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Veľká noc 2008

Korbáč, vodu,
kraslíc moc,
nech prinesie
Veľká noc.
Šťastie, zdravie,
smiechu veľa,
úprimne Vám
všetkým želá
redakcia Unínskych novín.

Vážení moji bývalí
farníci,
v živote človeka bývajú stretnutia
a zážitky, na ktoré sa nezabúda. Oni
píšu históriu alebo určitú pasáž života,
ktorá sa hlboko vtlačí do pamäti a určuje jeho ďalší priebeh. Udalosti z pred
temer 2000 rokov zmenili človeka
a svet. Svet holdujúci rozličným kultom
dostal trhlinu a začal sa meniť pod vplyvom jednoduchého slova „LÁSKA“.
Boh tak miloval svet, že poslal na svet
svojho Syna - Slovo - ono sa nám vľúdne prihovorilo. Prišiel medzi svojich
a svoji ho neprijali. Odvtedy človek,

ktorý počul aj slová „Budeš ako Boh“
začal sa spierať a chcel vytlačiť „lásku“
len do oblasti telesnosti, lebo mu prekážala svojím postojom - zázrakmi, vľúdnym prihovorením - „Nechajte maličkých prísť ku mne“... Človek začal tvoriť výmysly, aby zneistil iných -„Pomocou Belzebula kniežaťa diablov, vyháňa
diablov“ atď. Začína hádzať Synovi človeka polená pod nohy, tomu, ktorý mu
ponúka naplnenie života a večný život.
A tak sa začína odvíjať posledná
kapitola pozemskej lásky Ježiša. „Syn
človeka musí ísť do Jeruzalema, kde
bude od starších trpieť, bude bičovaný,
zomrie, ale na tretí deň vstane z mŕtvych“. Od vtedy sa začína najväčšie

presviedčanie lásky - Posledná večera =
Eucharistia, kňazstvo = svätá omša,
Getsemani = krvou potenie, Vládna
budova - Pilát = Ecce homo = hľa človek, Golgota - smrť a pochovanie.
Hrob je prázdny - naplnenie Spasiteľovho poslania a naše vykúpenie.
Ale... výmysel žien, apoštolov ...
A znova dokazovanie, že toto sa uskutočnilo z lásky k človeku a pre jeho
šťastie.
Ak tieto riadky dostanete ešte
v pôste, prajem Vám, aby sa Vaša duša
správne naladila tejto najväčšej radosti
ľudstva a aby veľkonočné „Aleluja“
napĺňalo celý Váš život.
Jozef Karáč - dekan

Pozvánka
Komisia pre kultúru pri Obecnom zastupiteľstve v Uníne v spolupráci so Záhoráckym divadlom v Senici
pozývajú
občanov Unína a širokého okolia na divadelné predstavenie „Rómeo a Júlia“ po záhorácky, ktoré sa uskutoční dňa
17. mája 2008 o 19.00 hod. v Kultúrnom dome Unín.
Režisérom divadla je náš rodák pán Ivan Fodor.
Predpredaj vstupeniek je od 2. mája 2008 na Obecnom úrade Unín.
Vstupné je 80,- Sk pre dospelých a 50,- Sk pre dôchodcov a mládež do 18 rokov.

Unínske noviny

2

Aktivity starostu a obecného
zastupiteľstva
Na dvoch prvých tohtoročných zasadnutiach obecného
zastupiteľstva boli okrem iného prerokované i plánované
budovateľské a spoločenské aktivity v roku 2008 nasledovne:
Hasičská zbrojnica - knižnica. Realizovať novú fasádu
a výmenu okien v I. polroku 2008. Pripraviť budovu k oslavám
120.výročia založenia hasičského zboru v obci. Financovať
z vlastných prostriedkov a požadovanej dotácie z Ministerstva
financií SR.
Viacúčelové ihrisko s umelým povrchom v areáli základnej
školy. Realizovať iba v prípade dotácie z Úradu vlády SR a tretiny vlastných finančných prostriedkov.
Oprava strechy ZŠ (hospodársky pavilón, telocvičňa) realizovať po pridelení dotácie z Ministerstva školstva SR, prípadne z rezervného fondu Krajského školského úradu v Trnave.
Bytový dom - 12 b.j. Zahájenie stavby po schválení už
podanej žiadosti na Ministerstve výstavby SR a Štátneho
fondu rozvoja bývania SR.
Poštový úrad - premiestnenie. Z dôvodu rekonštrukcie
bývalej MŠ na dom sociálnych služieb pre starých spoluobčanov bude k 1.8.2008 poštový úrad premiestnený do priestorov
súčasnej predajne textilu.
Rekultivácia starej skládky TKO. Do 18.4.2008 požiadame
na základe výzvy z fondov EÚ o pridelenie finančných prostriedkov na uskutočnenie rekultivácie skládky TKO nad
obcou oproti vodojemu. Stavebné povolenie a potrebná dokumentácia je pripravená.
Rekonštrukcia MŠ na DSS (dom sociálnych služieb) bude
pokračovať iba v prípade pridelenej dotácie od Ministerstva
práce a sociálnych vecí SR. Žiadosť bude zaslaná k 31.3.2008.
Elektrická prípojka k plánovanej výstavbe rodinných
domov pri RD bude realizovaná z rozpočtu obce do
30.4.2008.
Plynofikácia kotolne (obecný úrad, zdravotné stredisko,
byty) – pre časté poruchy a zastarané zariadenie bude vykonaná plynofikácia z vlastných prostriedkov obce do 31.8.2008.
Havarijný stav odpadu KD – oprava bude zabezpečená do
21.3.2008. Bude vykonaný hygienický náter kuchyne a vymaľovanie malej zasadačky.
Panely na realizáciu úseku cesty k „cihelni“ sú objednané
u Nafty a.s. Gbely. Realizovať sa bude po ich dodaní.
Územný plán obce bude dokončený do 30.6.2008.
Projekty na výstavbu parku pri kaplnke sv. Antona, mosta
v hornom konci a odkanalizovanie obce sú objednané a do
konca roka budú vypracované.
Výstavba veterných elektrární - pokračuje sa vo vybavovaní vlastníckych vzťahov. Realizácia sa predpokladá v r. 2009.
Výstavba signalizačnej veže nového operátora mobilných
telefónov O2. Postavená má byť pri vstupe do lesa smerom
k veži Eurotelu. Začína sa s vybavovaním pozemkov a projektovou dokumentáciou. Realizáciu vykoná prevádzkovateľ.
Geometrické plány – bude vypracovaný na zberný dvor, na
zámenu pozemkov na parkovisku pred Pohostinstvom
u Dalibora. Pripravený je geometrický plán na výkup
pozemkov pod cestou od RD k pálenici.
Asfaltový koberec na štátnej ceste Radimov - Unín - Petrova Ves (križovatka) a po RD smer Štefanov má byť z prostriedkov VÚC Trnava uskutočnený v tomto roku.
Ostatné prevádzkové náklady obce (verejné osvetlenie,
prevádzka budov v majetku obce) budú zabezpečované priebežne počas celého roka.
Štefan Andel - starosta obce

Havarijný stav mosta
Most v hornom konci obce je podľa správy statika vo
veľmi zlom stave. Doporučuje zastaviť prevádzku mosta pre
motorové vozidlá. Z toho dôvodu prosíme občanov, aby vo
vlastnom záujme obmedzili prejazd cez tento most.

Ospravedlnenie
V minulom čísle Unínskych novín vydaných k Vianociam
sa stala v článku Zaujímavosti z evidencie chyba. Medzi najviac používanými priezviskami vypadlo v poradí na 2. mieste priezvisko Pecha, Pechová, ktorých je 35. Všetkým nositeľom tohto priezviska sa za chybu ospravedlňujeme.

