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Vianoce sú, ...
keď rozlúskneme orechovú škrupinku,
a pod tanier si dáme z kapra šupinku,...
keď na oblátky rozdáme si med,
keď máme vieru, že je krajší svet,...
keď do daru si dáme lásku, pohodu,
keď sa na seba usmievame a máme
dobrú náladu,...
keď ľudia k sebe blízko sú...
Vianoce sú,...
pohladenie pre dušu...
Nádherné vianočné
sviatky plné radosti,
pokory a odpúšťania,
veľa zdravia, šťastia,
spokojnosti v novom
roku 2011 praje redakcia







Vianoce v nás
Ten príbeh všetci dobre poznáme. Odohral sa pred viac ako
2 tisíc rokmi v jednej malej júdskej dedinke, kde manželia žiadali o nocľah v hostinci, ale pretože to bolo v čase sčítania ľudu, keď
všetky ubytovne boli preplnené a oni boli chudobní, nenašlo sa
pre nich žiadne miesto. Nakoniec sa uchýlili do maštale, kde žena
v tú noc porodila syna. Toľko sa dozvedáme z evanjelií o narodení Spasiteľa.
Keby sme tam vtedy boli my, istotne by sme im poskytli
nocľah a Boh by sa nemusel narodiť v maštali! Tak hlboko sme
o našej láskavosti k Svätej Rodine presvedčení, že sa táto myšlienka dostala i do ľudovej adventnej pobožnosti. Nechcem nikomu krivdiť ani ho upodozrievať, že keby bol v tej chvíli prítomný,
reagoval by ináč ako všetci ostatní. Kto ale z tých ľudí vedel, že
tá obyčajná chudobná žena v požehnanom stave nosí pod srdcom
dlho očakávaného Mesiáša, ktorý vykúpi svet? Kto z nás si dnes
uvedomuje, že Spasiteľ aj dnes potrebuje našu pomoc, že Spasiteľ
je prítomný v našej obci aj v tých, ktorými slušní a spravodliví
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Farský kostol v zime, 60. roky 20. storočia.
Foto: Archív rodiny L. Masaryka.

pohŕdajú, že je prítomný v problematických deťoch v škole, ktoré
potrebujú našu pomoc, lebo sa im pre rozličné príčiny nedostáva
od vlastných rodičov, že Spasiteľ je aj môj sused, s ktorým sa hnevám, že je i blízky, ktorý mi ublížil a ja mu nechcem odpustiť, že
je ním i človek, s ktorým som práve v tomto okamihu? Je oveľa
ľahšie hovoriť ako konať, je oveľa jednoduchšie odsúdiť ako
odpustiť.
Hovorí sa, že Vianoce sú najkrajšími sviatkami roka.
Bezpochyby majú svoje čaro a atmosféru, ktorá nás privádza až
do obdobia nášho detstva, keď sa nám celý svet javil taký jednoduchý a jasný. Napriek tomu, že sme s pribúdajúcimi skúsenosťami zistili, že nie je všetko čierne a biele, predsa nám sviatky
Pánovho Narodenia zostali tými najkrajšími. A možno i preto, že
Vykupiteľ prichádza ako dieťa, ktoré je nám celkom vydané na
milosť a nemilosť. Boh v jasliach je bezbranný a čaká na našu
lásku, nielen počas Vianoc.
M. Hoferka
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Voľby do obecnej samosprávy

Na prahu nového volebného obdobia

Štyri roky prebehli ako voda a opäť sme mali možnosť zvoliť si
obsadenie v obecnej samospráve. V sobotu 27. novembra 2010 sa
o 7 hodine otvorili volebné miestnosti a každý svojprávny volič
nad 18 rokov si podľa svojich predstáv volil v našej obci z troch
kandidátov na starostu a z 24 kandidátov na poslancov deviatich.
Vzhľadom na počet voličov máme v obci jeden volebný okrsok.
Volebnú miestnosť sme mali v zasadačke kultúrneho domu, kde
boli k dispozícii 3 zásteny na úpravu hlasovacích lístkov. Volebné
miestnosti sa zatvárali o 20 hodine. Do voličských zoznamov
bolo zapísaných 952 voličov, z toho sa zúčastnilo volieb 647, čo
predstavuje 67,96 %. Zúčastnení voliči odovzdali 647 platných
obálok, v ktorých bolo 622 platných hlasovacích lístkov pre
poslancov a 635 pre starostu. Za starostu obce bol na ďalšie volebné obdobie štyroch rokov zvolený s počtom hlasov 461 Štefan
Andel. Ako druhá bola s počtom hlasov 112 Ľubica Jurkovičová
a na treťom mieste s počtom hlasov 61 bol Peter Regásek.
Do obecného zastupiteľstva bolo zvolených týchto deväť
poslancov s nasledovným počtom hlasov:
1. Ján Palkovič
396
2. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.
365
3. Ing. Anton Míšaný
279
4. JUDr. Ján Štepánik
278
5. Lukáš Mihál
265
6. Juraj Drúžek
241
7. Peter Regásek
194
8. Ladislav Pobuda
193
9. Roman Jankovič
191

Volebné obdobie 2006 - 2010 sa skončilo. Ďakujem za dobrú
spoluprácu obecnému zastupiteľstvu, ako aj za vykonanú prácu
v prospech občanov našej obce. Osobitne chcem poďakovať Mgr.
Jarmile Štetinovej a Štefanovi Vaculovi, ktorí boli členmi obecného zastupiteľstva od roku 1990, čo je nepretržite úctyhodných
20 rokov a do ďalšieho volebného obdobia už nekandidovali.
Poďakovanie patrí i členom všetkých odborných komisií, ktorí
v tomto období pracovali a vykonávali činnosť v prospech bezproblémového chodu obce.
Zároveň chcem využiť túto príležitosť ako novozvolený starosta a prostredníctvom našich novín ešte raz poďakovať spoluobčanom, ktorí mi dali svoj hlas vo voľbách. Budem sa snažiť, aby som
ich nesklamal a ich dôveru chcem splatiť prácou v prospech všetkých občanov našej obce. Očakávam i dobrú spoluprácu a aktivitu všetkých členov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Konkrétne budovateľské aktivity budú prerokované na prvom
zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2011.
Štefan Andel, starosta obce

Keďže na 9. a 10. mieste mali kandidáti rovnaký počet hlasov,
rozhodlo sa žrebovaním a postúpil Roman Jankovič. Mgr.
Margita Vaculová sa tak stala prvou náhradníčkou.

Spoločenská kronika
Narodili sa:
Juraj Jánošík
Viktória Hladká
Adrián Bombola
Oliver Matuský
Liana Malíková

27. 8. 2010
14. 10. 2010
27. 10. 2010
29. 10. 2010
11. 11. 2010

Zosobášili sa:
Ján Havel a Mgr. Andrea Zelencová
Peter Zeithaml a Eva Ráziková
Martin Nemec a Bc. Gabriela Masaříková
Milan Komorný a Kristína Havlová

4. 9. 2010
18. 9. 2010
2. 10. 2010
2. 10. 2010

Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom

Opustili nás:

Novozvolené obecné zastupiteľstvo a starosta obce na volebné
obdobie 2010 - 2014.Horný rad zľava: Roman Jankovič, Peter
Regásek, Ladislav Pobuda, Mgr. Martin Hoferka Th.D., Lukáš
Mihál, Juraj Drúžek. Spodný rad zľava: JUDr. Ján Štepánik,
starosta obce Štefan Andel, Ján Palkovič a Ing. Anton Míšaný.
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov získali
nasledovný počet hlasov:
1. Mgr. Margita Vaculová 191
2. Ján Hladký
185
3. Milan Vanek
172
4. Mgr. Pavlína Matulová 158
5. Pavel Benkovič
151
6. Ivan Flamík
136
7. Róbert Straka
131
8. Anna Vaňková
129

9. Oľga Potreská
10. Darina Pechová
11. Ján Potreský
12. Hana Slobodová
13. Zlata Machová
14. Júlia Valentovičová
15. Mária Fehérová

126
119
90
83
80
53
46

Novozvolenému starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu prajeme
veľa zdravia a úspechov v plnení svojich funkcií k spokojnosti
všetkých občanov našej obce.
Text a foto: Rozália Drúžková

Viliam Mikula
Eva Veselská
Ľubomír Masařík
Rozália Petrášová
Anna Bilková
Štefana Pechová
Pavol Pecha
Pavol Václavek
Alojz Malík
Emília Vizváryová
Monika Malíková
Pavel Herceg

8. 9. 2010 vo veku 83 rokov
20. 9. 2010 vo veku 64 rokov
22. 9. 2010 vo veku 48 rokov
3. 10. 2010 vo veku 91 rokov
5. 10. 2010 vo veku 56 rokov
7. 10. 2010 vo veku 72 rokov
13. 10. 2010 vo veku 86 rokov
8. 11. 2010 vo veku 57 rokov
15. 11. 2010 vo veku 62 rokov
27. 11. 2010 vo veku 86 rokov
1. 12. 2010 vo veku 88 rokov
18.12.2010 vo veku 60 rokov

Česť ich pamiatke

Pre potešenie spievajú seniori
Spevácka skupina Úsmev, založená pri miestnej organizácii
Jednoty dôchodcov Unín, rozšírila svoj repertoár a v druhom polroku absolvovala viacero vystúpení. Piesne o láske k rodnému
kraju, k ľuďom ako i láska k spevu spojila členov speváckych
súborov na Regionálnej prehliadke seniorských speváckych súborov, ktorá sa konala 2. októbra v Dome kultúry Gbely. Pri príležitosti prvého výročia založenia Zariadenia pre seniorov a domov
sociálnych služieb pre dospelých Barborka v Uníne potešili speváci peknými piesňami všetkých účastníkov tejto milej oslavy.
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Taktiež prispeli svojím programom na slávnostnom posedení
„Október - mesiac úcty k starším“ usporiadanom obecným úradom v Kultúrnom dome Unín 17.októbra. Tohtoročné vystúpenia
ukončili 12.decembra adventným koncertom spojeným s programom žiakov základnej školy v kostole svätého Martina. Spievajú
pre potešenie nielen seniorom, ale všetkým kategóriám obyvateľov.

