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číslo 1 / ročník XV. 				
Keďže je to v našej moci,
prajeme vám k Veľkej noci
lásku, šťastie, zdravíčko,
šunku, vínko, vajíčko.
Veselé prežitie veľkonočných
sviatkov praje Redakcia

Na úvod
Milí Unínčania, čitatelia a priaznivci
Unínskych novín!
Vstupujeme do 15. ročníka občasníka
obyvateľov obce Unín, ktorý vychádza s
periodickou pravidelnosťou k Veľkej noci,
augustovým hodom a Vianociam. Za svoju
doterajšiu históriu si noviny našli už pevné
miesto v kultúrnom živote našej obce.
Tešia nás ohlasy a spätná väzba. Zvlášť nás
teší vedomie, že prostredníctvom novín
zostávajú v kontakte s nami a s dianím v
obci rodáci, ktorí žijú mimo dedinu. Noviny
sú tu pre vás a vašu informovanosť. Je to vaše
médium prostredníctvom ktorého môžete
vyjadriť svoje názory na dianie v obci.
Neviem či je pätnásť rokov pre obecné
noviny doba dlhá alebo krátka. Čo však
viem, je, že sa vyvíjajú a menia. Žijú.
Podobne ako človek, ktorý na prahu
dospievania je celkom iný, ako pri narodení.
Pri jubileách sa zvykne zastaviť a
rekapitulovať, ale tiež predstaviť svoje vízie.
Začínali sme len s kresbami, bez fotiek, lebo
kvalita tlače obrázkov nezodpovedala našim
predstavám. Postupne sme sa predsa ich
odhodlali uverejňovať. Medzitým pokročila
i technika. Každé číslo občasníka už od jeho
založenia pozostáva z autorských článkov,
predovšetkým z pier redaktorov a stálych
prispievateľov. A to až doteraz. Do budúcnosti
chceme s vašou podporou i naďalej pri
zachovaní periodicity čo najvernejšie
zaznamenávať a sprostredkovávať udalosti,
ktorými obec žila. A možno nie je ďaleko
deň, keď Unínske noviny vyjdú vo farbe.
Čo bolo vieme. Čo nás čaká je
budúcnosť. Môžeme sa na ňu tešiť alebo
sa jej obávať, môžeme sa na ňu pripravovať
alebo sa tváriť, že sa nás netýka. Ale
nemôžeme jej zabrániť. Bez poznania a
porozumeniu svojej minulosti, svojim
koreňom, nepochopíme ani zajtrajšok.
Na prahu tohto 15-ročníka nášho
občasníka vám želám odvahu prijať
minulosť, nebáť sa budúcnosti a naplno
prežívať prítomnosť. Želám pokojnú a
požehnanú Veľkú noc!
S úctou
Martin Hoferka, šéfredaktor
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Veľká noc 2017

Rok sv. Martina
Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav
Zvolenský vyhlásil v našej Bratislavskej
arcidiecéze od 11. novembra 2016 do 12.
novembra 2017 Rok sv. Martina, ktorý je
pripomienkou na 1700. výročie jeho narodenia.
Presný čas jeho narodenia nepoznáme.
Narodil sa v roku 316 alebo 317 v rímskej
provincii Panónia, v meste Sabária (dnes
maďarské mesto Szombathely). Jeho otec
bol vojak. Meno Martin (latinsky Martinus)
získal po starorímskom bohu vojny
Marsovi. Spolu s rodičmi sa presťahoval do
Pávie v severnom Taliansku. Tu sa zoznámil
s kresťanstvom a začal sa pripravovať ako
katechumen na krst. Tu ho taktiež otec ako
15-ročného, teda o dva roky skôr, ako bolo
zvykom, prihlásil do vojska. Martin ako člen
jazdeckého pluku pôsobil v severnej Gálii
(dnešné Francúzsko), v okolí mesta Amiens.
A pri bránach tohto mesta sa odohral
najznámejší príbeh z jeho života. Keď ho pri
mestskej bráne požiadal o almužnu žobrák,
Martin, ktorý pri sebe nemal žiadne peniaze,
mu dal polovicu svojho plášťa. V noci sa mu
vo sne zjavil Kristus zaodetý martinovou
polovicou plášťa. Krátko nato Martin prijal
na Veľkú noc roku 339 krst a v roku 354
odišiel z armády a utiahol sa do samoty. Pod
duchovným vedením biskupa Hilára z Poitiers
rýchlo napredoval v kresťanskej dokonalosti.
Jeho príklad oslovil ďalších a tak Martin spolu
so svojimi spoločníkmi založili v blízkosti
meste Ligugé prvý kláštor v západnej Európe.
V roku 371 po smrti biskupa v Tours, ktoré
bolo asi sto km vzdialené od martinovho
kláštora, si ho veriaci zvolili za svojho biskupa.
A pretože predpokladali Martinovo zdráhanie
prijať tento úrad, pod zámienkou návštevy istej
chorej ženy, ho pri meste očakávali a slávnostne
uviedli do mesta, kde ho manifestačne vyvolili
za biskupa. Martin prijal biskupskú vysviacku
4. júla 371 v Tours. Až do svojej smrti v roku
397 Martin každoročne navštevoval svojich
veriacich vo farnostiach, predovšetkým
na vidieku zakladal nové farnosti. Založil
stredisko, ktoré pripravovalo klerikov na
pôsobenie medzi vidiečanmi, ktorých väčšina
žila v náboženskej nevedomosti. Ochraňoval
nespravodlivo trestaných, pomáhal biednym,
liečil chorých. Už za svojho života mal povesť
svätca a divotvorcu, dokonca kriesil mŕtvych.
Zomrel počas jednej zo svojich pastoračných
ciest dňa 8. novembra 397. Podľa jeho
želania ho pochovali 11. novembra 397 na
predmestskom cintoríne v Tours. Neskôr nad
jeho hrobom vznikla katedrála. Sv. Martin je
prototypom nového typu svätca. Už to nie je
mučeník, ktorý svoju vernosť Kristovi spečatil
svojou krvou, ale je to vyznávač, ktorý získal