Spoločenská kronika
Narodili sa:
Simona Chrenková
Nikoleta Bilovská

17.12.2007
27.12.2007

Zosobášili sa:
Mgr. Martin Hoferka a Mgr. Katarína Bernhauserová

5.1.2008

Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom

Opustili nás:
Vojtech Drúžek
Kamila Pechová
Cecília Hupianová
Rozália Mihálová
Pavol Palkovič
Oľga Vávrovičová

vo veku 73 rokov
vo veku 83 rokov
vo veku 74 rokov
vo veku 85 rokov
vo veku 78 rokov
vo veku 52 rokov

Česť ich pamiatke

Jubilanti v tomto roku
90-roční
Regina Paníčková
85-roční
Alexander Masaryk
Pavol Ovečka
Helena Kuchárková
Anna Bajanová
František Novák
80-roční
Helena Vachová
Jozefína Jakúbková
Rozália Straková
Alžbeta Sovíková
75-roční
Emília Vaculková
Ervin Vymyslický
Anna Melišová
Anna Vymyslická
Františka Rácová
Ladislav Tokoš
Emília Mórová
70-roční
Mária Hrubšová
Terézia Rešetková
Terézia Pechová
Ondrej Malík
Štefánia Pechová
Ladislav Bilovský
Mária Štetinová

Tekla Matuškovičová
Miloslava Tokošová
Štefánia Vaculková
Mária Flamíková
65-roční
Pavlína Bartalová
Emília Cvečková
Anastázia Dermeková
Cecília Bilovská
Ján Dermek
Mária Vícencová
60-roční
Štefan Ovečka
Ladislav Albrecht
Štefánia Malíková
Mgr. Marta Šišková
Jozef Míšaný
Jarmila Masaryková
Cecília Malíková
Cecília Ovečková
Štefánia Mihálová
Vlasta Poláková
Ing. Anton Míšaný
Štefan Pecha
Alojz Malík
Ferdinand Straka
Ján Masaryk
Rozália Tokošová
Mária Paníčková
Štefánia Ružičková

Jubilantom všetko najlepšie do ďalších rokov života, veľa
zdravia, šťastia, rodinnej pohody.
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Deň učiteľov
Hoci nie je v kalendári červeným vyznačený, mnohí
vieme, že dňa 28.3. budú mať sviatok učitelia. Práve v tento
deň chceme, aby si uvedomili naše deti, ale i my starší, aká
náročná je táto profesia. Veď v škole sa buduje naša budúcnosť
na základoch, ktoré dali deťom rodičia a ich rodiny. Tu sa
učíme nielen písať, čítať a počítať, ale získavame širší obzor
pohľadu na svet. Pripravujeme sa po všetkých stránkach, aby
sme mohli smelo vykročiť do života. Učiteľ je pre dieťa tým,
ktorý môže svojim prístupom zmeniť a usmerniť jeho život.
Za toto všetko patrí našim učiteľov veľká vďaka.

Oznam
Pri poruche alebo výpadku elektrickej energie treba volať na
č.tel.
0800 111 567
Pri poruche vody
0800 121 333
Pri problémoch s dodávkou plynu
0850 111 363
Podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 5 ods.1 zákona NR SR
č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
Obec Unín
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou
školou, Unín 420, 908 46
Požadované kvalifikačné predpoklady:

vysokoškolské vzdelanie v zmysle Vyhlášky MŠ SR
č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti
v znení neskorších predpisov

minimálne 5 rokov pedagogickej praxe

1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti v znení neskorších predpisov
Ďalšie požiadavky:

znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce
problematiku školstva - riadenie, hospodárenie, pôsobnosť,
kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.)

komunikačné a organizačné schopnosti

základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky

základy práce s počítačom a schopnosť používať internet

občianska bezúhonnosť

spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku

znalosť cudzieho svetového jazyka vítaná
Zoznam požadovaných dokladov na výberové konanie:

prihláška na výberové konanie

overené doklady o vzdelaní

doklad o absolvovaní 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej
náhrady

potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe

výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

štruktúrovaný životopis

vlastný návrh koncepcie rozvoja školy

písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných
údajov na účely výberového konania
Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania je
potrebné doručiť do 17.4.2008 na adresu: Obecný úrad Unín,
908 46 s označením: „Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ
Unín“ a v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ“.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového
konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ
najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.
V Uníne dňa 17.3.2008
Štefan Andel starosta obce
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Kultúrno-spoločenská činnosť
Čo bolo ...
- 31.12.2007 - Silvestrovská zábava - poriadal DT Klub
Unín
- 19.1.2008 - Maškarný hasičský ples
- 27.1.2008 - Detský maškarný ples - poriadali chovatelia
- 2.2.2008 - Záver fašiangov s pochovávaním basy
- unínski mládenci
- 4.2.2008 - Fašiangové posedenie - Jednota dôchodcov

Čo bude ...
- 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
- 17.5.2008 - „Rómeo a Júlia“ - divadelné predstavenie
o 19.00 hod.
- 18.5.2008 - Prvé sväté príjímanie
- 24.5.2008 - súťaž mladých hasičov „Plameň 2008“ DHZ
- 25.5.2008 - sv. Urban
- 30.5. - 1.6.2008 - Výstava trofejí v KD a oslava
založenia poľovného združenia v obci - Poľovné
združenie Unín
- 31.5.2008 - Detská olympiáda - Deň detí
- 29.6.2008 - Petro-Pavlovská krojová zábava spojená
s miestnou ochutnávkou vín - SZZ
- 12.7.2008 - Oslava 120. výročia založenia hasičského
zboru v obci
- 26.7.2008 - VI.ročník Unínske samohyby - DT Klub Unín

Plán vývozu komunálnych odpadov
v roku 2008 v obci Unín
TKO:

20. 3. 2008
14. 8. 2008
10. 4. 2008
4. 9. 2008
1. 5. 2008
25. 9. 2008
22. 5. 2008
16. 10. 2008
12. 6. 2008
6. 11. 2008
3. 7. 2008
27. 11. 2008
24. 7. 2008
18. 12. 2008
Plasty sa v tomto roku vyvážali 16.1.2008
a 11.3.2008.
Prosíme všetkých občanov, aby nahromadené
plasty nedávali ku kultúrnemu domu, lebo tu
znečisťujú okolie. Zatiaľ si plasty nechávajte
doma a po vyhlásení vývozu ich len vyložte
pred svoje domy. Vyvážať sa budú v kratších časových intervaloch - raz za 2 mesiace. Ďakujeme za pochopenie.
Vyradené elektrospotrebiče je možné uložiť kedykoľvek do
ekoskladu pri obecnom úrade. Ich najbližší vývoz je naplánovaný na 29.3.2008. Je tu možné dávať chladničky, mrazničky,
pračky, sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače, žehličky, sušiče
vlasov, hriankovače, počítače, tlačiarne, kalkulačky, rádiá,
televízory, svietidlá, žiarivky, výbojky, zváračky, kosačky,
termostaty a iné.Taktiež je tu možné odložiť autobatérie do
modrej skrinky na to určenej.
Papier sa vyvážal 20.2.2008. Ďalší zber bude v júni.
Železo zberali hasiči 8.3.2008. V priebehu roka ho je možné
uložiť do kontajnera, ktorý sa nachádza v preluke medzi
domami p. Valachoviča a Ing. Vávroviča.
Staré šatstvo sa zberalo v piatok 14.3.2008.
Haluze je možné vyvážať na pôvodnú skládku odpadov
v obci, kde budú pracovníkmi obce postupne spracovávané.
Zber jednotlivých komodít bude zabezpečený podľa potreby
a deň vývozu bude oznámený miestnym rozhlasom.
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Korene ...
Vážení čitatelia, v pokračovaní našej rubriky sme si Vám
dovolili, v tomto čísle predstaviť, výtvarníka, fotografa,
sochára p. Stanislava Pekára.
Prosím predstavte sa...