Spevácky súbor Úsmev v kompletnom zložení po jednom z vystúpení v Kultúrnom dome Unín.
Foto: J. Juriga
Záverom roka 2010 chcem poďakovať členom speváckej skupiny Úsmev za ochotu a čas, ktorý venujú tejto záľube a prajem
im veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku 2011.
Štefana Mihálová

Na návšteve u zvieratiek
,,Na gazdovom dvore ozýva sa tak, starý kohút - kikirikí,
sliepky - kotkodák.“
Dňa 6.10.2010 pán Ladislav Bilovský spolu so svojou manželkou privítal na svojom dvore 30 zvedavých detí z MŠ Unín.
Deti mali možnosť priamo pozorovať a utvárať si tak predstavy o
tom, ako a kde domáce zvieratá žijú a čím sa živia. Poznávali
typické znaky králikov, kačíc, sliepok, kohútov a prasiatok.

rokmi v jeho rodisku v juhomaďarskom meste Szombathely.
Každoročne sa konajú z príležitosti jeho sviatku na miestach Via
Sancti Martini rôzne spomienkové akcie a bohoslužby. Na našej
slovenskej časti tejto cesty sa konalo 10. novembra 2010
v Smrdákoch sympózium k svätému Martinovi z Tours. V obci
Smrdáky a jej farnosti sa už počas celého týždňa konali rôzne
akcie k úcte a pamiatke patróna farnosti, ako i púť do Dómu svätého Martina v Bratislave.
Sympózium sa začalo svätou omšou, ktorú celebroval Mons.
Krajčík z Banskej Bystrice spolu s miestnym farárom vdp.
Banským, ktorý bol so starostkou obce p. Pavlíkovou hlavným
organizátorom a dušou podujatia.
Na samotnom sympóziu vdp. Banský oboznámil účastníkov
s novými poznatkami, skúsenosťami a akciami, ktoré k pamiatke
svätca boli organizované. Do budúcna plánuje väčšiu spoluprácu
s obcami a farnosťami, ktoré sú v slovenskej časti Via Sancti
Martini. Spomenul okrem iného, že už na prvých dôležitých chrámoch zasvätených sv. Martinovi na Slovensku sú inštalované
symbolické stopy sv. Martina (Dóm sv. Martina, Trnava).
Poinformoval o osobnej návšteve v rodisku sv. Martina
v Szombathely, o podujatiach poriadaných k oslave tohto svätca
a snahe maďarských organizátorov postupne presúvať aktivity aj
na ostatné miesta na tejto ceste. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia z miest a obcí z Via Sancti Martini zo Slovenska. Nieslo sa
v duchu poslaní a odkazu nášho patróna sv. Martina z Tours.
Ján Palkovič

Z činnosti krúžku mladých historikov
Naši mladí historici, stretávajúci sa v rámci „Historického
krúžku“, navštívili dňa 19. 10. 2010 miestne „Zariadenie pre
seniorov a domov sociálnych služieb pre dospelých Unín, n.o.
Barborka“.

Krúžok na návšteve v DDS Barborka.

Foto: I. Sňadová
Dozvedeli sa o ich spôsobe života a ich úžitku. Deti mali z návštevy
veľkú radosť. Do budúcnosti by sme chceli zahrnúť do projektových aktivít školy i prezentácie u chovateľov, aby si tak aj prostredníctvom priameho pozorovania deti obohatili svoje vedomosti
o nové poznatky a utvárali si tak dobrý vzťah k zvieratám a environmentálnemu cíteniu.
Anna Reháková

Via Sancti Martini
Obec Unín, Rímsko-katolícka farnosť Unín, je jedným z miest
na Via Sancti Martini (Cesta sv. Martina). Sú v nej registrované
obce a farnosti, ktorých patrónom je významný európsky svätec,
svätý Martin z Tours. Via Sancti Martini vznikla pred šiestimi

Foto: A. Bartová

Ich cieľom bolo dozvedieť sa mnohé zaujímavé fakty z každodenného života našich predkov, porovnať minulosť so súčasnosťou. Milé starenky im veľmi ochotne rozprávali o ich nie ľahkom
živote, o tom, ako chodili do školy, ako trávili voľný čas, ako
vyzerala dedina v minulosti. Spoznali zvyky a tradície, počúvali
o ťažkých vojnových časoch a mnohých iných udalostiach, ktoré
sú uložené hlboko v ich pamätiach.
Za toto všetko im členovia krúžku ďakujú a tešia sa na ďalšie
stretnutie.
Mgr. Adela Bartová

Aktivita prináša úspech
Pravdivosť tohto tvrdenia, ktoré sa pokúšajú učitelia vštepiť do
detských hlávok pri každej školskej práci, nenechala na seba dlho
čakať.
25. október je známy ako Medzinárodný deň školských knižníc. V tomto roku sa viaceré ročníky našej školy rozhodli tomuto
dňu venovať patričnú pozornosť. Deti konečne pochopili, že informácie nezískavame len z internetu. Oveľa väčším zážitkom je,
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keď chytia do rúk knihu, ktorá vonia novotou, ale i takú, ktorá je
poznačená niekoľkoročným prachom školskej alebo obecnej knižnice. Tento deň sme venovali úcte ku knihám rôznych žánrov rôznymi aktivitami.
Začnem od najstarších, teda od deviatakov. Žiaci pripravili na
tento deň veľkú vyzdobenú krabicu v podobe schránky, do ktorej
zúčastnené ročníky vkladali svoje tajomstvá o činnostiach tohto
dňa. Schránka bude uložená v školskom archíve 30 rokov a potom
bude znova otvorená. Určite bude veľmi zaujímavé prezrieť si po
toľkých rokoch to, čo je dnes moderné, porovnať úroveň žiackych
prác dnes a v budúcnosti, porovnať priority a myšlienky žiakov....
jednoducho, počkáme si na to prekvapenie.
Aktivity v jednotlivých zúčastnených ročníkoch:
Žiaci druhého ročníka sa pod vedením Mgr. Chocholáčkovej
vybrali do školskej knižnice, kde ich pozornosť upútali najmä
encyklopédie. Dôkladne ich prelistovali a porovnali. V druhej
časti hodiny sa zamysleli nad tým, čím by chceli byť v dospelosti. Pri výtvarnom zobrazení svojich predstáv o budúcnosti čerpali
z prečítaného. Z výkresov urobili zväzok, ktorý vložili do schránky deviatakov.
Tretiaci pracovali pod vedením triednej učiteľky Mgr.
Vaňkovej na tému „Môj rozprávkový hrdina". Zo svojej domácej
knižnice si priniesli najobľúbenejšiu knihu, ktorú dôkladne svojim
spolužiakom predstavili. Zahrali sa na spisovateľov a ilustrátorov.
Na výkres A4 zapísali hlavnú myšlienku knihy a výtvarne stvárnili svojho hrdinu. Výkresy si ozdobne dotvorili a všetky spoločne zviazali krásnou stuhou. Tak vznikla kniha tretieho ročníka,
ktorú žiaci uložili do pripravenej schránky.
Vraj sú zvedaví, či budú mať rovnakých hrdinov aj po 30-tich
rokoch.

Štvrtáci v knižnici.

Foto: Pavlíková

okolia. Okrem písomného materiálu využili najmä spomienky
starších občanov, ktorí im radi a ochotne porozprávali o miestach,
udalostiach a o všetkom čo spoznali a zažili. Pri tejto príležitosti
navštívili Zariadenie pre seniorov a DSS pre dospelých Barborka.
Vyhľadané informácie žiaci spracovali a doplnili fotografiami.
Získaný materiál ponúka možnosť oboznámiť sa s viacerými sakrálnymi stavbami v obci a jej okolí, prírodnými zaujímavosťami
a inými artefaktmi, ktoré svedčia o bohatej histórii obce Unín a o tradícii chrániť a uchovávať toto dedičstvo pre budúce generácie.
Žiaci ôsmeho ročníka sa pod vedením Bc. Surovej venovali
sakrálnym stavbám nielen našej obce, ale i okolitých obcí ako sú
Koválov, Letničie, Petrova Ves a Radimov. Najskôr vyhľadali
dostupné informácie v rôznych literárnych prameňoch a potom
začali samotný výskum. Žiaci zbierali aj obrázkovú prílohu, ktorú
vložili medzi spracované texty a vytvorili kartičky každej obce.
Spracovaný materiál vložili do schránky.
Tento celoškolský projekt je vypracovaný na rozmedzie 30tich rokov. Za tento čas sa určite udeje ešte veľa zaujímavého
v dejinách ľudstva. Po uplynutí času žiaci otvoria schránku s ich
prácami a porovnajú situáciu spred 30- tich rokov a situáciu, ako
to bude vyzerať o 30 rokov.
A teraz konečne k úspechu, ktorý spomínam v nadpise. Tento
náš školský projekt sme zaslali do súťaže „Medzinárodný deň
školských knižníc“. O niekoľko dní sme dostali odpoveď a boli
sme veľmi milo prekvapení. Naša škola sa spomedzi cca 360-tich
základných škôl vypracovala na 10.miesto a získala peknú finančnú odmenu na nákup nových kníh do školskej knižnice.
Mgr. Vaňková

Spoločná kniha ilustrácií tretiakov.