Oltárny obraz z farského kostola s vyobrazením
sv. Martina biskupa, ktorý v roku 1948 namaľoval miestny rodák František Devínsky – Dermek.
Foto: Autor
nebo svojim životom. Jeho úcta sa veľmi
skoro rozšírila v celej západnej cirkvi i vďaka
životopisu jeho žiaka Sulpicia Severa. Stále
patrí k najpopulárnejším svätcom. Dôkazom
je i množstvo kostolov a chrámov zasvätených
jeho menu. Iba na Slovensku ich poznáme vyše
150. Zároveň sv. Martin je patrónom našej
Bratislavskej arcidiecézy a Spišskej diecézy.
Je patrónom viacerých miest a obcí. Jednou
z nich je i naša dedina. Sv. Martinovi máme
zasvätený farský kostol, pôvodne gotický zo
14. storočia. Jeho zobrazenie sa objavuje už na
najstaršom obecnom pečatidle z roku 1630.
Podľa dekrétu Apoštolskej penitenciárie
v tomto Roku sv. Martina sú všetky kostoly
zasvätené sv. Martinovi v našej arcidiecéze
pútnickými chrámami s možnosťou získať v
nich raz denne úplné odpustky, ak sa veriaci
nábožne zúčastnia posvätného slávenia
alebo inej pobožnosti, pri ktorej sa na záver
pomodlia modlitbu Otče náš, Verím a
budú vzývať o príhovor Pannu Máriu a sv.
Martina. Ďalšou podmienkou je sv. spoveď,
sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca
a vyvarovať sa i ľahkého hriechu. Troška
nadnesene môžeme povedať, že tento rok
nemusíme nikde putovať, lebo odpustky
môžeme po celý rok získavať doma. Prví
pútnici, ktorí navštívili náš kostol boli
veriaci z Koválova. V rámci tohto Roku
sv. Martina môžeme svoju spolupatričnosť
vyjadriť i spoločným putovaním do
katedrály, do Dómu sv. Martina v Bratislave.
Spoločná púť nášho Skalického dekanátu sa
koná 8. mája 2017.
M. Hoferka
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Spoločenská kronika
Narodili sa:
Ema Kubovičová			

17. 3. 2017

Zosobášili sa:
Michel Hansueli Schwab a Ivana Pobudová
Dušan Karas a Mgr. Zuzana Formánková
Ing. Pavol Krempa a Eva Borbélyová		

9. 9. 2016
28. 1. 2017
18. 3. 2017

Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom

Opustili nás:
Anton Fišera		
Jozef Varmuža		
Blanka Hrebačková
Jozef Herda		
Rozália Straková		
Štefánia Drúžková		

2. 1. 2017 vo veku 81 rokov
18. 1. 2017 vo veku 82 rokov
31. 1. 2017 vo veku 43 rokov
26. 2. 2017 vo veku 66 rokov
26. 2. 2017 vo veku 88 rokov
16. 3. 2017 vo veku 102 rokov
Česť ich pamiatke
V tomto roku máme v
obci len jednu 90-siatničku a to je pani Rozália
Ovečková, ktorá sa dožila tohto krásneho jubilea
v nedeľu 29. januára.
Pri tejto príležitosti jej
starosta obce zablahoželal a poprial v mene všetkých spoluobčanov pevné
zdravie, rodinnú pohodu
a Božie požehnanie.
Foto: R. Drúžková

Uvítali sme len chlapcov
Na obecnom úrade sa v sobotu 18. februára zišli naši najmladší
spoluobčiankovia narodení v roku 2016 v sprievode svojich rodičov.
Slávnostne ich privítal zástupca starostu Ing. Dušan Petráš. Kultúrny
program si pripravili žiačky základnej školy Ema Vaculková a

Kultúrno-spoločenská činnosť
Čo bolo ...
26. 12. 2016
6. 1. 2017
6. 1. 2017
15. 1. 2017
21. 1. 2017
18. 2. 2017
25. 2. 2017
19. 3. 2017

Jasličková pobožnosť – unínska mládež
Koledovanie po obci – unínska mládež
Nohejbalový turnaj – OcÚ a TJ
Detský maškarný ples – ZO SZCH
Maškarný ples – DHZ
Ples chovateľov – ZO SZCH
Fašiangy – unínski mládenci
Oslava 20. výročia založenia - JD

Čo bude ...
16. 4. 2017
5. 5. 2017
10. 6. 2017
24. 6. 2017

Diskozábava – TJ Unín
Prednáška zvonára z Chrámu sv. Víta v Prahe
Deň detí
Unínske samohyby

Informácie z obce
Pokračovanie prác v Čajkových uličke
Spodná časť Čajkových uličky bola vyčistená od náletových
kríkov a buriny, bola navezená zemina a bude v tu vysadená zeleň.
Studňa, ktorá sa tu nachádza bude vyčistená a upravená.
Osadenie zrkadla na križovatke pri kultúrnom dome
Križovatka pri kultúrnom dome bola neprehľadná a nebezpečná.
Toto čiastočne vyriešilo novoosadené zrkadlo. Ostrovček vytvorený
pri zrkadle je upravený a vysadený okrasnou zeleňou.
Premiestnenie zberných nádob
Zberné nádoby na elektroodpad, oleje a nebezpečný odpad boli
premiestnené od obecného úradu do priestorov zberného dvora.
Zberný dvor bude otvorený vždy v sobotu od 9.00 do 12.00 hod.
Chodníky pri škole
V okolí školy a materskej školy je veľký pohyb vozidiel. V
záujme bezpečnosti detí tu bol vybudovaný chodník v časti od
transformátora po 6-bytovú jednotku.
		