Kedy, kde ste sa narodili, z ktorého rodu pochádzate, kde
ste bývali?
Narodil som sa v roku 1938 v Uníne, teda temer pred 70
rokmi. Rodičia, otec Bartolomej Pekár, matka Rozália rod.
Straková. Bývali sme v dolnom konci na Malej strane, vedľa
môjho kamaráta Ondru Malíka, pamätám si, že oproti bola na
ulici studňa.
Máte ešte v Uníne príbuzných?
Obidvaja rodičia pochádzali z Unína. Otec mal sestry
Antóniu Stróžovú, Kristínu Schillerovú a Máriu Prokopovú,
tá žila v Popudinoch. Bývali sme u matkiných rodičov Jána
a Terézie Strakových. V Uníne mám ešte bratancov a sesternice Tondu a Frantu Stróžových, Bertínu Jančíkovú, z matkinej strany dcéry jej brata Tibora Straku Máriu a Annu, Milana Straku a jeho sestru Karolu. Mám ešte blízku rodinu aj
v okolí Unína.
Kam Vás zavial osud, kde žijete, Vaše životné a pracovné
úspechy?
Ranné detstvo, obdobie II. svetovej vojny som prežil
v Uníne. Tu som začal chodiť aj do školy. Ale nebolo to jednoduché. Som narodený až v novembri, tak ma s mojimi
rovesníkmi do školy nevzali. Asi týždeň po zahájení školy
prišiel môj kamarát Ondra Malík, ktorý už bol prvák s informáciou, že v triede majú jedno miesto voľné, tak som začal
chodiť do školy. Na čierno. Celý rok. Aj som si robil domáce
úlohy, aj som sa učil, aj som zostával po škole, samozrejme
tak ako ostatní aj som sem-tam dostal nejaký ten výprask.
A na konci školského roka ma nakoniec do školy zapísali.
Následne sme sa presťahovali do Bratislavy, kde otec dostal
miesto v pivovare a ja som pokračoval v 2. triede základnej
školy. Po maturite na chemickej priemyslovke som po absolvovaní vojny začal pracovať vo Výskumom ústave káblov
a izolantov, kde som pracoval až do roku 1989.
Celým mojím životom sa ako niť tiahne vzťah k športu
a umeniu. V mladosti som začínal ako skoro každý mladý
chlapec futbalom. Hrával som za žiakov ŠK Slovan Bratislava. Neskôr som sa za zvláštnych okolností dostal k boxu, pri
ktorom som strávil temer 7 rokov. Bol som dorastenecký
reprezentant Slovenska a v 18 rokoch som boxoval prvú československú extraligu za Závod mieru Bratislava. Za najväčší úspech považujem, že som bol členom reprezentácie
mužov ČSR, kde bol vtedy aj olympijský víťaz Janko Zachara a bronzový z OH Josef Nemec. Ďalším veľkým úspechom
bola nominácia na OH v Ríme, kde som bol v užšej nominácii. Len pre zaujímavosť olympijským víťazom v mojej váhovej kategórii do 75 kg sa stal Casius Clay alias Mohamed Ali,
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veľká legenda svetového športu. Celkom som absolvoval vyše
130 duelov, väčšinou víťazných. Popri boxe som ako doplnkový šport začal robiť vodáctvo, nakoniec som sa mu venoval
dlhé roky. Založil som TOP- tradičnú októbrovú plavbu Bratislava-Komárno. Bola to každoročne posledná organizovaná
plavba sezóny. Skončili sme po 23 rokoch keď nám postavili do
cesty Gabčíkovo. S partiou sme poriadali aj cyklistické pivné
jazdy napr. na Záhorie, Južnú Moravu, Budejovic a pod. Bol to
krásny relax a veľa nádherných zážitkov.
Moje výtvarné aktivity začali okolo roku 1965. Začal som
robiť pre UĽUV, ale posielal som diela aj do amatérskych
súťaží napr. do AMA. Niekoľko krát som bol ocenený, čo ma
motivovalo. Som spoluzakladateľom skupiny 5AV. Súčasne
som začal tvoriť aj v oblasti fotografie. Keď sa mi raz pokazil
fotoaparát, dal som sa na výtvarnú fotografiu. „Negatívy“
som vyrábal inak ako fotografickou cestou a zdá sa, že som
bol úspešný. Zbieral som ceny na regionálnych, národných
ako i celoštátnych výstavách. Jedno z najhodnotnejších ocenení som získal na medzinárodnom fotosalóne
FOTOFORUM v Ružomberku. Po čase normalizácie prestali
brať na výstavy výtvarné fotografie, tak som prestúpil na
dokumentárnu fotografiu. Táto nebola vtedy práve v móde.
Určitú dobu trvalo, než som sa presadil. V roku 1981 som
založil veľmi kvalitný fotoklub „Q“. Tu boli združení fotografi, ktorí boli zaradení do „Dejín slovenskej fotografie“
a mne sa podaril husársky kúsok, keď som bol uvedený medzi
nich. Po roku 1989 sa fotografia a samotné umenie dostalo na
vedľajšiu koľaj. Všetko sa výrazne skomercionalizovalo, tak
som prestal s fotografovaním. Kultúra sa prestala podporovať,
náš fotoklub, aby získal peniaze na činnosť začal robiť kurzy
pre modelky a manekýnky. Krátky čas nám prialo, ale nie
dlho. Fotoklub zanikol. So svojou manželkou som ešte asi 12
rokov sporadicky poriadal tieto kurzy a menšie módne prehliadky.
Keď som už spomenul manželku, tesne pred revolúciou
som ju zasvätil do tajov fotografovania. Je veľmi talentovaná,
fotila udalosti z námestí z roku 1989, vyšlo jej veľa kvalitných
dokumentov z tohto obdobia. Poslednou mojou aktivitou,
aspoň dúfam, bolo založenie rezbárskej skupiny SPOROFA
v r. 2001. Odvtedy sme mali asi 20 výstav. Som ženatý, mám
2 synov a jednu dcéru.
Čo Vás napadne, keď počujete slovo Unín?
Keď počujem toto slovo, tak ma v prvom rade napadne „unínska slivovica“, o ktorej všade hovorím, že je široko ďaleko
a vôbec najlepšia. Ďalej „unínske jaternice“, čisté mäso, bez
ryže, čo dnes v meste ľudia nepoznajú. Samozrejme zabíjačková atmosféra, kamaráti, príbuzní, jedna krv, jedna rodina.
Takto to vnímam a cítim.
Na čo si najradšej spomínate v spojitosti s Vašou rodnou
dedinou?
Čo sa týka spomienok, žil som v Uníne 6 rokov. Tých spomienok nieje samozrejme veľa. Spomínam ako sme na záhumní pásavali husi. Do Unína som stále chodil na prázdniny.
Vtedy sme hrávali futbal, konkrétne si pamätám, že sme hrali
na dvore u Pala Hoferku, hodne zážitkov mám aj s Tondom
Stróžom. On vždy niečo vymyslel, strieľali sme zo vzduchovky, vlastniť prak bola obsolútna samozrejmosť. Spomínam aj
na Ondru Malíka, s ktorým sme taktiež ako deti povyvádzali
kadečo. Menej radostné návštevy Unína, teda pre mňa, keď
som bol väčší, a musel som chodiť pomáhať do žatvy. Najprv
som len nosil vodu zo studničky, neskôr som však musel „hrscovat“ čo bola riadna makačka. Ale spomínam rád a často.
Čo by ste odkázali záverom svojím rodákom?
Držím im palec. Nech sa im darí, a že keď budú niečo potrebovať, v čom im môžem byť nejako nápomocný a prospešný
nech sa ohlásia.
Pán Pekár, ďakujem Vám za rozhovor a želám Vám pevné
zdravie a optimizmus do ďalších rokov. Rozália Drúžková
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SPOMIENKA
Ladislav Matušovich, unínsky rodák, fotograf, ekonóm ...
Malebná dedinka Unín, kde prežil celý svoj život, bola
stredobodom jeho fotoamatérskej tvorby. Tu vznikali jeho
prvé amatérske zábery, zábery zo svadieb, pohrebov, osláv
ako i portréty.
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nad nedopitým krčmovým krígľom piva. Obrazy Parta,
Vrkôčiky, Oddych otvárajú pred nami motívy, kde je na
prvom mieste človek.
Keď pracoval na škole s deťmi vo fotografickom krúžku,
mal stanovené ciele: - naučiť ich fotografovať - naučiť ich
vidieť to, čo iní nevidia.
Otvorili sme len časť životnej knihy nášho rodáka, ktorý
nám zanechal vo svojich obrazoch svoje krédo:
Lásku k človeku, úctu k prírode a úžasnú pokoru pred skyvou chleba – z úcty k chlebu, ktorý jedol po každom obede,
akoby sa ho chcel dostatočne nasýtiť, lebo ho nemal, keď bol
v nemeckom zajatí, o čom nerád hovoril. Vtedy mu naskakovali zimomriavky na celom tele.
Dňa 9. februára 2008 sme si pripomenuli 10. výročie jeho
úmrtia. Úmrtia nášho rodáka, fotografa, ekonóma ...