Foto: M. Vaňková

25. október očakávali aj žiaci 4. ročníka. Vyučovanie prežili
v miestnej knižnici pod vedením Mgr. Pavlíkovej a vedúcej knižnice pani Kollárovej.
Vôbec im nevadilo, že v tento deň od rána pršalo a bolo
sychravo. Žiaci prežili netradičný deň plný záhad, zaujímavostí,
ale aj súťaží. Využili poznatky z prírodovedy, vlastivedy, slovenčiny a literatúry. Zistili, že veľa zaujímavostí sa dozvedia aj zo
starších kníh, ktoré čítali ešte ich rodičia a starí rodičia. Aspoň na
chvíľu sa stali knihovníkmi, spisovateľmi a ilustrátormi kníh.
Piataci sa venovali regionálnemu časopisu Záhorie a tradíciám
regiónu. Pod vedením Mgr. Pospíšilovej si priblížili témy fašiangu, pochovávania basy, čistenia studničiek a spoločne vyhľadávali ľudové piesne s touto tematikou v Zborníku ľudových piesní.
Tieto témy spracovali do výslednej podoby a materiál uložili do
archívu. Všetci sú zvedaví, či sa tieto zvyky, tradície, rôzne obyčaje i ľudové piesne zachovajú aj neskôr o 30 rokov.
Siedmaci pracovali s Mgr. Bartovou na tému „Unín včera,
dnes a zajtra.“
Spoločne sa pokúsili vybudovať náučný chodník, na ktorom by
sa spoznávali pamiatky, príroda a zaujímavosti obce Unín a jej

Festival Jána Smreka
Už po tretí raz sa v Skalici dňa 24. 10. 2010 konal 10. ročník
medzinárodného literárneho festivalu Jána Smreka, ktorého riaditeľom je PhDr. Milan Richter. Ukážky zo svojej tvorby predniesli Paula Ambramo a Óscar de Pablo z Mexika, Tarik Günersel
z Turecka, Tal Nítzanová z Izraela a tohtoročný laureát ceny Jána
Smreka, Matej Matevski z Macedónska. Slovensko reprezentoval
skalický básnik Miroslav Brück. Ako hostia festivalu sa so svojou
tvorbou prezentovali stredoškolský pedagóg PhDr. Jozef Špaček
a Dušan Kuba, ktorý dlhoročne pôsobil ako riaditeľ na miestnej
základnej škole.
Podujatie po Skalici pokračovalo v nasledujúcich dňoch
v Bratislave, Trnave a v Pezinku. Vyvrcholením festivalu bol
seminár o živote a diele nórskeho literáta a nositeľa Nobelovej
ceny Björnstjerne Björnsona. Pri príležitosti štátnej návštevy nórskeho kráľovského páru bola na Bratislavskom hrade otvorená
výstava s názvom Pocta Björnsonovi, pri ktorej kráľ Harald V.
spolu so svojou manželkou Sonjou okrem iných prijali aj Milana
Richtera, tohtoročného nositeľa Björnsonovej ceny.
-mh-
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Ocenenie pre hasičov

Foto: Archív L. Masaryka
Na starú fotografiu uverejnenú v minulom čísle na poslednú
chvíľu zareagovala Alžbeta Sovíková. Dom bol postavený na
ulici „Malá dolinka“ u svätého Vendelína. Bol to gazdovský
(sedliacky) dom, ktorý patril rodičom Horňáčkovým. V dome
bývali s dcérou a zaťom Jánom. Všetci jeho obyvatelia pracovali
v roľníckom družstve. Dnes na tomto mieste žije Štefan Krempa
s rodinou, dom má popisné číslo 254.
Dnešná fotografia prináša zimný pohľad na časť obce v polovici 50. rokov 20. storočia. Poznáte ju? Vaše odpovede (veríme, že
tentoraz už nejaké budú) očakávame do začiatku apríla 2011.

Počasie sa s nami zahráva čoraz častejšie a nepríjemnejšie.
Mnohí máme zimomriavky na tele pri sledovaní povodní v rôznych častiach krajiny. Súcítime s ľuďmi, ktorí prišli o strechu nad
hlavou, o živobytie a v najhoršom prípade i o život. Iné je, keď sa
niečo podobné udeje priamo v našej obci. Vtedy to prežívame
ešte intenzívnejšie.
Na augustové hody sa predviedlo počasie v našej obci v podobe hrozivých povodní. Neutíchajúci dážď neveštil nič dobré.
Dedinou sa valila bahnitá voda, ktorá už nenašla miesto v kanáloch a v potoku. Jej hladina už dosahovala do výšky, ktorá začala
naháňať strach. Starosta obce včas zmonitoroval situáciu a miestnym rozhlasom vyzval dobrovoľných hasičov na pomoc. Tí na
seba nenechali dlho čakať a o niekoľko minút začali s čistením.
Vytvorili niekoľko skupín, ktoré sa rozdelili do najkritickejších
častí obce. Dôležité bolo spriechodniť kanály a koryto miestneho
potoka od naplavených nečistôt. Našťastie scenár tohto dňa nebol
tak hrozivý. O niekoľko hodín bolo po daždi a voda sa pomaly
vrátila na svoje miesto.

Kultúrno-spoločenská činnosť
Čo bolo:
13. 8. - 16. 8. Letné hody
17. 10. Október - Mesiac úcty k starším - posedenie dôchodcov
- OcÚ
12. 11. Martinská hodová diskozábava - SZZ
13. 11. Martinská hodová tanečná zábava - SZZ
27. 11. Voľby do obecnej samosprávy
5. 12.Obecné adventné mikulášske popoludnie
12. 12. Adventný koncert skupiny Úsmev s vystúpením žiakov
základnej školy
15. 12. Vianočný koncert žiakov ZUŠ pri ZŠsMŠ v Uníne
spojený s výstavkou výtvarných prác
19. 12. Adventný koncert speváckej skupiny Radosť

Čo bude:
2. 1.
29.1.
6. 2.
5. 3.

Novoročný stolnotenisový turnaj
Hasičský maškarný ples - PO
Detský maškarný ples - SZCH
Fašiangová zábava s pochovávaním basy - unínski
mládenci

Ocenení členovia DHZ Unín.

Foto: J. Flamíková

Vďaka nás všetkých patrí každej ruke a nohe, ktorá bola
v tento deň nápomocná. Zúčastnení hasiči ukázali, že nosiť titul
„dobrovoľný hasič" neznamená len raz za rok prísť v uniforme na
členskú schôdzu, ale pomôcť v pravý čas na pravom mieste.
V novembri prišiel menovaným hasičom poďakovať i plk. Ing. Ján
Cvečka, riaditeľ OR HaZZ v Skalici. V hasičskej chate im v prítomnosti pána starostu odovzdal ocenenia za ich rýchlu a obetavú
prácu pri povodniach.
Mgr. Vaňková

Korene...
V dnešnom čísle vám predstavujeme brigádneho generála Ing.
Pavla Macka, CSc., ktorý pochádza z neďalekých Budkovan
a jeho manželkou je naša rodáčka Zlatica Cvečková.

Obyvateľka DSS Barborka, naša rodáčka, Mária Albrechtová sa
dožila 13.12.2010 krásnych 90. rokov. K jubileu jej zablahoželal
starosta obce.
Foto: J.Palkovič