-rdAndrea Straková. Uvítanie bolo tento krát výnimočné, lebo detí
bolo len osem a všetko to boli chlapci. Tí dostali mená: Stanislav,
Martin, David, Filip, Tomáš, Michal, Branislav a Peter. Prajeme im
veľa zdravia, šťastia a radosti v kruhu svojich blízkych.
Foto: M. Straka
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Základná organizácia jednoty dôchodcov Svetové ocenenie
v Uníne už 20 ročná
Svetová colná organizácia
Nie je to tak dávno, čo boli Vianočné sviatky. V podstate pred pár
dňami nás unínski mládenci pozývali na tradičnú fašiangovú zábavu
spojenú s pochovávaním basy a opäť tu je čas, keď sa pravidelne v
roku koná výročná členská schôdza Základnej organizácie jednoty
dôchodcov v Uníne.
Tohto roku bola táto výročná členská schôdza o to dôležitejšia,
že sa konala pri príležitosti 20. výročia založenia tejto organizácie v
obci. Výročná členská schôdza sa uskutočnila v nedeľu 19. marca o
14.00 hod. v kultúrnom dome. Už vo vestibule si mohli návštevníci
prezrieť panely s fotografiami z činnosti organizácie za uplynulé
niekoľkoročné obdobie a diplomy, zo speváckych a krojovaných
súťaží, ktoré získala spevácka skupina Úsmev. V zasadačke bola
už tradične pripravená „Veľkonočná výstavka“. Okrem rôznych
veľkonočných predmetov, vajíčok – kraslíc, boli tiež prezentované
veľkonočné výrobky klientov Domova sociálnych služieb Barborka
v Uníne, ktoré si bolo možné aj zakúpiť.
Slávnostne pripravená zasadacia sála sa postupne zaplnila
a predsedníčka organizácie Štefana Jurigová zahájila rokovanie
privítaním hostí: podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja a
primátora mesta Holíč Dr. Zdenka Čambalu, prednostku Okresného
výboru v Skalici JUDr. Vieru Kučerovú, starostu obce Jána Palkoviča,
čestného predsedu jednoty dôchodcov Ing. Jozefa Morbachera ,
nového okresného predsedu jednoty dôchodcov Ľubomíra Bollu,
správcu farnosti Mgr. Tibora Tasáryho, hostí družobných obcí
Petrova Ves, Radimov a Gbely ako i domácich účastníkov. Pestrý
kultúrny program si pripravili žiačky základnej školy a spevácky
súbor Radosť za doprovodu heligónky. Odzneli niektoré pesničky,
ktoré máme možnosť počuť aj na TV Šláger.
Správu o činnosti za dvadsaťročné obdobie predniesla
predsedníčka organizácie Štefana Jurigová, ktorá spomenula aké
boli začiatky, kde pri založení boli len dve desiatky členov a prvou
predsedníčkou bola Justína Kvasničáková. Niektorí zo zakladajúcich
členov však už nie sú medzi nami. Činnosť a spolupráca s inými
organizáciami a vedením obce sa postupne rozvíjala a to až do
aktivít dnešných dní. Tak isto sa rozširovala členská základňa, ktorá
v súčasnosti má 190 členov. O finančnom hospodárení organizácie
informovala pokladníčka Elena Matušovichová. Revíznu správu
predložila Terézia Michálková a Štefana Potreská oboznámila
účastníkov s plánom práce na rok 2017.

(WCO) každoročne pri príležitosti
Medzinárodného dňa colníctva
udeľuje čestné uznania vybraným
colníkom členských colných správ
WCO, ktorí svojím osobným
prínosom
výraznou
mierou
prispeli k naplneniu cieľov
určených generálnym tajomníkom
WCO Kunio Mikuryiom. Na
slávnostnej akadémii konanej
z príležitosti Medzinárodného
dňa colníctva 26. januára 2017
na Finančnom riaditeľstve v
Bratislave, prezident Finančnej správy SR Ing. František Imrecze
odovzdal čestné uznanie Svetovej colnej organizácie nášmu
občanovi, poslancovi obecného zastupiteľstva, colníkovi mjr. Bc.
Jurajovi Ondrášovi. Tohtoročnou témou bola „Analýza dát pre
efektívne riadenie hraníc“.
Mjr. Bc. Juraj Ondráš
pracuje ako colník na
Oddelení prevencie a analýz
rizika na Colnom úrade
Trnava. Poznatky získané
z témy sú využívané na
zefektívnenie
činnosti
Colného
úradu
Trnava,
nastavovanie
kontrolných
mechanizmov a prevenciu
rizika.
Blahoželáme, želáme ešte
veľa pracovných a osobných
úspechov.
Foto: Archív J. Ondráša

-jp-

Ondrej Malík predložil prítomným na schválenie uznesenie zo
slávnostného zasadnutia a všetkým účastníkom bolo podané bohaté
občerstvenie.
Celému výboru základnej organizácie jednoty dôchodcov a
všetkým, ktorí sú výboru nápomocní ako i za prípravu tejto výročnej
členskej schôdze patrí úprimná vďaka a želáme im všetkým veľa
zdravia, šťastia a úspechov do ďalšej činnosti.
Ing. Ján Hetmánek, CSc.

Foto: J. Juriga
Poďakovanie zakladajúcim členom organizácie a blahoželanie
jubilantom 70, 75, 80, 85 a 90 ročným bolo ďalším bodom
programu. Po odovzdaní kvetiny a darčeka jubilantom bola minútou
ticha uctená spomienka na najstaršiu občianku obce – 102-ročnú
Štefániu Drúžkovú, ktorá nás opustila 16. marca 2017. V programe
sa pokračovalo odovzdávaním Ďakovných listov pri príležitosti 20.
výročia založenia Jednoty dôchodcov v Uníne a diskusiou, do ktorej
Ondrej Malík prispel básňou Sama Chalúpku. Na záver programu