Keď kvitol orgován
(zo spomienok starej mamy)

p. Matušovich s manželkou.

Postupne pracoval na umeleckej hodnote svojich záberov,
čo vyvrcholilo v r. 1958, kedy sa jeho fotografia prvýkrát
dostala na výstavu celoslovenského zamerania.
Bol členom „Senickej amatérskej fotografie“ (neskôr
vedenej pod názvom Retina). Táto skupina vnášala nový
pohľad na slovenskú dedinu, čoho výsledkom bolo, že vo
fotografickej tvorbe sa uvoľnil priestor pre celú šírku estetických programov.
Na krajskej výstave v Komárne (1964) vystavoval cyklus
fotografií „Odpíšte si, prosím“.
V apríli 1965 vystavoval so svojou senickou skupinou
v Prahe obrazy: Jeseň života a svoj Autoportrét.
Jeho fotografie sú citlivým prístupom autora k dedinskému človeku, ktorého si úžasne vážil a vysoko oceňoval jednoduchosť a múdrosť vidiečanov.
Cieľavedomá práca Ladislava Matušovicha sa odzrkadlila
v rastúcom počte cien, diplomov a výstav.
V r.1970 vystavoval cyklus fotografií Vidiečanka IV.,
Voziar ráno, Cigánov žiaľ, Dvojčatá, ... V slovenskej fotografii chýbal cyklus „Dedina“, ktorý práve on spracoval: Večerná modlitba, Vidiečanka I., II., III., IV., Súboj, Starec a jeho
svet ...
Úspešne vystavoval v bývalej NDR, ZSSR, Poľsku, NSR,
Rakúsku, Rumunsku.
Bol majstrom v dokumente života dediny. Fotografoval
ráno (Ošetrovateľka ošípaných), cez deň (Svadba, Pohreb),
večer (Západy slnka). Dojímal ho smútok cigána (Cigánov
žiaľ).
Jeho snímky nadobúdajú symbolickú hodnotu (Potrestaný), iné majú priam filozofické poslanie a nútia zamýšľať sa
nad zmyslom života (Mortures II. z cyklu fotografií „Človek
a jeho svet“). Mal očarujúce videnie, všade zbadal krásu života – aj hra vtáčikov mu stačila na spracovanie výtvarnej idylky „Akrobati“. Na jednej strane presnosť vyžadujúca z jeho
povolania ekonóma, na druhej strane obrovská schopnosť
fotografa, výtvarníka.
Do vienka dostal úžasnú citlivosť.
Vo svojej duši a mysli dlho nosil motívy, ktoré si často
nakreslil, a až potom príležitostne nafotografoval. Často to
boli hodiny a kilometre, ktoré nelenil za svojimi v hlave sa
riadiacimi nápadmi. Tak vznikali fotografie prekypujúce jeho
vlastnou poéziou. Vždy mal na starosti: „Treba chrániť malé
deti a starých ľudí“ – cykly Dievčatko s vrkôčikmi (1967),
Spoločný záujem (1967), pôsobia veľmi citlivo. Naopak Chuligán (1968), Oddych, Jeseň života, pôsobia kriticky, iróniou

„Starenka, vy rada pestujete kvietky. Ktoré máte
najradšej?“
„No, všetky mám rada. Vieš, niektoré voňajú, iné majú
krásnu farbu, ale keď to chceš vedieť, najradšej zo všetkých
mám strenku, teda orgován. Prečo práve orgován?
Bol 9. máj 1945. Len niekoľko dní po tom, čo sa cez našu
dedinu prehnal strašný ničiaci front. Ľudia sa schovávali do
pivníc, niektorí mali urobené kryty a kto nemal nič, susedia
ho prichýlili. Táto strašná udalosť trvala asi tri - štyri dni.
V našej dedine bolo niekoľko domov so slamenou strechou.
Tie zhoreli všetky. Dobytok bučal, lebo ho museli vyhnať
z maštale, inak by sa zadusil. Stodoly zhoreli aj s krmivom
a tie čo zostali boli zadymené. Príslovie, že človek spozná
priateľa v núdzi naozaj platilo. Ľudia, ktorým krmivo nezhorelo sa podelili s tými, ktorým nezostalo nič. Museli svoj
dobytok nejako dochovať až dovtedy, kým narastie nové
krmivo. Streľba utíchla a nastali ďalšie starosti. Gazdovia
vedeli, že v máji má byť všetko posadené a pobudované.
Každý sa staral o to, ako to zariadiť. Kone zobrali na vojnu
a na poliach sa trápili už len s kravičkami. My sme mali už
posadené a preto sme šli s tetou pomôcť starečkovi na roľu.
Niekto, ani neviem kto to bol, nám tam pomohol zaviezť
dve vrecia zemiakov. Roľa bola na „Úzkem“ od Letničia.
Veľmi sa nám do práce nechcelo.
Srdce sme mali zovreté od tej hrôzy. Sadli sme si na vrecia
so zemiakmi a dívali sme sa s plačom na dedinu. Vietor niesol zápach zhoreniny až k nám. Niektoré domy boli úplne
zhorené, niektoré pováľané, dostrieľané a veru niekoľko zásahov dostal aj náš kostolík a cintorín. Občania boli zranení, ale
i mŕtvi. Zahynuli aj moje dve tety a starenka Terka. Bolo
veľmi smutné a boľavé rozlúčiť sa s nimi práve takto.
Keď sme sa konečne postavili a chceli sme zasadiť tie
zemiaky, bolo už skoro poludnie. V tú chvíľu začali zvoniť
všetky zvony. Najprv naše unínske a potom sa pridali i z okolitých dedín. Veľmi sme sa poľakali, že sa zase stalo nejaké
nešťastie a ponáhľali sme sa domov.
Od dediny sa rútil na bicykli nejaký chlap a v ruke držal
veľkú panohu rozkvitnutej strenky. Mával s ňou a kričal na
nás, že máme ísť domov, pretože sa vojna skončila. Spočiatku
sme mu neverili a preto sme sa ponáhľali domov overiť si túto
zvesť. Bola to pravda a my sme ďakovali Bohu, že nás ochránil a prosili ho, aby už nikdy vojna nebola.
Na konci našej dediny bola celá priekopa vysadená strenkou. Bola bohato rozkvitnutá, takže premohla aj zápach ohňa.
Chvíľku sme pri nej postáli, aby sme sa osviežili jej vôňou,
pretože ona prvá nás potešila zvesťou, že sa vojna skončila.
Od tých čias, keď zakvitne strenka a keď príde 9. máj, vždy
si pripomeniem tento veľký sviatok našej obce. Vôňa strenky
nám priniesla mier.“
-mv-
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Exotický koníček
Každý chovateľ si rád vypočuje štekot svojich psích miláčikov, jemné pradenie a mňaukanie mačičiek, spev exotických vtákov a pod. Inak je tomu však u chovateľa pána Jána
Matuského, ktorý je povolaním kuchár a má veľmi zaujímavého koníčka. Sú ním exotické jaštery a hady. Dovolili sme si
ho osloviť a požiadať o rozhovor.
Ako ste sa dostali k tejto chovateľskej záľube?
Už dlhšiu dobu som mal záujem o chov plazov. Pred vyše
tromi rokmi som sa začal zaujímať o akvaristiku. Vyrobil som
si prvé 200 litrové akvárium, v ktorom dodnes chovám klasické akváriové rybičky. Stále som však mal sen začať s chovom plazov. Pri jednej z návštev Mestskej knižnice v Skalici
som objavil odbornú literatúru o teraristike. Požičal som si ju
a začal som danú problematiku ohľadom teraristiky študovať.
Moje štúdium trvalo asi pol roka. Chcel som získať čo najviac informácií o chove týchto krásnych zvierat v zajatí, aby
som urobil čo najmenej chovateľských chýb. Zaujímam sa
o jaštery a hady z tropických oblastí sveta. Mojím prvým jašterom bol leguán čierny (obyvateľ strednej Ameriky), ktorý
už nie je v mojom chove. Postupne som začal chov rozširovať
o ďalšie druhy. Momentálne chovám dva druhy jašterov a tri
druhy hadov. Z jašterov je to leguán zelený (stredná Amerika,
Mexiko, Kostarika) a agama bradatá (Austrália). Z hadov pytón kráľovský (miesto výskytu stredná a západná Afrika,
Ghana, Sudán), pytón kobercový (Austrália) a veľhad madagaskarský (Madagaskar). Všetky exempláre, ktoré momentálne mám, boli odchované v zajatí u chovateľov v ČR. Niektoré druhy, ktoré chovám sú chránené (CITES – medzinárodná
dohoda o obchodovaní s ohrozenými druhmi), mám ich
registrované na OŽP – Skalica, takže som riadne registrovaný chovateľ.
Je chov týchto zvierat náročný?
Chov je dosť náročný. Malá chyba môže ohroziť život
zvieraťa. Teráriá, ktoré plazy obývajú, musia spĺňať veľmi
prísne kritériá po stránke hygienickej a musia byť prispôsobené podmienkam, v ktorých žijú vo voľnej prírode (najmä čo
sa týka vlhkosti a tepla). Počas dňa sa teplota v teráriu pohybuje okolo 28°C a v noci klesá na 22°C. Vlhkosť sa pohybuje od 60 - 80 %. Vlhkosť je veľmi dôležitá aj pri zvliekaní
kože u plazov, pretože plazy rastú celý život a stará koža sa
musí meniť. V teráriu musí byť hygienické prostredie, aby sa
zvieratá vyvarovali rôznym chorobám, nakoľko u týchto druhov sa nemoc ťažko a komplikovane lieči a väčšinou končí
úhynom. Plazom musím 12 hodín svietiť (imitácia dňa).
Svietim im výhrevnými lampami, z ktorých naberajú energiu.
Jašterom musím ešte svietiť aj UVB žiarivkami, ktorými získavajú vitamín D3. Ten je dôležitý pre rast a vývin.
Neobávate sa, že Vám zo strany plazov hrozí nebezpečenstvo?
V prvom rade chcem podotknúť, že plazy, ktoré chovám
nie sú jedovaté. Maximálne môžu bolestivo pohryznúť, ale to
sa väčšinou stane neopatrnosťou zo strany chovateľa. Tieto
zvieratá sú veľmi plaché a nesnažia sa človeku ublížiť, pretože ten je pre nich priveľká korisť.
Dajú sa plazy ochočiť?
Jaštery do určitej miery áno, ale domáci „mazlíčkovia“
z nich určite nebudú. Jaštery dobre vidia aj počujú, preto vnímajú svoje okolie, ale časté branie na ruky im neprospieva,
lebo tieto zvieratá ľahko podliehajú stresu, ktorý má zlý účinok na ich vývin. Čo sa týka hadov, tie vidia slabo a takmer
nepočujú, reagujú na pohyb. Ak budete trochu pozorný,
môžete ho zobrať na ruky.
Neuvažujete o zvýšení počtu chovaných druhov, resp.
o odchove mláďat?
Samozrejme, že kto prepadne teraristike, túži chovať stále
viac druhov. Mne sa za tú krátku dobu, čo sa teraristike venu-