Čo Vás priviedlo k rozhodnutiu stať sa vojakom z povolania?
Od malička som vyrastal na majeri v Budkovanoch.
Samozrejme, ako všetci chlapci v tej dobe sme sa hrávali rôzne
hry, ale najviac na vojakov. Ale klamal by som, keby som tvrdil,
že už v tej dobe som chcel byť profesionálnym vojakom. Vôbec
prvá úvaha nad touto otázkou prišla oveľa neskôr. Vždy som bol
silno technicky zameraný, zaujímali ma prakticky všetky vedné
odbory. Ešte počas základnej školy som ako malý školáčik chodil
do Mestskej knižnice do Holíča a snažil sa im „vyčítať“ všetky
populárno-vedecké a náučné knihy. Ako študent Gymnázia
v Skalici som sa pravidelne zúčastňoval krajských kôl fyzikálnej,
chemickej aj matematickej olympiády. Najviac ma bavila fyzika
a astrofyzika a o tom som sníval, že to raz budem robiť. V tej dobe
som vedel spamäti detaily všetkých pilotovaných ale aj nepilotovaných vesmírnych letov, veľa vecí o vývoji hviezd a podobne.
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O nejakej službe v armáde som nemal ani páru. Všetko sa to začalo lámať niekedy ku koncu tretieho ročníka na gymnáziu. Vtedy
nás na škole navštívili vojenskí náborári aj so študentom
z Vojenskej akadémie z Brna. Musím sa priznať, že ma dosť zaujali a ja som si uvedomil, že okrem vedy a techniky ma fascinuje
aj práca s ľuďmi. No a keď som si uvedomil, že vyštudovať astrofyziku a skončiť na nejakom okresnom osvetovom stredisku, lebo
miesta na špičkových pracoviskách sa dali spočítať na jednej ruke,
pochopil som, že toto je dosť ďaleko od mojich snov. Ako rodina
sme boli aj na vtedajšie pomery dosť chudobní, a keď prišla ponuka študovať na vojenskej škole špičkové technológie na náklady
armády, tak som si podal prihlášku a o pár mesiacoch po maturite sa začala moja vojenská kariéra.
Zvolili by ste si túto cestu po skúsenostiach, ktoré ste prežili
opäť?
Je to veľmi ťažká profesia, najmä keď ste trocha idealista a snažíte sa ju robiť čo najlepšie, ale asi by som si zvolil rovnakú cestu.
Veď vojenská profesia mi nakoniec umožnila splniť väčšinu
mojich snov. Jednak som sa dostal k špičkovým technológiám,
neskôr som spoznal neskutočné množstvo ľudí, od jednoduchých
ľudí a prostých vojakov až po vojenské a politické špičky skutočne svetového rangu. Len keď máte možnosť s takýmito ľuďmi spoločne pracovať, tak zistíte, že sú to podobne ako vy tiež obyčajní
ľudia z mäsa a kostí, ktorí majú úplne rovnaké starosti a trápenia
ako my ostatní. Mal som možnosť navštíviť množstvo krajín a fascinujúcich miest na svete. Samozrejme, toto sa nepodarí každému
vojakovi, ale keď máte veľký cieľ, venujete mu dosť úsilia a máte
aj trocha šťastia, takmer nič nie je nemožné. A tak sa mi nakoniec
predsa aspoň prenesene podarilo sa „dotknúť“ aj hviezd a vesmírneho programu. Bol som pri tom, keď sa pripravoval let nášho
kozmonauta Ivana Bellu do vesmíru. Vtedy som zodpovedal za
prípravu celého kontraktu na tento vesmírny let. Spomínam si,
ako som jedného dňa ešte o druhej v noci na veľvyslanectve
v Moskve narýchlo prerábal viac ako dvestostránkový dokument
v azbuke, lebo Rusi deň pred podpisom vzniesli nové požiadavky. Mal som možnosť sprevádzať Ivana Bellu a Michala Fulliera
do Hviezdneho mestečka, kde nastúpili na výcvik kozmonautov,
navštívil som Ruskú kozmickú agentúru, mal som možnosť priamo vyjednávať s takými velikánmi astronautiky ako Piotr Klimuk.
Jediné čo ma mrzí je to, že som nebol na štarte na Bajkonure.
Neskôr som sa dostal opakovane aj do riadiacej sály vesmírnych
letov v texaskom Houstone, osobne som sa spoznal s vtedajšou
zástupkyňou riaditeľa NASA, päťnásobnou kozmonautkou.
Skrátka, niekedy sú cesty osudu naozaj kľukaté a všelijako rozvetvené, ale nakoniec vás môžu priviesť k Vašim snom. Človek by
preto nemal strácať svoje sny hneď pri prvom neúspechu alebo
prvej strmej zákrute života.
Ste brigádny generál. Keď ste začínali vojenskú kariéru, akú
ste mali o nej predstavu, resp. očakávali ste Váš súčasný
postup?
Hovorí sa, že každý mladý poručík nosí povestnú maršálsku
palicu vo svojej torbe. Skutočný život je však oveľa prozaickejší.
Ako som už spomínal, bol som vždy silno technicky orientovaný
a toto bola aj moja predstava o vojenskej kariére. Vyštudoval som
dva čisto technické smery na úrovni konštruktéra zbraňových
systémov, jednak zbraňové systémy - optoelektroniku a zároveň
automatizáciu velenia a elektronické počítače. Začal som robiť
technika u vojenského útvaru, neskôr som sa stal aj špecialistom
na muníciu a pyrotechniku. Po zmene režimu som sa vrátil na
Vojenskú akadémiu do Brna, kde som začal učiť optoelektroniku
a robil som si vedeckú prácu v oblasti zbraňových systémov laserové systémy a digitálna holografia. Bol som nadšený a vtedy
som si myslel, že toto budem robiť do konca života. Ale prišlo
rozdelenie Česko-Slovenska a ja som začal pracovať na MO SR.
Najprv na oddelení rozvoja informatiky, neskôr na akvizíciách.
Tam som sa musel kompletne doučiť obchodné právo a zahraničný obchod a postupoval som po funkčných priečkach ako ministerský úradník. Skutočný zlom nastal po mojom štúdiu na najprestížnejšej vojnovej škole v USA. Potom už to všetko nabralo
rýchly spád. Najprv som sa stal veliteľom celoarmádnej logistiky
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u nás doma, potom som nastúpil do Aliancie, na spojenecké veliteľstvo v nemeckom Heidelbergu. Tam som po roku dostal úlohu
viesť tím, ktorý zásadným spôsobom transformoval systém logistickej podpory celého NATO a zrazu som bol prvým veliteľom
úplne novej medzinárodnej vojenskej organizácie a zároveň propagátorom novej koncepcie v rámci celej Aliancie. Ďalší zlom
bol, keď si ma ako odborníka predovšetkým na operačnú logistiku vybrali na to, aby som riadil bojové operácie v rámci celého
Afganistanu. Keď sa obzriem naspäť, tak je to veľmi široké spektrum, až neuveriteľná životná špirála. Aspoň mne sa osvedčilo, že
poctivosť a tvrdá drina sa nakoniec vypláca a všetko čo v živote
robíte alebo zažijete sa vám možno raz v nejakej podobe zíde. Či
už v práci alebo osobnom živote a vy naozaj nemáte kryštálovú
guľu a neviete čo vás stretne nabudúce. Samozrejme, treba mať aj
veľa šťastia, ale aj na to šťastie je treba byť pripravený, lebo si inak
ani nevšimnete, že je tu pri vás.
Boli ste pomerne dlhú dobu ako veliaci dôstojník Aliancie
NATO v Afganistane. Je tam bezpochyby vojnový stav.
Popíšte nám ako civilom, z ktorých väčšina nepozná stav
vojny a ak áno tak len z histórie, aký je to stav, aká tam vyplýva vojenská úloha príslušníkov ozbrojených síl Aliancie?
O podstate, príčinách
a charaktere konfliktu
v Afganistane by sa určite dalo rozprávať celé
hodiny. V Afganistane
určite nie je „veľka
vojna“ tak, ako si ju
pamätajú naši dedovia
z druhej svetovej vojny.
Nebojujeme tam proti
štátu Afganistan, jeho
armáde a národu ako to
pri klasickej vojne býva
zvykom. Toto je niečo
Foto: ALCC HQ Heidelbergá
iné. Neexistuje tu nejaká
mohutná armáda protivníka, ktorú jasne rozoznáte, neexistujú tu
zákopy alebo front. Namiesto armády v uniformách sú tu skupinky ozbrojených extrémistických talibancov, ktorí prišli o moc,
ďalšie ozbrojené skupinky, ktoré by sa radi dostali k moci, ale aj
zahraniční teroristi a drogové gangy a kriminálne skupinky, ktoré
si neželajú, aby v tejto krajine bol poriadok. Afganci aj napriek
obrovskej kultúrnej a náboženskej odlišnosti a nesmiernej zaostalosti sú v absolútnej väčšine úplne rovnakí ako všetci ostatní ľudia
na svete. Majú svoje rodiny, deti, starých rodičov a v prvom rade
chcú mať aspoň základný pocit bezpečia, aby sa vedeli postarať
o svojich najbližších, aby prežili. A pritom si mohli žiť svoj obyčajný život a tešiť sa z neho. Ale majú úplne rozvrátenú krajinu,
veľmi slabú a neskúsenú vládu a veľmi málo skúseností s riadením
krajiny. A toto všetko využívajú talibanci a ďalší ozbrojenci.
Snažia sa vyvolať ozbrojené povstanie a dostať sa k moci a to aj
pomocou teroru, nátlaku a zastrašovania. Tento konflikt je teda
oveľa zákernejší ako bežná vojna. Takáto vojna je vlastne všade
a nikde, nikto sa nemôže cítiť bezpečne. Talibanci a ozbrojenci
v takejto vojne nepotrebujú vyhrať, im stači neprehrať a narušovať
normalizáciu života v krajine. Aliancia v tejto krajine vedie spolu
s legitímnou afgánskou vládou takzvané protipovstalecké ťaženie.
To sa dá robiť buď tak, že chcete eliminovať alebo zlikvidovať
všetkých povstalcov, alebo sa zameriate na získanie podpory obyvateľov a tak postupne zmenšujete vplyv povstalcov a stabilizujete pomery. My sme si vybrali tento druhý spôsob, ktorý je síce
ťažší a nákladnejší, ale má väčšiu šancu dať tejto krajine dlhodobú stabilitu. Preto spojeneckí vojaci okrem bojových operácií na
ochranu obyvateľstva, vyhľadanie a zajatie, zničenie alebo vytlačenie ozbrojencov zároveň pomáhajú pri rekonštrukcii krajiny
pomocou tzv. provinčných rekonštručných tímov a pomáhajú
afgáncom učiť sa sami sebe vládnuť, brániť sa, ale aj podnikať
a nájsť si mierový zdroj obživy.
Ako som spomínal boli ste veliacim dôstojníkom NATO.
Nehrozilo Vám osobne ohrozenie života, vyplývajuce z Vášho