Členovia Jednoty dôchodcov v Uníne si v utorok 28. marca urobili brigádu – jarné upratovanie v okolí jaskynky lurdskej Panny Márie
pri dome smútku.
Foto: A. Matuškovičová
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Veľká noc prichodí

dievčatá veľa nebili, ani neoblievali, všetko robili s
mierou a úctou k ženám.
Na svoje mladé časy pán často spomína, najviac
„Veľká noc prichodí, bude i kúpačka
si pripomína mladosť piesňami.
a môjho milého vzali za vojáčka.“
Zo školských lavíc si pamätá aj túto pieseň,
Veľká Noc je sviatok zmŕtvychvstania pána
ktorú spievavali práve vo Veľkonočnom období:
Ježiša. Vtedy sa končí pôst a na Veľkonočnú nedeľu
„Z úzkej izby von do poľa, do slobody von,
vypuknú zábavy, veselice, radovánky. Spýtala som
slnko svieti, škovran volá, zvučí žitia zvon. Kvietok
sa najstaršieho rodáka obce, ako on s jeho rodinou
z hrudy, včielka z úľa, motýľ z kukle bzik, každá
prežívali tieto sviatky v roku.
skrýš sa odomknula v tento okamžik. Každé puto
Začal rozprávaním úryvku z časopisu, ktorý si
rozlomené, praskli závory, všade hmyz a rúcha
zapamätal z tretej triedy základnej školy:
vrenie, všetko hovorí. Blázon veru, kto včil smúti,
„Veľká Noc prichodí, aké to milé slova, náš
drepí ako jež, rozbor vtedy desné kúty a duša vyleť
duch v radostnej viere vnáša sa k hospodinu, že
tiež“.
syna svojho slávnostne vyviedol z hrobu. No my
Aby to bolo objektívne, spýtala som sa aj ženy,
katolíci tiež dúfame, že i my vstaneme z mŕtvych
ako si ona pamätá svoju mládežnícku Veľkú noc.
a očakáva nás lepší a nekonečný, radostný život.
Rodáčka obce Unín, p. Helena Škodová, ktorá
V celej prírode vidíme obrat, všetko sa javí k
veľmi rada spomína na svoj život v Uníne a je
lepšiemu, lebo začína nám očakávaná jar. Ale
šťastná, že sa sem na starobu mohla vrátiť.
najväčšiu radosť majú z toho deti, ledva čakajú
Rozpráva, že mládenci chodievali po
aby vyschli chodníky a mohli sa ísť baviť na lúku“.
slobodných dievkach od skorého rána až do obeda.
Náš klient spomína na „šlahačku“ s úsmevom
na tvári a veselými spomienkami v pamäti. Veľkonočná výzdoba pri vstupe do Chlapci dievčatá vyšibali, dievčence chlapcov
pohostili, čerstvo upečenými koláčmi a dali im
Pamätá si, ako na Veľkonočný pondelok skoro Barborky.
Foto: autor aj vypiť. Po obede išli s kamarátkami von do ulíc,
ráno mládenci vstávali, aby zastihli dievčence ešte
chlapci ich ešte chceli šibať a už aj pooblievať, ale oni sa nechceli dať,
v posteli. Na posteli dievčence vyšibali korbáčmi, ktoré si každý
tak sa naháňali po dedine. Večer išli už starší mládežníci na zábavu a
sám uplietol, u niektorých dievčat vraj aj periny roztrhali. Prešli po
ktorí chceli našli si „frajírky a frajírú“. Veselili sa do polnoci.
všetkých slobodných dievčatách, ak by niektorú obišli, cítila by sa
Celý kolektív domova Barborky Vám praje príjemné prežitie
urazená. Niektorí mládenci celú dedinu ani neprešli, nakoľko im
Veľkonočných sviatkov.
niektorí ľudia naliali alkohol a nie všetci to zvládli. Po obede prišla aj
polievačka, keďže niektoré korbáče nevydržali a polámali sa. Nikdy
Bibiána Fojtlínová

Jasličková slávnosť a koledovanie
Dobrej noviny v našej obci
Vianočné obdobie je už dávno za nami, no my sa trochu obzrime
a pripomeňme si, ako naše deti dokázali s láskou ďakovať na božie
dary. Pod vedením študentky Katky pripravili Jasličkovú slávnosť, s
ktorou vystúpili 26. decembra v kostole sv. Martina. Príbeh sa niesol
v rozprave starej mamy o príchode malého Ježiška na svet. Do hry
boli zakomponované piesne a koledy sprevádzané hrou na gitare a
keyboarde. V mene všetkých detí a ich rodičov patrí poďakovanie
pánovi farárovi za možnosť zorganizovať toto dramatické pásmo v
kostole, ďalej pani Zlate Machovej za nádherné kostýmy a obecnému
úradu za pomoc pri ozvučení.

(horný rad zľava): Ema Vaculková, Andrea Straková, Monika
Hricová, Katka Petrášová; (stredný rad zľava): Samuel Šebesta,
Sára Chocholáčková, Karin Husárová, Katarína Sabayová, Alica
Glogovská; (spodný rad zľava): Mário Flamík, Filip Šebesta, Liana
Pechová, Samuel Cvečka, Martin Hoferka, Barbora Havlová
Foto: M. Straka

Ako vyvrcholenie vianočného obdobia skupina detí na sviatok
Troch kráľov koledovala v našej obci po rodinách počas celého
sviatočného poobedia. Aj napriek nepriaznivému počasiu výsledok
na seba nenechal dlho čakať. Vyzbieralo sa 801,20 €. Z tejto čiastky
bolo 400,60 € venovaných na obnovu Farského kostola sv. Martina
v Uníne. Druhá polovica 400,60€ bola zaslaná do centra organizácie
eRko, ktorá Dobrú novinu už 22. rokom organizuje. Za celé
Slovensko sa vyzbierala neuveriteľná suma 981 872,60 € a my sme
radi, že prispela prostredníctvom našich koledovníkov i naša obec.
Tento rok peniaze putovali na pomoc menej rozvinutým krajinám,
ako sú Keňa, Etiópia, Južný Sudán a Uganda. Týmto sa chceme
poďakovať všetkým rodinám, ktoré sa rozhodli prispieť ľuďom, ktorí
nemajú také šťastie na plnohodnotný život ako my. Veríme, že sme
v našej obci zaviedli novú a peknú tradíciu. Veď kedy je ten najlepší
čas na darovanie, keď nie počas Vianoc? A my, malí farníci s čistými
a radostnými dušami sme teda nemohli vstúpiť do pomyslenej
betlehemskej jaskyne bez darov.
Katarína Petrášová