jem, už aj tak chov
dosť rozrástol. Moji
chovanci sú predovšetkým
ešte
mláďatá, ale o odchove samozrejme
každý
chovateľ
uvažuje a je veľmi
rád, ak sa mu to
podarí.
Avšak
odchov
plazov
v zajatí je viac
náročný v porovnaní s inými zvieratami.
Ste
známy
v oblasti gastronómie, prezradíte
čím kŕmite svojich hadov a jašteChovateľ p. Ján Matuský s veľhadom
rov?
Určite im neva- madagaskarským.
rím žiadne špeciality, ktoré by im aj
tak nechutili. Jaštery sa živia rastlinnou a tiež aj živočíšnou potravou.
Leguána
kŕmim
rôznymi druhmi
rastlín, zeleninou,
ovocím. Potravu
pre agamu tvorí
70% živočíšna strava (rôzne druhy
hmyzu) a 30% rastlinná strava (zelenina, ovocie). Čo
sa týka potravy pre
hadov, sú to hlodavce
(potkan,
myš).
Jaštery
dostávajú potravu
každý deň, hady sa
kŕmia raz za 7-14
dní podľa veku
chovaného jedinca.
Samozrejmosťou
pre všetkých je každý deň čistá voda.
Čo by ste odporučil mladým začínajúcim chovateľom?
Ak niekto chce začať s chovom plazov, musí si uvedomiť,
že to sú dlhoveké zvieratá (jaštery 10-15 rokov, hady 20-25
rokov) a budú potrebovať každodennú starostlivosť.
Preto je to koníček náročný na čas a tiež aj na financie
(elektrina, potrava). Na druhej strane ma veľmi teší, ak sa
dopočujem, že sa aj mladí ľudia čoraz viac o chov plazov zaujímajú. Tým, ktorí majú vzťah k týmto krásnym zvieratám, by
som odporučil, aby začínali s menej náročnými druhmi. Ako
príklad uvediem jaštera gekončíka škvrnitého (Irán, Afganistan, India), z hadov je to užovka červená (stredná Amerika).
Samozrejme, že tých druhov je viacej, ale uviedol som iba
niektoré a hlavne tie, ktoré sú aj po finančnej stránke dostupné pre mladých začínajúcich chovateľov. Pokiaľ by aj v našej
obci niekto chcel začať s chovom plazov, rád mu pomôžem
a poradím aj napriek tomu, že moje skúsenosti ešte nie sú
dlhoročné.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa chovateľských
úspechov.
Ján Palkovič
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Židia v Uníne I.
V minulosti nezanedbateľnú skupinu obyvateľov obce
Unín predstavovali Židia. Už súpis usadlostí z roku 1828 spomína rodiny Kacz-ovcov, Oppler-ovcov, Bakk-ovcov, Herschl-ovcov a Linx-ovciov. Niektoré z týchto rodín bývali
v domoch panstva, teda obydlí, ktoré patrilo majiteľom holíčskeho panstva a tým bola cisárska rodina. Podľa obecnej kroniky jedným z prvých židovských obchodníkov bol okolo
roku 1830 Bernát Grünwald, ktorý si otvoril svoj prvý
obchod oproti starej škole. Popri vedení obchodu sa venoval
aj roľníctvu. Jeho syn Michal, ktorý pochádzal zo siedmych
detí, zostal ako jediný v Uníne a za manželku si zobral Júliu
Skuteckú, ktorá bola dcérou obchodníka s látkami. Počas
rabovania na konci I. svetovej vojny začiatkom novembra
1918 celý jeho majetok bol vyrabovaný. Utiahol sa preto
k svojej dcére Gizele do Prostějova. Iná jeho dcéra Líza sa
vydala za pekára Jakuba Schlesingera z Radošoviec. V Uníne
si otvorili obchod s pekárňou. Obidvaja zomreli krátko pred
vypuknutím II. svetovej vojny a sú pochovaní na miestnom
židovskom cintoríne.
Pred koncom 1. polovice 19. storočia sa v obci usadil
Šimon Berger, ktorý sa prisťahoval zo Sološnice. Taktiež sa
živil poľnohospodárstvom a obchodom. Popri ňom sa spomínajú Haberfeld-ovci, Deuttsch-ovci. K starším židovským
rodinám rátame aj rodinu Opler-ovcov, ktorá vlastnila hostinec. Po vymretí rodu Deuttsch do ich domu sa nasťahoval
Jakub Jelínek, dovtedajší správca majetkov Šimona Bergra.
Okolo roku 1880 z Borského Mikuláša prišiel do dediny
Móric Holzmann, ktorý najskôr býval v prenájme u Pacejkov
na Pustom, neskôr sa presťahoval do domu vedľa terajšej
miestnej ľudovej knižnice. Na tomto dome si ho pamätajú iste
starší Unínčania. Viedol hostinec a bitúnok. Ďalej sa v dedine spomínali Herschl-ovci, ktorý bol pôvodom krajčír, Max
Neumann, ktorý bol krajčírom tiež mal i malý obchodík. Neskôr zanechal podnikania a presťahoval sa do Skalice, kde pracoval ako koncipient u Dr. Mittáka. V hornom konci bývali
rodina Landesmann-ovcov, ktorí sa živili obchodom so
senom, slamou a dobytkom. Podobne z horného konca bola
i rodina Lazara Richtera. Rodina Šimona Elbert-a, ktorá bola
známa pod prezývkou Vrabec, prišla z Rohova. Pôvodne sa
venovali obchodu s dobytkom, neskôr Šimonova dcéra Rozália si otvorila obchodík so zmiešaným tovarom. Rozália sa
vydala za Šalamúna Grünvalda. Okrem spomínaných rodín
sú známe i rodiny Bléd-ovcov, Frankl-ovcov a Fuchs-ovcov.
Skupinka izraelitov vzrástla v 2. polovici 19. storočia na
samostatnú náboženskú komunitu s vlastnou modlitebňou,
školou a cintorínom. Synagóga bola pôvodne pokrytá slamou, neskôr škridlou. Cintorín bol založený v roku 1885
a miesto svojho posledného odpočinku tu našli aj židia z Petrovej Vsi, Letničia a Radimova. Najskôr sa pochovávali
v Holíči, potom si na pochovávanie kúpili kus poľa v Brovištiach na konci výmoľa, no jeho poloha nebola vyhovujúca –
pochovali tam iba jedného muža a dve deti – až si v roku
1885 od Imricha Tótha odkúpili záhradu v Chrástke a tú si
adaptovali na cintorín. Židovská škola bola jednotriedna
a fungovala podľa obecnej kroniky v rokoch 1883 – 1918.
Nachádzala sa vedľa synagógy a navštevovalo ju okolo 20
žiakov, nielen židovského vierovyznania, ale i deti bohatších
roľníkov, lebo na katolíckej škole pripadalo na jedného učiteľa až okolo 80 školákov. Vyučovalo sa v maďarčine a učiteľmi
boli Jozef Buchwald, Heinrich Weiss, Jozef Weiss a Katz.
Mgr. Martin Hoferka