Unínske noviny

7

postu, a je boj s ozbrojenými zložkami Talibanu „behom na
dlhú trať“?
Nikde v Afganistane si nemôžete byť úplne istý životom, zatiaľ
sa nám taký stupeň bezpečia ako ho poznáme u nás doma nepodarilo dosiahnuť. Preto aj každý vojak, ktorý tam ide, je v ohrození života a je jedno či bude celý čas ako stavbár na základni,
alebo ide priamo do bojovej jednotky. Samozrejme, ja ako hlavný
náčelník štábu, ktorý koordinoval operácie v rámci celého
Afganistanu som musel často krát aj opúšťať hlavné veliteľstvo
v Kábule a navštevovať jednotky a veliteľstvá priamo v teréne.
Nie za cieľom priamo bojovať, aj keď aj na to musíte byť pripravený pri napadnutí vášho konvoja, ale zistiť, v akých podmienkach títo vojaci sú, aké majú plány a povzbudiť svojou prítomnosťou ich morálku. Aký by bol váš kredit, keby ste chceli posielať do nebezpečných operácií každý deň tisíce vojakov a bojové
lietadlá a vy by ste si sedeli zalezení niekde v bunkri. V rámci
misie som pochodil či už v pozemných konvojoch, alebo bojových vrtuľníkoch a taktických vojenských lietadlách prakticky
celý Afganistan, vždy so svojim samopalom a pištolou a s plnými
zásobníkmi. Spolu s veliteľom celej misie a náčelníkom spravodajského štábu sme boli asi najlepšie informovaní spojeneckí
vojaci v Afganistane a tým aj mimoriadne cenná korisť pre
povstalcov. Po jednom takomto lete Blackhawkom sme si našli
v spodnej časti trupu aj diery po strelách zo samopalu. Môj francúzsky kolega - generál mal šťastie a bez zranení prežil útok
nástražným výbušným systémom na jeho auto na predmestí
Kábulu. Má cenu o tomto vôbec rozprávať? Je to predsa súčasť
našej profesie. Veď od hasiča, záchranára alebo policajta tiež očakávate, že najprv ratuje ohrozených ľudí, váš horiaci dom alebo
topiacich sa a nepremýšľa najprv, že či sa mu niečo nemôže stať.
Pokiaľ ide o pôsobenie v Afganistane, ide naozaj o beh na dlhú

Na misii.

Foto: Vladimír Dovina

trať a stabilita v takomto konflikte sa nedosiahne z večera do rána.
Okrem bezpečnosti treba zabezpečiť aj základné životné podmienky, ekonomiku, spravodlivosť. Bez odstránenia obrovskej
biedy nikdy nebude ani úplná bezpečnosť a naopak. Tu je potrebná bohužial dlhodobá trpezlivosť všetkých spojencov aj nevojenských aktérov v krajine, zázraky nemáme k dispozícii.
Na akých vojenských misiách resp. odborných stážach ste sa
zúčastnil?
Na skutočnej bojovej misii som bol len v Afganistane. Okrem
toho som bol viac ako rok veliteľom jednej z hlavných častí tzv.
síl reakcie NATO (NRF), kde som absolvoval kompletný výcvik
vrátane dvojmesačného cvičenia na Kapverdských ostrovoch
v Atlantiku a bol som v pohotovosti na nasadenie do operácie po
dobu jedného roka. Po návrate domov na Slovensko som koordinoval prípravu dvoch rotácií do bojových skupín Európskej únie
a pol roka som bol v pohotovosti na nasadenie ako zástupca hlav-

ného veliteľa operácie Európskej únie. Ostatné misie, kde sa
Slovensko podieľa som len navštívil, alebo sa podielaľ na ich príprave. V rámci svojej terajšej funkcie zodpovedám za všetky operácie našej armády, vrátane našej účasti v zahraničných operáciách. Okrem Vojenskej akadémie v Brne, kde som okrem titulu
inžiniera získal aj hodnosť kandidáta technických vied, som vyštudoval Univerzitu národnej obrany USA, kde som študoval stratégiu národnej bezpečnosti a stratégiu národných zdrojov
a z tohto odboru som získal aj titul magistra vied (MSc.). Počas
tohto štúdia som zároveň v USA dorovoľne vyštudoval aj najvyšší postgraduálny kurz pre akvizíe. Štyri roky som pracoval na
medzinárodnom veliteľstve pozemných síl ako zástupca veliteľa
pre podporu a zodpovedal som za logistiku, spojenie, rozpočet
a financie, personalistiku a zabezpečovací útvar. Zúčastnil som sa
desiatok medzinárodných cvičení a krátkych kurzov, skrátka celý
život sa musí človek učiť.
Na záver by som všetkým krajanom z Unína chcel zaželať
požehnané sviatky, veľa zdravia a šťastia do nového roku. Pri svojich cestách po svete som videl aj ľudí v nesmiernej biede, ktorí aj
napriek tomu nestratili iskru v očiach a radosť zo života a preto
nám všetkým predovšetkým želám to, aby sme si zachovali radosť
zo života a drobných každodenných vecí.
Ďakujem za rozhovor a my Unínčania vám želáme pokojné
prežitie vianočných sviatkov a hlavne pokojný mierový šťastný
nový rok.
J. Palkovič