(zľava): Karin Husárová, Liana Pechová, Adriana Lukáčová,
Katka Petrášová, Sára Chocholáčková, Samuel Cvečka, Alica
Glogovská, Andrea Straková, Ema Vaculková
Foto: J. Palkovič
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Niečo z histórie matrík
Matriky sú verejné knihy, resp. listiny, do ktorých sa zapisujú
skutočnosti občanov o ich osobnom stave. Narodenie, sobáše,
úmrtia – slúžia k identifikácii osoby. Vznikli ako najzákladnejšia
forma evidencie obyvateľov pre potreby duchovnej správy veriacich.
Cirkev kedysi bola nositeľkou vzdelanosti. O zavedenie matrík
usiloval už II. Lateránsky koncil v roku 1139, ktorý hovoril o
význame a potrebe zavedenia matrík. Avšak niet nijakých dokladov,
nijakej zmienky o tom, že by sa po tomto koncile niečo také zaviedlo.
Vedením takýchto kníh sa začali zaoberať cirkevné kruhy v Uhorsku
v roku 1515 na cirkevnom sneme vo Veszpréme. Veszprémska
synoda nariadila každému farárovi viesť register, teda knihu, do
ktorej sa mali zapisovať mená pokrstených, tiež mená ich rodičov,
krstných rodičov a dátum krstu. Knihy mali byť uložené v kostoloch.
Avšak znovu nič nenasvedčuje tomu, že by sa i toto nariadenie
zrealizovalo. Nenašli sa žiadne evidencie z týchto rokov.
Až Tridentský koncil, ktorý sa zišiel v roku 1545 z dôvodu
odstránenia rozkolu a obnovenia jednoty v cirkvi, venoval pozornosť
aj matrikám. Ale až ďalší Tridentský koncil konajúci sa v novembri
1563, kedy bola vyhlásená doktrína „sviatosti manželstva“, vydal
nariadenie, ktorým určil aj presný postup uzavretia manželstva
ako dobrovoľného a nerozlučiteľného zväzku a zároveň nariadil,
aby každý farár starostlivo viedol a opatroval knihu, do ktorej mal
zapisovať mená manželov, svedkov a dátum a miesto manželskej
zmluvy. Manželstvo mohlo vzniknúť iba medzi pokrstenými, takže
bolo nutné viesť i knihu pokrstených.
V roku 1614 z príkazu Pápeža Pavla V., sa malo v každom
kostole viesť 5 druhov farských kníh: 1. kniha pokrstených, 2. kniha
birmovaných, 3. kniha sobášených, 4. kniha o stave veriacich, 5.
kniha zomretých. Aj s tým, čo majú tieto knihy obsahovať. Avšak
napriek všetkým nariadeniam a opatreniam cirkevných vrchností,
zostávalo ich uvádzanie do života stále neuspokojivé. Matriky sa
postupne zavádzali na všetkých farách v priebehu 17. storočia.
Ochranu cirkevných matrík nariadila i Mária Terézia 29. 12.
1769. Tiež panovník Jozef II., syn Márie Terézie, pochopil význam
matrík ako evidencie obyvateľov nielen z hľadiska osobného,
cirkevného, ale i z hľadiska potrieb pre účely hospodárske, vojenské,
ale i štatistické. Panovník Jozef II. 1. mája 1781 vyhlásil rímskokatolícke matriky za právoplatné verejné knihy. V roku 1784 určil,
aby každý druh matriky, narodených, sobášených, zomretých, sa
viedol osobitne. Tiež nariadil jednotný postup ich vedenia.
Od roku 1788 začali viesť matriky i židia. Viedli ich v nemeckej
reči.
Za vlády Františka I., ktorý v roku 1827 nariadil, aby všetky
vierovyznania viedli matriky vo dvoch exemplároch, z toho jeden sa
musel každý rok dať do úschovy do archívu – do župných archívov,
v mestách do mestských archívov. Výpisy vydávali farári. Nariadenie
v prvej polovici 19. storočia sa zaoberalo v akej reči sa majú viesť
matriky. Do začiatku 19. storočia sa viedli katolícke matriky v
latinčine, evanjelické matriky sa viedli i v nemčine. Ojedinele v
inom jazyku. Kalvíni viedli matriky v reči ľudu, bola to prevažne
maďarčina. Židia ich viedli v nemčine. V roku 1836 sa zaviedlo
vedenie matrík v maďarskej reči. Národnostný zákon v roku 1868
umožnil farárom, aby si jazyk pre vedenie matrík zvolili ľubovoľne.
Evanjelickým farárom v roku 1880 bolo nariadené pri vedení matrík
používať maďarský jazyk.
Prijatím zákonného článku č. 33 z roku 1894 boli zavedené
štátne matriky. Zriadili sa štátne matričné obvody. Štátnych
matrikárov menoval minister vnútra. Ustanovila sa oznamovacia
povinnosť.1. januára 1950 vstúpil do platnosti zákon č. 268/1949
Zb., ktorý zaviedol jednotný systém vedenia štátnych matrík.
Na základe rozhodnutia z 20. 12. 1951 boli v roku 1952 cirkevné
matriky prevzaté z farských úradov a odovzdané matričným úradom
v sídlach príslušných MNV. S vývojom spoločnosti došlo k mnohým
zmenám, ktoré mali vplyv na vedenie matrík. Tieto zmeny si
vyžiadali prijatie novej právnej úpravy zákona 154/1994 Z. z., ktorý
po niekoľkých prijatých novelách platí dodnes.

Matriky sú v súčasnosti cenným a nenahraditeľným zdrojom pre
genealógiu, historickú demografiu a štatistiku a zároveň aj zdrojom
informácií pre ďalšie historické disciplíny, národopis, literatúru,
zdravotníctvo a iné odbory ľudskej činnosti.
Momentálne matrika v našej obci zaznamenáva matričné
udalosti v Uníne a Radimove. Na matričnom úrade sú len matriky
od roku 1906 po dnes. Matriky od roku 1895 do roku 1905 sú v
Archíve v Skalici. Skoršie ročníky matrík sa nachádzajú v Štátnom
archíve v Bratislave.
-rd-

Recitačné súťaže
Žiaci našej školy sa každoročne zúčastňujú recitačných súťaží,
v ktorých získavajú popredné umiestnenia. Jednou z týchto súťaží
je aj Hurbanov pamätník – súťaž v recitovaní poézie a prózy. Víťazi
školského kola Sára Chocholáčková (I. kategória poézia), Adela
Bombolová (I. kategória próza), Karin Husárová (II. kategória
poézia), Nikola Husárová (III. kategória poézia) sa zúčastnili
obvodného kola v Skalici. Tu sa im veľmi darilo a odniesli si 3
diplomy. Nikola Husárová postupuje z prvého miesta do okresného
kola, kde bude našu školu reprezentovať. Ďalšie diplomy získali:
Sára Chocholáčková za 2. miesto v I. kategórii - poézia a Karin
Husárová získala 2. miesto v II. Kategórii - poézia.