Unín v Inchebe
Tak ako každoročne, aj v tomto roku sa uskutočnil
v priestoroch bratislavského výstaviska INCHEBA Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR.

Naši krojovaní.
Medzi 880 vystavovateľmi z 32 krajín sveta sa vo výstavnom stánku Trnavského samosprávneho kraja zúčastnili aj
zástupcovia našej obce Veronika Bartalová, Andrea a Adam
Mihálovci v prekrásnych slávnostných unínskych krojoch.
Hosťom a návštevníkom tohto reprezentačného stánku ponúkali špeciality z regiónu Záhoria. Medzi iným aj „ trdelníky“
od p. Štefánie Vaculkovej z našej obce a samozrejme nebývalému záujmu sa tešila tradičná kvalitná „unínska slivovica“,
ktorá ponúkaná s úsmevom a šarmom od mladých unínčanov
chutila dvojnásobne.
Krojovaní unínčania boli spestrením a oživením stánku
TTSK, ale aj vyhľadávaným objektom množstva fotografov
a náhodných návštevníkov. Mnohí sa s radosťou fotografovali na pamiatku spolu s krojovanými. Prítomní hostia oceňovali pestrosť a krásu krojov, vernosť tradícii minulých vekov,
ako i pokračovateľskú tradíciu mladých ľudí v tradíciách svojich predkov. Prítomnosť zástupcov obce v stánku TTSK ocenil aj župan p.Tibor Mikuš, ktorý im poďakoval za prezentáciu TTSK. Obecný úrad Unín aj týmto spôsobom ďakuje
Veronike, Andrey, Adamovi a všetkým tým, ktorí ich na uvedené podujatie pripravili, za vzornú reprezentáciu obce Unín.

Recepty starých materí z roku 1929
Rýžová polievka
Pripraví sa máslová zásmažka a keď je červená, pridá sa
k nej trochu sekaných hríbkov. Zaleje sa vodou, osolí a nechá
povariť. Do uvarenej sa zavarí trochu ryže, ktorú sme variacou vodou sparili. Pridá sa trochu čierneho korenia a sekanej
zelenej petržale.
Jablková omáčka
Jablká sa ošúpu, nakrájajú sa na menšie kúsky, zalejú sa
vodou a nechajú sa dusiť do mäkka. Pridá sa k nim kúsok
celej škorice, niekoľko hrebíčkov a citrónová kôra. Medzi
tým sa z masla pripraví ružová zápražka, zaleje sa vývarom
z polievky, udusené jablká sa dobre rozmiešajú, pridá sa soľ,
cukor, citrónová šťava, ocot a nechá sa povariť. Podáva sa
k hovädziemu mäsu.
Ryba na černo
Kapor sa nakrája a nechá sa 2 hodiny ležať v soli. Uvarí sa
1
/2 litra vody, 1 lyžica octu, kúsok mrkvy, petržale, celeru, 2
menšie cibule, 15 nových korení, 15 čierneho korenia, bobkový list, kúsok tymiánu a nechá sa všetko povariť. Keď je
zelenina mäkká, vloží sa do toho ryba a dusí sa cca 10 min.
Medzi tým sa pripraví zápražka, keď je ružová, pridá sa lyžica cukru, aby pekne zčervenela a zaleje sa vodou zo zeleniny.
(pokračovanie na str. 8)
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Recepty starých materí z roku 1929 Fašiang v Uníne...
(dokončenie zo str. 7)
Do omáčky sa pridajú 2 lyžice bazovej alebo ríbezľovej marmelády, 2 tabuľky strúhaného perníka, trochu citrónovej kôry
a šťavy, trochu vlašských orechov. Všetko sa nechá dobre
povariť. Omáčka sa precedí, pridajú sa do nej hrozienka,
nakrájané mandle a uvarená ryba. Ryba sa poleje omáčkou
a podáva sa s knedľou.

Ani tohto roku uníski mládenci nezaváhali a tradičná unínska fašiangová zábava bola. Fašiangový sprievod, v ktorom
nechýbala ťava Ilonka s vodičom Jankom kominárom, za
doprovodu muziky prešiel celú dedinu. Mládenci nevynechali ani jeden dom, povykrúcali všetky mladé dievky i staré
babky.

Marcipánky
Vymieša sa 6 dkg masla so 14 dkg cukru, trochu škorice, 2
potlčené hrebíčky, citrónová šťava z 1 citróna, citrónová
kôra, 3 dkg strúhaných mandlí, 1 vajce, pridá sa 14 dkg múky.
Cesto sa tenko vyváľa, potrie bielkom alebo bielkovou polevou. Nakrája sa na obdĺžniky a zdobí sa polovicou mandlí. Na
voskovanom plechu sa pečú.
Vanilkové rohlíčky
21 dkg masla sa rozdrobí v 30 dkg múky. Pridá sa 16 dkg
lúpaných strúhaných mandlí, 8 dkg cukru a trochu vanilky.
Všetko sa spracuje a nechá v chlade odpočívať 1/2 hodiny.
Potom sa robia malé rohlíčky. Kladú sa na vymastený plech
a mierne teplej rúre sa pečú. Upečené, ešte teplé sa obaľujú vo
vanilkovom cukre.