Oslavy 1. výročia „Barborky“
Čas rýchlo plynie a zvlášť vtedy, keď je vyplnený prácou.
Kalendár nás však upozornil, že rok činnosti Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb pre dospelých Unín, n.o.,
Barborka sa rýchlo blíži. Do príprav na túto milú oslavu sa zapojili takmer všetci klienti a zamestnankyne, a tak keď svitol deň 5. 10. 2010 bolo navarené, napečené, vyupratované, vyzdobené
boli priestory nielen v Barborke, ale aj v Kultúrnom dome Unín,
kde sa slávnosť konala.
Oslava začala privítaním hostí a prehliadkou „Barborky“,
o ktorú sa živo zaujímali, potom sa všetci presunuli do KD.
Klienti „Barborky“, ktorým to zdravotný stav dovoľoval, boli do
KD dopravení autami, aby sa mohli oslavy, ktorá patrila im,
zúčastniť.
Pozvanie prijali hostia: predstaviteľky TTSK, odboru so-ciálnej pomoci, predseda Správnej rady a starosta obce Unín v jednej
osobe, členovia Správnej rady, duchovný otec, riaditeľky sociálnych zariadení z Gbelov, Kútov, Brodského a Moravského Sv.
Jána, spolu s vedúcimi sestrami a ich obyvateľmi.
Riaditeľka privítala všetkých prítomných. V príhovore v krátkosti informovala o uplynulom roku, poďakovala za pomoc
TTSK, Správnej rade, pánovi farárovi, miestnemu lekárovi, okolitým riaditeľkám sociálnych zariadení, ale najmä pracovníkom
Obecného úradu v Uníne na čele so starostom obce, bez ktorých
by práca v „Barborke“ nebola možná. Taktiež poďakovala aj
zamestnankyniam za vykonanú prácu, často nad rámec pracovných povinností.
S príhovorom vystúpil starosta obce, pán Štefan Andel, kde
zhrnul uplynulé náročné obdobie.
V programe vystúpili deti z miestnej MŠ a ZŠ, ktoré svojim
milým účinkovaním priniesli medzi prítomných radosť. Krásnym
koncertom pozdravila naše výročie spevácka skupina Úsmev
z Jednoty dôchodcov Unín. Do programu prispeli aj klienti
z Domu pokojnej staroby z Gbelov, ktorí zaspievali a zahrali niekoľko piesní. Na záver programu vystúpili v tradičných unínskych
krojoch niektorí klienti a zamestnanci „Barborky“ so scénkou
a piesňami zo života na dedine. Po programe bola tanečná zábava, o ktorú sa postarali harmonikári a speváci.
Celé poobedie malo slávnostnú a dôstojnú atmosféru.
Mgr. Jarmila Štetinová
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Z pôsobenia duchovných v Unínskej
farnosti IV.
(pokračovanie z predchádzajúceho čísla)
Do unínskej farnosti bol Pavol Horňáček vymenovaný za
farára 4. 11. 1886. Na faru prišiel krátko pred Vianocami dňa 21.
12. 1886. Horňáček pochádzal z neďalekých Močidlian (dnes
súčasť obce Popudinské Močidľany), kde sa narodil 26. 4. 1833.
Teologické štúdia ukončil v Ostrihome a tam prijal 27. 7. 1859 aj
kňazskú vysviacku. Jeho prvým kaplánskym pôsobiskom sa stala
Stará Turá, odkiaľ v roku 1860 bol preložený za kaplána do Šaštína. V nasledujúcom roku bol vymenovaný za administrátora do
Štefanova a odtiaľ prešiel do Koválova, kde sa v roku 1871 stal
farárom. Tu účinkoval až do roku 1886, kedy prešiel do Unína.
V Uníne pôsobil až do konca roka 1915, kedy odišiel do penzie.
I ako penzista žil do roku 1918 v Uníne. Záver svojho života prežil v Šaštíne, kde 28. 4. 1920 zomrel. O dva dni neskôr (1. 5.) bol
pochovaný na cintoríne v Šaštíne. Jeho pomník sa dodnes nachádza na šaštínskom cintoríne, naľavo od hlavného kríža.
Počas jeho pôsobenia bol v roku
1912
opravený
a vymaľovaný farský
kostol. Pred vojenskou
rekviráciou
počas vojny sa mu
podarilo uschovať,
a tým i zachrániť,
cínové
píšťale
z organov kostola
a kaplnky. V bezpečí
prežili 1. svetovú
vojnu a až na niekoľko menších kusov,
ktoré sa stratili sa
všetky zachovali.
Podstatne horšie to
dopadlo zo zvonmi,
ktoré i cez svoju historickú hodnotu (najPomník kňaza Pavla Horňáčka v Šaštíne. starší zvon bol uliaty
Foto: autor v roku 1662) zhabal
štát v roku 1915.
Pri svojom príchode do Unína v roku 1886 bol kaplánom
Terencius Kubica (narodený 26. 10. 1858, ordinovaný 9. 4. 1881),
ktorého v auguste 1888 vymenil Koloman Harmoš de Hihalom
(nar. 12. 10. 1865, ord. 8. 7. 1888) a toho vystriedal v máji 1890
novokňaz Karol Nečesálek (nar. 26. 9. 1865 v Šaštíne, ord.26. 3.
1890, zomrel 31. 7. 1936 v Bratislave). Nečesálek, ktorý v Uníne
kaplánoval do polovice roku 1892, kedy prešiel do Borského
Mikuláša, sa stal v roku 1927 generálnym vikárom Apoštolskej
administratúry v Trnave.
Po Nečesálkovi nastúpil do Unína za kaplána Štefan Burandík
(nar. 18. 8. 1869, ord. 27. 6. 1892). Vo funkcii kaplána účinkoval
od augusta 1892 do marca 1894, kedy nastúpil na jeho miesto
Vojtech Kovalík (nar. 4. 1. 1870v Rajci, ord. 27. 6. 1893). Od
polovice mája 1898 prešiel do Borského Sv. Jura, kde tiež pôsobil ako kaplán. Kovalíka v Uníne nahradil Alojz Hoffmann (nar.
20. 6. 1867, ord. 26. 6. 1891), ktorý bol preložený z farnosti ku
koncu roka 1898. Od Nového roka 1899 bol ako kaplán vedený
Jozef Sucháň (nar.3. 4. 1874 v Nesluši, ord.17. 10. 1898 ). Ten
zostal v Uníne kaplánom do konca apríla 1901 a od mája toho
istého roka nastúpil na kaplánske miesto do Tekovskej Novej Vsi
(dnes súčasť obce Nová Dedina). Ďalší kaplán, Michal Nemec
(nar. 28. 9. 1880 v Šaštíne, ord. 24. 6. 1903), prišiel až po vyše
dvoch rokoch a to 15. 9. 1903 a zotrval do konca júla 1908. Od 1.
8. 1903 do 31. 12. 1909 bol kaplánom Michal Uhrík (nar. 1. 9.
1884, ord. 15. 7. 1907) a po ňom od 1. 1. 1910 do októbra 1913
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bol kaplánom Jozef Makás (nar. 29. 11. 1869 vo Vrbovom, ord.
27. 6. 1893).
Každý kaplán dostával od farára stravu, ubytovanie a ročný
plat. Pre kaplánov bola na (starej) fare vyhradená jedna izba. Táto
izba si dodnes udržala pomenovanie „kaplánka“. Je to prvá miestnosť pri vchodových dverách. Fara vlastnila pozemky, ktoré farár
obhospodaroval alebo dával do prenájmu („árendy“).
Posledným unínskym kaplánom sa stal koncom júna 1914 Ján
Melíšek. Melíšek pochádzal z Veľkých Ludiniec (okr. Levice),
kde sa narodil 10. 10. 1874. Do seminára vstúpil pomerne neskoro, a to až v roku 1910 vo veku 36 rokov. Pred rozhodnutím sa pre
duchovný stav žil 6 rokov v severnom Taliansku v meste Ivrea
(Ivreac), kde mal i maturovať, no svoje maturitné vysvedčenie
nikdy nepredložil. I napriek tomuto chýbajúcemu dokumentu ho
prijali do seminára v Ostrihome, kde po 4 rokoch bol dňa 21. 6.
1914 vysvätený skalickým rodákom kardinálom Jánom Černochom za kňaza a Unín sa stal jeho prvým pôsobiskom. Koncom
roka 1915, kedy vyše 82 ročný farár Horňáček odišiel na odpočinok, sa Melíšek stal administrátorom farnosti a 6. 12. 1917 bol
menovaný za farára. Farnosť už nikdy viac nedostala kaplána. Vo
farnosti pôsobil až do roku 1934, kedy odišiel do rodiska, kde
pôsobil ako kaplán.
Za jeho účinkovania sa
konali vo farnosti v roku 1923
ľudové misie, ktoré dávali
pátri jezuiti a pri tejto príležitosti posvätili pri farskom
kostole misionársky kríž.
V roku 1926 dali veriaci zo
svojich milodarov v hodnote
26 tisíc Kč vyrobiť nový zvon
Podpis Jána Melíška.
pre farský kostol. Tento zvon
uliaty v Trnave u bratov Fischerovcov bol náhradou za zrekvirovaný zvon v 1. svetovej vojne. Na sklonku jeho pôsobenia v roku
1934 bola zvonka opravená kaplnka sv. Barbory.
Podľa matriky pokrstených posledné dva roky jeho pôsobenia
v Uníne (1932 - 34) sa Melíšek veľmi často zdržiaval mimo farnosť a sviatosti vysluhovali okolití duchovný. V lete 1939 niekoľko mesiacov bol výpomocným duchovným v Strekove. Od
decembra 1940 bol správcom fary v Pohronskom Ruskove, v roku
1943 sa vrátil do rodiska a v auguste 1945 bol ustanovený za
správcu fary do Kukučínova. Na vlastnú žiadosť odišiel 1. 9. 1946
do penzie a presťahoval sa do Maďarska, kde si kúpil majetok
v rozsahu 60 jutár (cca. 34,5 ha).
Pána farára Horňáčka osobne nepoznali ani najstarší ľudia,
s ktorými som sa stretol. Poznali ho len z rozprávania svojich
rodičov. Pán farár nemali rád, keď niekto chodil neupravený,
zvlášť ženy, ktoré napomínal, ak im spod sukne trčala spodnička.
Jeho nástupcu Melíška, ktorého už viacerí zažili, nie vždy hovoria v najlepšom slova zmysle. Kňazom sa vraj stal preto, lebo sa
sklamal v láske. Farské majetky zobral naspäť z prenájmu a osobne na nich hospodáril. O domácnosť a hospodárstvo sa mu starali
sluhovia a slúžky. Napr. v decembri 1923 na fare ako slúžka slúžila Albínu Šajdíková z Dojča, Ignác Volek z Močidlian a Valentín
Burda. Na sezónne poľnohospodárske práce si najímal viacero
paholkov a slúžiek nielen z obce ale i z okolia. Popri spomínaných služobníkov si miestní obyvatelia pamätajú i na jeho gazdinú. Na filiálku do Radimova chodieval pešo a cestou skontroloval
farské role. Neraz preto prišiel na bohoslužby neskoro a v zaprášenej reverende. Melíšek bol nižšieho vzrastu, mal prchkú povahu, zvlášť keď si vypil. Od detí si nechával bozkávať ruku a preto
keď ho videli ísť do farského kostola, utekali sa schovať medzi
Masarykovych (Bírešovych) a Krempovych stodolu, ktoré stáli
približne v priestore dnešného parku pri obecnom úrade. Melíšek
pre svoju prchkosť mal nedorozumenia s farníkmi, osobitne
z Radimova za cirkevnú školu. Na slnečných hodinách na starej
fare nechal zatrieť nápis „Boh ti dáva čas“, pretože mu na roli
nepriazňou počasia zhnila ďatelina. (Nápis bol obnovený až
v roku 1992). Jeho zásluhou sa viacerí mladí chlapci z obce dostali do školy k saleziánom do Šaštína. Nikdy sa nezmieril so záni-
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kom Uhorska a celý život sa pokladal za Maďara. Zomrel
v Sávoly (Maďarsko) 14. 2. 1948.
Po Melíškovi bol 1. 10. 1934 určený za administrátora do
Unína Jozef Satko, ktorý prišiel z Horného Trhovišťa. Satko sa
narodil 25. 10. 1892 v Mysleniciach (predtým Grinava, dnes časť
Pezinku). Po strednej škole, ktorú ukončil v júni 1911 maturitou
v Bratislave, nastúpil do ostrihomského seminára. Na kňaza bol
vysvätený 16. 5. 1915 v Ostrihome kardinálom Jánom Černochom. Svoje kňazské pôsobenie začal po vysviacke vo Veľkom
Záluží a v roku 1917
bol preložený do
Vráblov. Krátko nato
bol vymenovaný za
poľného
kaplána.
Najskôr bol pridelený do Budapešti,
koncom novembra
Podpis Jozefa Satka.
1917 do poľnej
nemocnice v Albánsku a v 20. 8. 1918 dostal dispozíciu ako „feltkurát“ k honvédom v Albánsku. Po vojne bol menovaný 22. 2.
1919 za administrátora do Horného Trhovišťa a tu pôsobil až do
roku 1934, keď bol preložený do Unína.
Domácnosť mu v Uníne viedla jeho matka, ktorej pomáhala
ako slúžka Anna Aksamítová z Pezinka. Spolu s nimi na fare
býval Satkov synovec Milan Satko (*1929), ktorého vychovával
strýko so starou mamou. Milan v dedine navštevoval i školu a tak
jeho prostredníctvom sa častejšie na faru dostali i jeho spolužiaci.
Tí si spomínajú na Satka ako mierneho pána a pekného muža,
ktorý fajčil cigarety, tzv. „egyptky" a mal dvoch bernardínov –
Luxa a Zoru. Synovec mu potajomky brával cigarety, ktoré spolu
so spolužiakom fajčieval v sene na povale u susedov
Hoferkovcov, kam sa dostali cez povalu farských chlievov.
V Uníne účinkoval 4 roky a na vlastnú žiadosť bol koncom
júna 1938 preložený za farára do Dolných Orešian, kde pôsobil až
do svojej smrti v roku 1965. Dekan Satko zomrel 29. 3. 1965
v Trnave a pochovaný je v Dolných Orešanoch.
(pokračovanie nabudúce)
Mgr. Martin Hoferka, Th.D.