Po úspešnom zvládnutí a víťazstve v školskom kole recitačnej
súťaže Šaliansky Maťko sa žiaci našej školy zúčastnili okresného
kola súťaže Šaliansky Maťko v Skalici.
V I. kategórii nás reprezentoval Matúš Bajan (II.A), v II.
kategórii súťažila Sára Chocholáčková (IV.A) a v III. kategórii to bola
Sofia Danielová (VII.A). Aj napriek silnej konkurencii súťažiacich
sa našim dievčatám
podarilo zabodovať a
získať ocenenie poroty:
Sára
Chocholáčková
získala 2. miesto v
II. kategórii a Sofia
Danielová 1. miesto v
III. kategórii okresného
kola súťaže, a tým si aj
zabezpečila postup do
krajského kola. Toto
sa konalo 9. februára
v Trnave. Tu sa síce
Sofia neumiestnila na
oceňovanom mieste, ale
aj napriek tomu výborne
reprezentovala
našu
školu.
-dhFoto: Archív ZŠ s MŠ
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Prednášky v škole

Po roku sa v našej obci tradične konal fašiang spojený s pochovávaním basy. Tento rok ho zorganizovali mládenci roku 1998.
Dúfame, že sa i naďalej v našej dedine uchová táto milá a príjemná
tradícia. 		
Foto: P. Šiška

18. januára sa v Základnej škole s materskou školou Unín
uskutočnila prednáška historika Záhorského múzea v Skalici
ThLic. Martina Hoferku Th.D. s názvom „O škole v minulosti“.
Na interaktívnej tabuli odprezentoval pre občanov obce históriu
tunajšej školy, ktorú doplnil rôznymi zaujímavosťami o učiteľoch,
výučbe, budove školy a spoločenských pomeroch obce. Občania sa
spoločne preniesli v svojich spomienkach a vypočutých príhodách
do doby počiatkov vzniku školy v našej obci.
15. februára prišiel na pozvanie občanov etnomuzikológ PhDr.
Peter Michalovič. Jeho prednáška zhrnula občanom históriu ľudovej
hudby našej obce a regiónu. Obe stretnutia historikov mali veľmi
pekný ohlas a preto prítomní požiadali o vytvorenie cyklu rôznych
prednášok na témy blízke našej obci.

Rodičia si zvolili novú školskú radu
Rada školy pri Základnej škole s materskou školou Unín skončila
svoje volebné obdobie. Na poslednom zasadnutí riaditeľka školy
poďakovala všetkým členom za ich aktívnu činnosť a spoluprácu.
V januári 2017 sa uskutočnili voľby nových členov do rady školy. Z
radu kandidátov bolo zvolených 11 nových členov: členovia z radu
rodičov ZŠ - Bc. Štefan Vach – predseda rady školy, Mgr. Jaroslava
Regásková – podpredsedníčka rady školy, Vladimír Tokoš – člen,
Izabela Flamíková – členka z radu rodičov MŠ, Mgr. Adela Bartová
– členka z radu pedagogických zamestnancov ZŠ, Eva Fehérová členka z radu pedagogických zamestnancov MŠ, Lucia Starychová
– členka z radu nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ a členovia
za zriaďovateľa - Mgr. Martin Hoferka, Th.D., Zuzana Dinková,
Ľubomíra Bordáčová a Martin Lukáč.

Športovanie v škole...
Je všeobecne známe, že naše deti sa čím ďalej tým menej venujú
športu. U nás v škole sa snažíme, aby pohybu bolo čo najviac. Žiaci
tu majú k dispozícii 4 športové krúžky. Jeden pre dievčatá, dve
skupiny pre mladších a starších chlapcov futbal a jeden pre žiakov
prvého stupňa športový. Dievčatá sa dlhodobo venujú volejbalu, v
ktorom zožali staršie dievčatá pekné úspechy. Tento rok si zmerali
sily s dievčatami zo Skalice. Toto súperenie zvládli so cťou.
Chlapci sa venujú najmä florbalu, futbalu a futsalu. Zúčastnili sa
aj slávnostného otvorenia zrenovovanej telocvične na SOŠ J. Čabelku
v Holíči, ktoré prebehlo za účasti krajských, okresných a mestských
funkcionárov. Tu si zmerali svoje sily s chlapcami zo základných škôl
skalického okresu. Zaslúžene si odniesli cenné víťazstvo.