ZO SZZ Unín
Naša organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Uníne
nepatrí počtom členov v obci medzi najväčšie, ale svojou činnosťou najaktívnejšie. Toto sme spoločne skonštatovali na
výročnej členskej schôdzi, konanej dňa 24.2.2008 v zasadačke KD Unín. Tejto schôdze sa zúčastnil ako člen, ale zároveň
i ako zástupca obecného úradu starosta obce pán Štefan
Andel.
V roku 2007 naša organizácia, hlavne členovia výboru,
uskutočnili opravu a úpravu okolia kaplnky sv.Urbana, patróna záhradkárov vo vinohradoch. Kaplnka, ako aj okolie sú
veľmi pekne zrenovované. Unínski vinári resp. členovia SZZ
usporiadali v rámci prvého ročníka krojovej zábavy domácu
výstavu vín. Krojová zábava spojená s výstavou vín, ktorú
sme organizovali sa stretla s veľkým a pozitívnym ohlasom,
takže ju môžeme považovať za vydarenú. Finančne aj organizačne sme podporili detskú olympiádu spojenú s oslavou
MDD organizovanú obecným úradom v spolupráci so spoločenskými organizáciami v obci.
Spolupracujeme aj so spoločenskými organizáciami v Českej republike, presnejšie na Morave, kde sme prispeli 30
vzorkami na výstavu destilátov. 25 vzoriek destilátov sme
poskytli na výstavu do Radimova. Výstavy vín v okolitých
obciach sme podporili 64 vzorkami našich vinárov. Aj toto je
dôkazom dobrej spolupráce ZO SZZ Unín s okolitými organizáciami. V minulom roku sme organizovali tanečnú zábavu
na hody, zasvätené patrónovi farnosti sv. Martinovi. Do tanca
a na počúvanie hrala dychová hudba Skaličané. Hody sa stretli s dobrou odozvou nielen v našej, ale aj v okolitých obciach.
Toto je prierez činnosťou ZO SZZ Unín v roku 2007.
Z tohto dôvodu som na začiatku skonštatoval, že naša organizácia patrí medzi najaktívnejšie v obci.
V roku 2008 plánujeme na sv. Urbana odslúženie sv. omše
pri kaplnke vo vinohradoch a druhý ročník krojovej zábavy
spojenej s domácou ochutnávkou vín. Podporíme výstavy
destilátov a vín v okolitých obciach, materiálne aj finančne
prispejeme na detskú olympiádu organizovanú obecným úradom a ostatnými spoločenskými organizáciami v obci.
Boli by sme radi, keby sa naša spolupráca s obecným úradom, ako aj s ostatnými spoločenskými organizáciami ďalej
rozvíjala a upevňovala. Vzájomnou spoluprácou, pochopením ale i vzájomnou podporou dosiahneme požadované
výsledky, z ktorých budeme mať radosť nielen my, ale aj naše
rodiny a celá obec.
Pavol Ovečka - tajomník ZO SZZ

Ilonka v sprievode.
Večernej muziky sa v hojnom počte zúčastnili nielen
domáci, ale aj veľa cezpoľných bolo zvedavých, ako mládenci pochovajú basu. V programe nechýbali spevy o huncútstvach mládencov organizujúcich fašiangovú zábavu. Po polnoci „smútočný“ fašiangový sprievod „pochoval basu“.
Mládenci - ročník 1989 tradíciu v Uníne neporušili a predali
žezlo o rok mladším. A je už len na nich, či basa v Uníne zase
ožije...
Jana Flajžíková

Ukončenie sezóny v pálenici
Sezóna v Pestovateľskej pálenici Unín začala 1.9.2007 a ukončilo sa s pálením 1.3.2008. Za toto
obdobie bolo vypálených 9.399
litrov alkoholu. V tejto sezóne
bolo podstatne menej pálenia ako
v sezóne 2006/2007, pretože
sliviek i jabĺk sa urodilo asi
o 50 % menej ako v roku 2006.
Veľmi dobrá bola úroda marhúľ, a hrušiek bolo tiež
pomerne dosť.
V pálenici sa stále niečo vylepšuje. Bola zavedená pitná
voda do umyvárky a WC. Zakúpené bolo kalové čerpadlo,
ktoré sa používalo na prečerpávanie kvasu zo sudov do zbernej nádoby. Obecný úrad zabezpečil drevo, ktoré bolo poskytované pestovateľom, ktorí si drevo na pálenie nemohli
zabezpečiť.
Pred zahájením novej sezóny sa vykonáva údržba budovy
a bude potrebná výmena chladiča na vodku. Ak si chceme
udržať klientov, musíme zabezpečiť na pálenie drevo, čo sa
týka hlavne pestovateľov z Holíča a Skalice. Na uskladnenie
dreva bude nutné vybudovať sklad v blízkosti pálenice. Taktiež sa plánuje vybudovanie studne, z ktorej by bolo možné
čerpať vodu na chladenie.
Kvalitná unínska pálenka je známa v širokom okolí a robí
dobré meno celej obci. Preto je potrebné neustále vylepšovanie podmienok v obecnej pálenici, ktorá svojou činnosťou získava financie do obecného rozpočtu.
Ján Míšaný
- vedúci pálenice
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Zdravotné okienko
Téma: Výchova k zdraviu.
Najprv si objasnime, čo znamená pojem zdravotná výchova. Potom postupne v jednotlivých číslach unínskych novín
budeme rozoberať témy, ktoré sa týkajú každého z nás. Dnes
to bude STRES A MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY.
Zdravotná výchova má za úlohu zvýšiť zdravotné uvedomenie obyvateľov zdravých i chorých. Ňou sa dosahuje lepšia
spolupráca pacienta s lekárom, dodržiavanie liečby, rehabilitácie a nariadení pri dlhodobom liečení.
Zdravotný stav obyvateľstva v našich podmienkach nie je
uspokojivý. Veľmi často pozorovanou príčinou zhoršenia
zdravia je práve správanie sa človeka. Z výchovného hľadiska je dôležité presvedčiť ľudí, aby prevzali zodpovednosť za
svoje zdravie. To znamená zmeniť ich myslenie a konanie.

STRES A MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY
Nosičmi sociálneho stresu môžu byť rôzni ľudia okolo
nás. Niekedy je to spôsobené tým, že sa chovajú spôsobom,
ktorý nám nevyhovuje. Kritizujú a moralizujú, kárajú, manipulujú s nami alebo sa uzatvárajú do seba a nehovoria. Inokedy si uvedomujeme, že ostatní sa chovajú primerane, ale
stresorom sú naše myšlienky - kritizujeme sa, že situáciu
nezvládneme.
Stresorom môže pre nás byť náš moralizujúci šéf, veľavravný kolega, hádavá svokra, ufňukaný partner, neposlušné
dieťa a pod. Či ich budeme pokladať za stresory, bude záležať
na tom, ako budeme schopní situáciu s nimi riešiť – ako budeme vedieť s nimi komunikovať.
Pre každého z nás to môže byť trochu iné. Niekto sa cíti
zle, keď ho niekto kritizuje, iný zažíva úzkosť v situácii, kedy
by mal prehovoriť pred ľuďmi, niekoho najviac zožiera, keď
druhý nedocení jeho kvality. Stresory v medziľudských kontaktoch sú individuálne.
Stresovú reakciu môžu vyvolávať ľudia, ktorí:
1. Majú nepríjemný výraz tváre.
2. Stále uhýbajú pred pohľadom druhých, dívajú sa inde,
otáčajú sa.
3. Stále sa ospravedlňujú, vysvetľujú, objasňujú.
4. Snažia sa v nás vzbudiť ľútosť, robia zo seba „chudákov“,
sú „bezmocní“, sami seba obviňujú za kadečo.
5. Neustále sa sťažujú na svoje problémy, ochorenia, na
druhých, na osud.
6. Keď s nami hovoria, hovoria len o sebe.
7. Nervózne gestikulujú.
8. Vyčítajú, kritizujú, kontrolujú.
9. Sú nadmerne loajálni, so všetkým súhlasia, nikdy nemajú
svoj názor.
10. Sú stále pripravení na útok.
11. Vždy sú vševediaci, na všetko majú odpoveď.
12. Hovoria príliš potichu, málo zrozumiteľne.
13. Stále sa o niekoho nadmerne starajú.
14. Nevedia si priznať chybu.
15. Ignorujú druhých.
16. Neustále lichotia, sľubujú.
17. Stále chcú, aby bolo všetko podľa nich.
18. Neustále chcú, aby s nimi niekto súhlasil.
19. Klamú, vymýšľajú si, vyhovárajú sa. S chuťou nesúhlasia,
aby sa mohli hádať.
Schopnosti ľudí, ktoré ich chránia pred stresom

1.
2.
3.
4.
5.