Mikulášske adventné popoludnie
Bielučký sneh zahalil celý kraj, akoby sa chystal uvítať svätého Mikuláša, ktorý v nedeľu 5. decembra pozdravil všetkých prítomným v kultúrnom dome a poslušným deťom odovzdal pár
sladkostí. Celé odpoludnie sa nieslo v réžii obecného úradu
a miestnych spoločenských organizácií. Kultúrna komisia pri
obecnom zastupiteľstve akciu plánovala uskutočniť v priestoroch
pred kultúrnym domom a obecným úradom, ale počasie sa napo-

Členky JD, ktoré pripravili výstavku.

Foto: J. Palkovič

ludnie pokazilo, vietor bol čoraz silnejší, a preto sa muselo všetko premiestniť do kultúrneho domu.
Jednota dôchodcov pripravila v zasadačke peknú vianočnú
výstavku, do ktorej prispeli svojimi výtvormi deti ZŠaMŠ, ako
i klienti sociálneho zariadenia Barborka. Pani Anna Schillerová
z Mokrého Hája tu zároveň predávala adventné a vianočné dekorácie. Členky jednoty dôchodcov uvarili sviatočnú vianočnú
kapustnicu, ktorú mali možnosť ochutnať všetci návštevníci podujatia. Únia žien ponúkala vianočné oblátky a trubičky, členky červeného kríža zase vianočné pečivo a medovníky.
Slovenský zväz záhradkárov pri vchode vítal účastníkov na
rozohriatie vareným vínom a poslanci obecného zastupiteľstva vo
vestibule ponúkali vianočný punč. Sála kultúrneho domu sa
v priebehu štvrťhodiny naplnila a program mohol začať.

Deti v očakávaní Mikuláša.

Foto: J. Palkovič

Deti materskej školy aj žiaci základnej školy svojím vystúpením potešili všetkých prítomných. Krátko sa prihovoril i starosta
obce Štefan Andel. Spevácka skupina Radosť zaspievala niekoľko
kolied ako náznak predvianočného obdobia. Celú akciu dopĺňala vstupmi dychová hudba Unínčanka.
Moderátorka
Anna
Reháková
svojim
slovom
vniesla do celého
programu
pocit
pohody. No keď sa
ozval zvuk zvončeka, rozžiarili sa oči
všetkým
deťom
v očakávaní, lebo
prišiel
svätý
Mikuláš v sprievode dvoch anjelov
s plným vozíkom
sladkostí, ktoré im
potom porozdával.
Deti
sa
Mikulášovi nakoniec pekne poďakoA prišiel Mikuláš!!!
Foto: J. Palkovič vali a pokračovali
v neformálnej zábave. Za stoly zasadli tí, čo chceli ochutnať kapustnicu a podebatovať nad pohárom vianočného punču. Niektorí sa ponáhľali domov,
lebo vonku sa už začalo stmievať a počasie bolo veru
decembrové.
Banovať môžu tí, ktorí neprišli a neochutnali vianočné špeciality, ako aj deti, ktoré tak nedostali darčeky od svätého Mikuláša.
Veríme, že o rok sa lepšie vydarí počasie a podobné podujatie
zopakujeme vonku za ešte hojnejšej návštevy.

Rozália Drúžková
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Virtuálny cintorín
Každoročne v období Dušičiek vedú naše kroky na cintorín,
kde sa v tichej modlitbe či spomienke vraciame do čias, keď naši
drahí boli ešte s nami. Na znak toho, že sme na nich nezabudli

Cintorín na Dušičky.

Foto: M. Hoferka

zažíhame sviečky a kladieme kvety. Pre tých, ktorí žijú mimo
rodisko je to možno jediná návšteva obce v roku. Preto viacerí
z nás ocenia možnosť, ktorá sa nám ponúka cez internet, navštíviť
cintorín prostredníctvom virtuálneho cintorína. Na stránke
http://virtualnycintorin.sk/?l_display_page=8&l_display_tabpage=1 sa ocitneme na prvej stránke Unínskeho cintorína, kde sa
nám ponúka mapa cintorína a zoznam hrobov, kde si môžeme
nájsť meno hľadanej zomrelej osoby. V detailoch, ktoré stránka
ponúka, je zobrazený každý hrob jednotlivo s údajmi o pochovaných osobách vrátane dátumov narodenia a úmrtia, umiestnenia
a veľkosti hrobu. Stránka, ktorú spravuje spoločnosť 3W Slovakia
s r.o. je online aktualizovaná prostredníctvom miestneho obecného úradu.
-mh-

vyznáva: (text ponechávame v pôvodnej, neupravenej forme)
„Jsem rodák z Unína a menujem sa Gabriel Vach, syn Jozefa
Vacha a Agneši Poláčkovej. Pokuť sem chodil do školi ríkali mi
Gabriš Poláček, protože Vachú v Uníne bolo moc. Múj otec byli
modleník v kostele a vodili veriacich na púte. Také boli aj ve
Francii v Lurde. Tá jaskyňa u mlýna bola zbudovaná na jejich
popud, čo boli v Lurde. Mamička ta boli známa, že boli veselá
a rada spívali, také naspívali pisničky do bratislavského rozhlasu. „V širem poli studanečka kamenná.“
Prišla ale doba iná, zlá. Tatinek musel na vojnu až do Chebu
do Západnich Čech, ale zbytečne. To už bola naše republika prodaná a na to vyhlásený Slovenský štát a v Čechách Protektorát.
Mne bolo 13 roku a začala válka. Po škole sem šel do učení
v Uníne k Martinovi Sprušanskému. Ráno sem mosel chodit o pul
hodiny skôr. Donést vodu z výmolu, vynášet nočník a iné. To trvalo 1 rok. Ked sem chtel inú práci, dal mi facku. Já sem mu ju vrátil a viac sem sa tam nevrátil. Já sem už doma dost vjedel, nářadí a materiál sem mal v záloze. Tak rodičia rozhodli, že sa pujdu
doučit panu Pivákovi, ale ten mňa za rok vyhodil, bol sem vjac
v maštali než v dílne, lebo jeho pantáta mal 11 ha pola. Tak mi
rodičia našli miesto v Jablonici u mistra Režnáka a tam boli všetky stroje včetne protahovačky, cinkovačky a všetky prace stavebné, okna, dvere, nábytek, nátery, fládry, politura, ba i rakve v kterých sme v dílne na ponku spávali. To bolo už v roku 1942.
Odtamtát sem jezdil na kole do Unína 37 km. Tam sem sa doučil
v roku 1946. Po válce sem urobil skúšky za celé zaopatrení 4 roky
a dostal sem výučný list a tovarišský, iba že doba sa moc změnila.

Stretnutie dôchodcov
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa v nedeľu 17. októbra
2010 v kultúrnom dome uskutočnilo stretnutie dôchodcov z obce
Unín. Podujatie organizoval obecný úrad. Umeleckým slovom
a piesňami svojich skorej narodených spoluobčanov pozdravila
Anna Reháková a žiaci miestnej ZŠsMŠ.
Prítomným za prácu pre obec, za výchovu potomstva a za celkový prínos pre spoločnosť poďakoval starosta Štefan Andel.
Zaželal všetkým dôchodcom v obci pokojnú jeseň života v kruhu
blízkych a najmä pohodu a pevné zdravie. Za jednotu dôchodcov
vystúpila s pozdravom spojeným s poďakovaním za aktívnu prácu pre
organizáciu ako i pre obec predsedníčka JD v Uníne Štefana Jurigová.
Záverom stretnutia „svojich“ pozdravili piesňami členky a členovia speváckej skupiny „Úsmev" a do neskorého poobedia hrali
sluchu lahodiace skladby „Senickí heligonkári“ pod vedením
Mgr. Grimma.
- JP-

Vspomienky našich rodákov
Do redakcie Unínskych novín sme dostali zopár spomienok od
nášho rodáka Gabriela Vacha (*1925), ktorý hoci vyše 60 rokov
žije mimo obec, o dianie v Uníne sa stále zaujíma a pravidelne
číta obecné noviny.
Potom, čo narukoval na vojenčinu do Pelhřimova, prešiel
posádkami v Pacově až sa dostal do baní v Kladne, odkiaľ bol preložený do Lešan, kde sa zoznámil so svojou manželkou Anežkou
Pikousovou, s ktorou sa v októbri 1949 oženil a odvtedy žije
v Netvořicích (okr. Benešov) v Čechách. Do rodiska sa vracia pravidelne. V posledných rokoch, vzhľadom na jeho vek, už je to len
raz do roka na Dušičky. Zo svojho vzťahu k rodisku sa takto

Gabriel Vach so svojou manželkou.