Foto: Archív ZŠ s MŠ

Foto: Archív ZŠ s MŠ
V marci sme požiadali p. Hoferku, aby pobesedoval so žiakmi
VI. – IX. ročníka na rovnakú tému o škole. Beseda bola pre žiakov
pekným prínosom, pretože si zároveň preverili vedomosti z histórie
v našej obci.
Mgr. M. Vaňková
Okrem športových aktivít v priestoroch školy sa už tretí rok
organizuje lyžiarsky výcvik. Tento rok sa ho zúčastnilo 22 žiakov a
3 učitelia. Aj napriek tomu, že mnohí žiaci mohli ešte využiť štátny
príspevok na lyžiarsky kurz, nepodarilo sa presvedčiť ďalších žiakov
a rodičov. Z toho dôvodu a v rámci úsporných opatrení sa skupina
našich žiakov musela spojiť so žiakmi zo ZŠ Kopčany. Miesto pobytu
lyžiarskeho kurzu bol hotel Slaná voda v lyžiarskom stredisku Oravská
Polhora. Hneď po ubytovaní sa, žiaci začali s výcvikom. Samozrejme,
že boli poučení o tom, ako sa majú správať na svahu, učili sa obratom,
chôdzi, výstupom a aj padaniu. Neskôr boli rozdelení do skupín a
pod vedením inštruktorov sa denne učili a zdokonaľovali v lyžovaní.
Podmienky na lyžovanie mali výborné a všetci, ktorí sa výcviku
zúčastnili sa naučili lyžovať, alebo si zdokonalili svoju techniku.
-dh-
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Prvého apríla za veterného, ale našťastie
slnečného počasia, sa uskutočnila výsadba
Rodovej lipovej aleje. Prihlásených bolo 64
rodín, ale u rozhľadne nad dedinou sa zišlo
viac než 200 ľudí. Najstaršou účastníčkou bola
83-ročná Emília Mórová, ktorá dorazila na
svojom neodmysliteľnom motocykli Jawa 05 a
najmladším účastníkom bol 8-mesačný Miško
Jureňa. Dokonca prišla aj Júlia Ovečková z
Anglicka, aby si mohla aj ona so svojou rodinou
zasadiť lipku v aleji a medzi účastníkmi boli
aj arboristi otec a syn Noskových z Kopčian,
ktorí dobrovoľne priviezli kôru, aby si ľudia
zamulčovali vysadené lipky.
Celá akcia sa začala chvíľkou poézie,
kedy Anna Reháková predniesla báseň
o lipách, nasledoval príhovor OZ Srdce
Zeme a po ňom krstenie tejto aleje. Tejto
nádhernej úlohy sa zhostil náš rodák a
významný záhorácky divadelník Ivan
Fodor, kedy spoločne s ďalšími spevákmi
manželmi
Machových
a
Magdou
Jakúbkovou zaspievali lipkám zhudobnenú
báseň od Milana Richtera „Uníne, Uníne
suadko spíš v doline“. Na záver nám Martin
Hoferka priblížil históriu zasadených líp
v našom katastri a uviedol, kedy boli lipy
vysadené pri rozhľadni a farskom kostole.
Účastníci mali už vopred pripravené
jamy, pletivo, sadenice líp a kolíky k sadeniu.
Po celý čas vládla celými Brovišťami
pozitívna nálada. Bolo krásne sledovať
celé rodiny pri sadení a vidieť, ako si všetci
účastníci vzájomne pomáhajú.

Celá táto akcia bola ukážkou toho, že
kde je dobrý zámer a vôľa, všetko ide, a to
aj bez peňazí z európskych fondov, že keď
sa ľudia spoja pre dobrú vec, tak dokážu
urobiť svet krajším a že keď sú ohľaduplní
k všetkému živému okolo, spoločne dokážu
zanechať krásny odkaz pre ďalšie generácie.
Veľa ľudí mi hovorí, že im je ľúto, že
sa nestihli prihlásiť, alebo že o tejto akcii
nevedeli. Netreba však vešať nad tým hlavu,
lebo takáto spoločná výsadbová akcia určite
nie je našou poslednou.
Chcem poďakovať všetkým tým,
ktorí nám pomáhali k tomu, aby sa táto
udalosť realizovala: rodinám, ktoré sa do
tejto akcie prihlásili, ďalej svojim dvom
spoluorganizátorkám Ľubke Bordáčovej
a Jarke Kollárovej, našim rodinám, za
intenzívnu pomoc pri prípravách okolo
aleje a ženám, ktoré napiekli a nezabudli na
to, že po dobrej vykonanej práci príde každé
občerstvenie vhod! Naše poďakovanie patrí
aj pánom a chlapcom rodín Jaroslava Pechu
a Jozefa Bordáča, ktorí všetky vysadené
lipky na záver zaliali vodou.
Každý, kto mohol, pridal ruku k dielu a
tak sa táto lipová aleja stala takým unínskym
kolektívnym dielom a inšpiráciou pre
ostatné dediny a mestá. Veríme, že tento kút
Unína budete všetci radi navštevovať, tešiť
sa z toho, ako lipky pekne rastú a že sme sa
touto akciou spoločne pozitívne zapísali do
histórie Unína.
Prikladám aj báseň o Rodovej aleji,
ktorú zložila Jarka Kollárová a ktorá dojala
nejedného účastníka:		
Ľ. Andelová

Foto: J. Flajžíková

Aj naši predkovia
sadili svoje stromy
Dňa 1. apríla 2017 z podnetu občianskeho
združenia Srdce Zeme si v Brovišiach pri
Lipkách 64 rodín, prevažne z našej obce,
vysadilo svoj rodový strom, svoju rodovú
lipu. Dreviny boli vysadené vo forme aleje
v blízkosti lokality Lipky, kde od roku 2014
stojí i rozhľadňa. Názov lokality je odvodený
od líp, ktoré vysadili v roku 1818 na pamiatku
vtedajšieho panovníka Františka. Vraj za
jasného počasia je odtiaľ dovidieť až do
Viedne. František ako potomok Márie Terézie
a jej manžela bol i vlastníkom obce a okolia.

Stromy sú ako ľudia. Ich život je
porovnateľný s dĺžkou ľudského života.
Výsadba býva veľakrát spojená s nejakou
historickou udalosťou, a strom i po rokoch
je živou pripomienkou, sprítomnením
minulosti.
Z roku 1761, keď obec bola spolu s
okolitými lesmi ako súčasť Holíčskeho
panstva dal vtedajší majiteľ vypracovať
Lesný hospodársky plán. Plán určoval
spôsob a formu ošetrenia a využitia
lesa, systematizoval spôsob lesného
hospodárenia. A práve tento plán z
Holíčskeho panstva je dodnes najstarším
zachovaným plánom lesného hospodárenia

•

Jarmila Kollárová

•

Rodová lipová aleja

Nad Uňínem v širém poli lipky stojá,
vouajú rodákú zblízka aj zdaleka,
cobys aj v cuziňe prožiu život ceuí,
na svoju dzedzinu dycky si spomňi.
Idza chodňíčkem, hore Broviščama,
starenka, stareček se svýma vnúčencama,
ščebetalky maué veseuo hopkajú,
starenku, starečka oňi rádzi majú.
Starečkom čážne krok, dech sa krácí,
muadosci pjekný čas už sa nenavrácí,
ked císar pan na koňi u Lipek stau
a v náš pjekný kraj kouem sa rozhlédau.
Dnes vnúček už svojich vnúčkú má,
na svého starečka s láskú spomíná,
spojili sa rodziny, lipky zasadzili,
aby vnúčké na svych rodnych dycky si
spomjeli.
Uňíne, dzedzinko ležící v doliňe,
nech ludom láska v ich srdéčkách
rozkvitne,
požehnaj, bože muj, kažďučkú rodzinu,
co v lásce si uchová tú našu dzedzinu.