Úprimne oceňujú druhých a ich prácu.
Vciťujú sa do druhých a dávajú im to najavo.
Dokážu prijímať kritiku v pokoji - zaujíma ich.
Hovoria áno - nie v súlade s tým, čo skutočne chcú a cítia.
Dokážu pozorne a citlivo počúvať druhých.
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6. Dávajú najavo úctu a rešpekt k sebe aj druhým.
7. Dokážu uzatvárať rozumné kompromisy.
8. Jasne a primerane vyjadrujú svoje vlastné pocity a potreby.
9. Chovajú sa príjemne a pokojne.
10. Dokážu otvorene hovoriť aj o nepríjemných a bolestivých
veciach.
11. Dokážu kritizovať bez toho, aby zraňovali.
12. Dávajú druhým priestor na vyjadrenie pocitov a potrieb.
13. Dokážu premeniť spor na dohodu.
14. Neohovárajú.
15. Dokážu otvorene a bez hanby hovoriť o sebe.
16. Nemajú strach zo zosmiešnenia, dokážu si zo seba
utiahnuť.
17. Chyby a nedostatky druhých berú láskavo a s pochopením.
18. Konfliktné situácie zvládajú s nadhľadom.
19. Akceptujú vlastnú nedokonalosť a svoje limity.
20. Majú odvahu sa ozvať, keď cítia nespravodlivosť k sebe
alebo voči druhým.
Toto je len pár bodov, ktoré sme si spomenuli. Skúsme sa
nad nimi zamyslieť a porozmýšľať nad tým, či ozaj neexistuje
cesta, ktorou by sme stres dokázali ovládnuť alebo ho aspoň
zmierniť.
Bc. Pavlína Matulová

Tajnička
V minulom čísle pred Vianocami sme uverejnili aj tajničku. Vylúštenie tajničky na obecný úrad odovzdalo len 7
našich spoluobčanov. Z toho sme usúdili, že o takýto spôsob
zábavy nie je v našej obci záujem a rozhodli sme sa vydať
noviny bez tajničky.

Ján Brída - StaFel ,
Naftárska 943, Gbely
Stavebný, hutný, elektroinštalačný materiál
Tel, fax: 034/6621729,
Mob: 0905 236 343,
Web: www.stafel.sk
Kompletný sortiment stavebného materiálu.
Vodomerné šachty skladom.
Stavebná oceľ a hutný materiál. Káble a príslušenstvo
pre elektroinštaláciu.

NOVINKY:
okrasné plotové tvarovky a striešky - farebné
studničné skruže
pletivo + príslušenstvo
štiepaný bambus
odvodňovacie žľaby
presné šalovacie tvárnice s perodrážkou
Dovoz na miesto stavby, vykládka hydraulickou
rukou. Doprava sypkých zmesí - trojstranný sklápač,
nosnosť 6t.
Pri dostatočnom množstve materiálu na sklade
dovoz v deň objednávky.
Pre novostavby a väčšie rekonštrukcie možnosť
zliav podľa dohody.
Tešíme sa na Vašu návštevu !!
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Príprava na jar
V nedeľu 13. januára 2008 sa uskutočnila Výročná členská
schôdza Telovýchovnej jednoty Unín. Športovci zhodnotili
úspechy a neúspechy v minulom kalendárnom roku. Na funkcionárskych a trénerských postoch neprišlo k žiadnym zmenám. Žiacke mužstvo sa pripravuje pod vedením p. Milana
Vaňka a p. Petra Reháka st., dorast pod vedením p. Milana
Vymyslického a p. Jána Včelku. Mužstvo dospelých začalo
prípravu pod vedením trénera p. Petra Regáska, ktorého sme
požiadali o rozhovor.
Pán tréner, kedy a kde ste začali so zimnou prípravou ?
Prvý tréning sme absolvovali 8. januára. Využívali sme
domáce prostredie a podmienky, striedali sme telocvičňu, futbalové ihrisko a okolité terény. Trénovali sme 3 razy do týždňa. V termíne od 7.2.2008 do 10.2.2008 sme absolvovali
zimné sústredenie v Pustom Poli (Nízke Tatry). Počas zimnej
prípravy sme absolvovali prípravné zápasy s Borským Mikulášom, Malými Levármi, Vrádišťom a Veľkými Levármi.
S akým kádrom mužstva sa pripravujete?
Káder mužstva zostal takmer nezmenený. Podarilo sa dotiahnúť hosťovanie Paľa Šebestu z Petrovej Vsi, z dorastu sa
s mužmi pripravuje Adam Mihál, ktorý svojím prístupom
k tréningu a zápasom sa pýta do základnej zostavy A-mužstva. V jarnej časti posilní naše mužstvo aj Martin Drinka
z Borského Mikuláša.
Váš cieľ v jarnej časti oblastnej futbalovej súťaže?
V jarnej časti súťaže chceme podávať poctivé výkony,
vyhnúť sa zostupovým priečkam, umiestniť sa do 8. miesta.
Hlavne však svojimi výkonmi chceme prinášať radosť z hry
sebe samým, ako i naším verným futbalovým fanúšikom.
Ďakujeme, želáme Vám ako i všetkým unínskym futbalovým mužstvám veľa športových úspechov.
Ján Palkovič

Zimné sústredenie mladých futbalistov

Vrchný rad zľava: Filip Flamík, Marek Míšaný, Peter
Masaryk, Frederik Flamík, Filip Landl, Radoslav Muller,
Martin Mlčúch, Jakub Vanek, Peter Rehák, Ivan Šiška,
Spodný rad zľava: Matúš Matula, Jakub Šiška, Daniel Rehák,
Sabina Jankovičová, Peter Šiška, Jaroslav Kríž, Patrik
Polakovič, Jakub Hrica
Sľúbené a dlho očakávané zimné sústredenie bolo pre mladých futbalistov výbornou motiváciou na pekné umiestnenie
v tabuľke. Od 15. do 17. februára si chlapci vychutnali za pekného počasia tréning v prostredí radimovských vinohradov

a ubytovanie v poľovníckej chate. O stravu, dozor, pohodu
a dobrú náladu osemnástich zúčastnených detí vo veku od 7 do
15 rokov sa postarali tréneri žiackeho mužstva. Samozrejme
poďakovanie za finančnú podporu patrí TJ Unín, ale i sponzorom - p. Jozefovi Grňovi, p. Štefanovi Ovečkovi a p. Jozefovi
Hricovi. Dúfajme, že toto spoločné stretnutie žiakov posilní
a v ďalších súťažných kolách dokážu, že bolo zaslúžené.

Vyžrebovanie futbalových súťaží
ObFZ Senica ročník 2007/2008 - jar
žiaci
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
27. kolo
28. kolo
29. kolo
30. kolo

15.3.2008
22.3.2008
29.3.2008
5.4.2008
12.4.2008
19.4.2008
26.4.2008
1.5.2008
3.5.2008
8.5.2008
10.5.2008
17.5.2008
24.5.2008
31.5.2008
7.6.2008

14.30 hod.
15.00 hod.
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.

Dubovce - Unín
Unín - Koválov
Rovensko - Unín
Unín - Prietrž
Trnovec - Unín
Unín - voľno
Vrádište - Unín
Unín - B.Sv.Jur
voľno - Unín
Unín - Letničie
P.Močidlany - Unín
Unín - Sobotište
voľno - Unín
Š.Humence - Unín
Unín - Jablonica

dorast
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
27. kolo
28. kolo
29. kolo
30. kolo

16.3.2008
23.3.2008
30.3.2008
6.4.2008
13.4.2008
20.4.2008
27.4.2008
1.5.2008
4.5.2008
11.5.2008
18.5.2008
25.5.2008
1.6.2008
8.6.2008
15.6.2008

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

Mokrý Háj - Unín
Unín - Jablonica
M.S.Ján - Unín
Unín - Prietrž
Čáčov - Unín
Unín - Kopčany
Brodské - Unín
Unín - B.Sv.Jur
voľno - Unín
Unín - Rybky
Petrova Ves - Unín
Unín - Trnovec
voľno - Unín
Oreské - Unín
Unín - Rovensko

dospelí
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
27. kolo
28. kolo
29. kolo
30. kolo

16.3.2008
23.3.2008
30.3.2008
6.4.2008
13.4.2008
20.4.2008
27.4.2008
1.5.2008
4.5.2008
11.5.2008
18.5.2008
25.5.2008
1.6.2008
8.6.2008
15.6.2008

15.00 hod.
15.00 hod.
15.00 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.
17.00 hod.

Dubovce - Unín
Unín - Koválov
Radošovce - Unín
Unín - Hlboké
Holíč - Unín
Unín - Kopčany
Brodské - Unín
Unín - Letničie
Cerová - Unín
Unín - Rybky
Sekule - Unín
Unín - P.Močidlany
Šaštín - Unín
Oreské - Unín
Unín - Š.Humence
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