. 2007
17.6. 2007

Unín - Brodské
voľno
Unín - P.Ves
Mokrý Háj - Unín
Unín - B.Mikuláš
Štefanov - Unín
Unín - Rybky
Jablonica - Unín
Unín - Trnovec
M.Sv.Ján - Unín
Unín - B.S.Jur
Rovensko - Unín
Unín - Oreské
Cerová - Unín
Unín - Kopčany

12.30 hod.
13.00 hod.
13.00 hod.
13.00 hod.
16.00 hod.
13.30 hod.
14.00 hod.
14.00 hod.
14.00 hod.
14.30 hod.
10.00 hod.
14.30 hod.
14.30 hod.
15.00 hod.

MO - dospelí
18.3. 2007
25.3. 2007
1.4. 2007
8.4. 2007
15.4. 2007
22.4. 2007
29.4. 2007
1.5. 2007
6.5. 2007
13.5. 2007
20.5. 2007
27.5. 2007
3.6. 2007
10.6. 2007
17.6. 2007

Unín - Brodské
Š.Humence - Unín
Unín - Letničie
Dubovce - Unín
Unín - B.Mikuláš
Hlboké - Unín
Unín - Rybky
Koválov - Unín
Unín - Čáry
Radošovce - Unín
Unín - Sekule
Šaštín - Unín
Unín - Oreské
Cerová - Unín
Unín - Kopčany

15.00 hod.
15.00 hod.
15.30 hod.
15.30 hod.
15.30 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.30 hod.

Ceny víťazom odovzdal starosta obce Unín p. Štefan Andel.
Organizátori ďakujú všetkým sponzorom, ktorí poskytli
vecné ceny na tento turnaj, ako i všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom pomohli pri organizovaní tejto tradičnej športovej
akcie.
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