•

•

Ako sme sadili
rodovú lipovú aleju

na Slovensku. A majiteľom panstva nebol
nik iný ako cisár František Štefan Lotrinský,
manžel Márie Terézie. Vydanie tohto
Lesného hospodárskeho plánu o 8 rokov
predstihlo vydanie celokrajinského tzv.
Tereziánskeho lesného poriadku.
V roku 1898 bola zavraždená manželka
cisára Františka Jozefa I. Alžbeta, známa
ako Sisi, ktorá bola obľúbená predovšetkým
v Uhorsku. Z podnetu ministra uhorskej
vlády vyšla výzva, vysadiť v krajine na jej
pamiatku stromy. Do výzvy sa zapojila i
naša obec, ktorá vysadila 21 ks rôznych
drevín. Podľa spomienok Jána Michálka
(1914-2009) lipy stojace pri hlavnom
vchode po pravej strane do cintorína, ktoré
sú zasadené v tvare kríža, majú byť práve
jedny zo zmienených drevín vysadených
na pamiatku cisárovnej. V ich tôni sedávali
v nedeľňajšie poobedia, skôr ako sa začali
v kostole litánie, členovia obecnej rady a
prijímali rady ako i pripomienky svojich
spoluobčanov.
Sadenie stromu spojené s historickou
udalosťou sa konalo dňa 10. novembra 1996.
Obec navštívil prezident Michal Kováč so
svojou manželkou a v parku pri obecnom
úrade zasadil na pamiatku lipu.
Ako deti našich rodičov sa hlásime
k ich dedičstvu. Chceme pokračovať v
zveľaďovaní tohto kúska našej zeme, ktorá
je spätá s našimi predkami. A snáď niekedy
v budúcnosti, keď sa pripojíme k našim
predkom, budú mať naše deti a deti ich deti
o jedno miesto naviac, kde sa môžu zastaviť
a vrátiť ku koreňom.
M. Hoferka
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Ako v príprave futbalisti?
Začiatkom roka, presnejšie 10. januára sa začala zimná príprava
našich futbalistov na novú sezónu. Najskôr začali muži pod vedením
trénera Ľubomíra Stieranku a asistenta Martina Matuského, neskôr
sa pridali dorastenci pod trénerskou taktovkou Mgr. Petra Regáska
a Pavla Žilínka. Súťažne začínajú najskôr naši žiaci, ktorí začali
prípravu pod vedením Borisa Malíka a chlapci z prípravky sa začali
pripravovať pod vedením trénerov Pavla Šebestu a Roberta Slezáka.
Svoje zápasy budú hrať v Petrovej Vsi.
O krátky rozhovor sme požiadali trénera mužstva dospelých
Ľubomíra Stieranku.
Aká bola príprava?
Začali sme v telocvični 10. januára, keď podmienky dovoľovali,
striedali sme tréningové jednotky s trénovaním vonku. Dochádzka
sa neodlišovala od minulého obdobia, boli sme obmedzovaní
chorobami hráčov, zmennosťou v zamestnaní. Zohrali sme niekoľko
prípravných zápasov, zvíťazili sme nad mužstvom Trnovca 4:1,
prehrali s Rohovom 1:5, zvíťazili nad Vrádišťom 3:1, prehrali s
Petrovom 5:2 a v poslednom prípravnom zápase sme neuspeli s
NESYT Hodonín 2:3. Celkovo sme s prípravou spokojní, i keď stále
sú rezervy.
S akým kádrom nastupujete do súťaže?
Káder zostal temer pokope. Odišiel brankár Michal Vaculka
a hráč Braňo Madák do Duboviec. Prišli do mužstva obrancovia
Štefan Gzán z Humenného a Dušan Štítny zo Skalice, záložníci
Andrej Strásky zo Skalice a Ján Gábel z Holíča, útočník Dominik
Rosa zo Senice a brankár Mário Blaha z Holíča.
Váš cieľ pre jarnú časť súťaže?
V prvom rade hrať dobrý futbal, hrať tak, aby z hry mali radosť
samotní hráči ale aj diváci. Máme plán umiestniť sa s mužstvom
dospelých do 7. miesta, všetky mládežnícke družstvá budú bojovať o
popredné priečky v svojich súťažiach.
Ďakujeme za rozhovor a želáme športovcom veľa športových
úspechov a radosť z hry.
-jp-

Dorast
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dátum
15.4.
23.4.
30.4.
6.5.
14.5.
20.5.
28.5.
4.6.
11.6.
18.6.

Čas
16:00
13:30
13:30
15:00
14:00
17:00

14:00
14:30

Radošovce - Unín
Unín – Šajdíkove Humence
Unín – Borský Sv. Jur
Štefanov - Unín
Unín - Smrdáky
Rovensko - Unín
voľno
voľno
Unín - Rybky
Borský Mikuláš – Unín

Klietky pre chov prepelíc, králiky, činčily,
pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka,
odchovne pre kuriatka, krmítka a napájačky,
robíme rozvoz po celom Slovensku.

Viac na www.123nakup.eu,
tel. 0907181800

Vyžrebovanie jarnej časti
futbalového ročníka 2016/2017
A-mužstvo
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dátum
16.4.
23.4.
30.4.
7.5.
14.5.
21.5.
28.5.
4.6.
11.6.
18.6.

Čas
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Sobotište - Unín
Unín - Hradište pod Vrátnom
Unín – Petrova Ves
Štefanov - Unín
Unín - Chropov
Rovensko - Unín
Unín – Popudinské Močidľany
Čáry - Unín
Unín - Sekule
Letničie – Unín

Žiaci

Prelínacia súťaž. O termínoch a súperoch budete informovaní
prostredníctvom miestneho rozhlasu a na internetovej stránke obce
www.unin.sk.
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