Foto:Archív G. Vacha

Já sem v dobe, keď sa fronta blížila, už nebol v učení, ale
u partizánú. Potom sme sa spojili s ruskú armádu a šli s nimi na
západ, tým sem sa dostal aj do Unína. Nemecká armáda tam bola
obklíčená, jenže dobre zabezpečená a ruská armáda musela použit katuše, a ty si už z nemeckú armádú poradili. Nemci opoušteli
Unín, ale své padlé vojáky brali sebou a naházeli je do rieky
Moravy a naši ludia je nachádzeli na roštech u elektrárny. Jak
vypadal Unín, hrúza sa podívat - vypálený, rozbitý. Padlo aj
několko civilú, také sem tam robil narychlo rakev. Bol to táta
Pavla Sňady (bývalého predsedy družstva). Potom už sem musel
hodne rychle z Unína na frontu. Jenže sme došli jen do Hustopeč
na Moravu, tam už malé letadla, zvané raty, házeli letáky a tam
bolo napísané: „Hitler kaput!“ Potom sme sa rozhodli, že už dál
nejújdem. Kamarádi mňa navédli, abych to šel povedět veliteli
a já sem šel. Došel sem tam, velitelství už dost popíjelo. Zeptal sa
mňa co chci. Ked sem mu to povědel, praštil automatem o stúl
a vyšla rána. Ked sem odzdravil a odchádzel, tak zařval „Idi do
chuja!“. V tu chíli sem myslel, že mňa zastřelí. Došel sem spátky
k rote, už na mňa čekali. Tak co? Robte si co chcete, já tady do
rána nebudu. Keď pujdeš ty, pujdem také, spolu sme došli, spolu
odejdeme. Tak sa také stalo, po setmení sme opustili tábor cez plot
a šli sme každý svým směrem. Já sem měl štestí, že sem sa dost
svez. Tak, že sem byl asi v 10 hod. už v Uníne. Bolo 28. apríla
a málo ludí, ani rodiče neboli doma, protože komunistickí připravovaný výbor měl schúzu, jak sa zbavit nepohodlnych a neposluš-
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nych ludí. Také sem sa toho účastnil.
Já ale do Unína moc rád jezdim. Unín sa porát lepší čím dál,
tým viac. Muj tatínek ma na tom také zásluhu.
Postavili tam s panem Fehýrem pálenici a to je veliký přínos
do obecní pokladny. V roku 1942 sa začala pálit slivovica 52%
a páli sa dodnes. Potkávam sa s Moravákama a povídajú:
„Unínčania nám konkurují, pála 52%.“. Tatínek mali v pálení už
praxi. Pálili už doma až ho jeden udal (nebudem menovat kdo).
Došli četníci a další dva chlapi v dobe, ked pálil, udusili oheň,
kvas vylili do hnojište, kotel a súpravu zabrali a odvezli. Byl súd
a dostali pokutu 3 tisíc korun. Protože peníze nemali, moseli prodat krávu s jalovicú. Drahý špás! Za málo rokú urobili z pytláka
hajného. Pálili slivovicu verejne. Slivovicu 52% - Vachovku.
Každý rok si do Unína jedu pro tento lék.
Počul sem a čítal v Unínskych novinách jak škodia kaštany na
cintoríne. Mosím sa priznat, že sem tam také tri sadil z kamarádem Janem Ovečkú na vŕšku ze školy. Pod každý sme dali sklený
črep, nejakú mincu, peníze a povytaní. Dodnes vím, které to sú.
Možno že i korene lezú do hrobú. Zvenku sa sázet nesměli, to byl
súkromný mejetek.
Za mlada sem hrával fotbal a to na troch polách: u velkého
kostela, u cihelny na křižovatke a na poly naproti cihelne, ale tam
sem už málo hral. Protože sem sa už učil v Jablonici stolárem.
Potkal sem sa na Dušičky z bývalým trénerem fotbalu Frólu
Mihálem. Tak sme si popovidali o mnohém.
Unín rád navštevujem, mám tu moc dobrých ludí, né iba rodinu, za kterých sa nemusím hanbit, protože čujem jen pochvalu.
Nemožu zapomenút na velmi pekné setkání v rodisku v roku 1975.
To nám bylo 50 a 25. júla sme sa zešli všetci, iba jeden nemoch,
ten bol na cintoríne, ale my sme ho tam navštívili. Zomrel na
následky úrazu. Vezli sme z lesa majku z konmi a upad zrovna pod
kolo. Bolo to moc smutné. Z cintorína sme šli do školy. Pan řiditel školy Flamík a zástupci obce a družstva mluvili o minulosti
a co vše plánují. Sedeli sme v lavicích tak, jak sme sedávali. Boli
nám slúbené fotky a také sme je za týdeň dostali i s diplomem obce
a podpisem predsedy národního výboru Flamíkem. Moc pekná
památka a nezapomenutelné zážitky. Potom sme sa odebrali do
kulturáka. Tan nás čekal dobrý obed, pekné a slavnostné privítáni i s hudbou. Nakonec sme aj tančili. A slúbili sme si, že sa ešte
sejdem. K tomu už nedošlo.
Já sem tam často jezdil. Byl sem zvaný eště aj do kulturáku.
Raz mali akci „Spieva celá dedina.“ Musel sem si zaspívat písničku na pódiu, kterú sme přinesli z Moravy, ale notu sme dali
uninskú: „Konopa, konopa, zelená konopa." Na koštúvce vína
sem bol 4razy, mám památky z mého Unína.
Do Unína sem rád jezdil a ešte, pokud mi zdravie slúžit bude,
chci na Dušičky, jak každoročne. Mám tam rodiče, mnoho příbuzných a kamarádú. Odpočívajú v pokoji. Do Unína to mám jednú
cestu viac než 300 km, ale jezdím tam moc rád. Přivezu si spomínky i z Unínskych novín, ale hlavne unínsky lék 52 %. Co dodať:
„Kto uninskú slivovicu pije, jako lék, dlhé roky sa dožije též!“
Podľa písomných spomienok autora
spracoval M. Hoferka.

Ej, ket sme bili muadí...
Sedzím, večere sú dúhé, orechi sem vibraua, perí nedrápu lebo
nemám, tak spomínam. Jak biuo za mojich muadich časú. Biu to
život čaškí, ale takí radostní, spokojní.
Včil začau advent, chodzili sme drápat perí. Jak dzeci, ale už
aj jak vječí hepi, sme rádzi posúchali príbjehi starších. Viprávjali
o strašiduách, bosorkách a podobních potvorách a zážitki z jejich
muadosci. V advence sme každé ráno chodzívali na roráti. Plná
kaplinka biua, a biuo nás aj dost dzecí. Dzífčence počas dúhich
adventnich večerú, ale aj pres deň višívali. Chuapci plétli provlísua v maštalách, lebo tam biuo tepuo. Rás u jednich podruhej
u druhich. Ket došli Vánoce, biuo pjekne, spívauo sa a vinšovauo
aš do púnoční svatej omše. Na Boží narodzení bili šenki pozaví-

rané. Každí biu doma ze svojú rodzinú. V rodzinách biua súdržnost, nebiuo nijakých rozvodú. Ked do rodzini došli čašké skúški,
šecko sa viríšiuo v pokoji. Potom došli fašanki, čas radosci
a veseuosci. Muziki organizovali regrúci. Tehdajší muadí chuapci pokát nemjeli 18 rokú, nemohli chodzit po večeroch nedajbože
do šenku, to biuo nepripustné. To si regrúci vartovali. Ket mjeu
muádenec 18 rokú, tak išeu na fašank první ráz na muziku. Ket
išeu po prvej do tanca, tak ho starší muádenci a regrúci „zdvíhali" a tak ho prijali do muádeneckého stavu. Za to moseu zapuacit
5 litrú vína. Fašankové muziki trvali tri dni, nedzela, pondzelí
a úterí. V pondzelí chodzili regrúci po dzedzine s fašankem
a muzikú, večer biua muzika zadarmo. Biua dicki hojne načševovaná, aj muadíma ženáčma. Sála biua plná, biuo horko, ani topit
v kamnách sa nemoseuo. V úterí sa končilo o 23 hodzine, lebo
napotvoru zebrali s kamen popeu a že dávajú popelec, tak sme
radši utékli dom. Púst sa svjeciu, né jak včil. V púsce sa cvičiuo
divadlo, potom sa hráuo na Velkú noc. Na velkonočné pondzelí sa
chodziuo šlahat. Ftedi sa nepolévauo, to vam biuo kriku, viskotu,
každý muádenec svoju miú višlahau. Potom došli asentírki, muádenci sa k asentu vozívali na omašleních vozoch. Harmonikár
a spjev biu dicki. Ftedi chodzili k asentírce tri ročníki, brali na
vojnu až trecím rokem. Ket sa vracali, čekaua ich ceuá dzedzina.
Odvedení muádenci, regrúci, slézli z vozú a išli ze spjevem dzedzinú. Kerí bili odvedení mjeli za širákem péro. Nosili ho pokát
nešli na vojnu, aj do kosteua aj k muzice. Regrúci mjeli na starosci stavjaní mája. Máje sa dovážali aš s Kalaštavi. Bili dva veliké, splatovali ich, dzífčence vizdobili makovicu stuškama a voštichlama a stavjat pomáhaua ceuá dzedzina. Potom po postavení
mája biua muzika. Ces leto, aj ket biuo moc roboti, bívali v nedzelu po objedze muziki. Muzikanci bili domáci, richtár zábavu
povoliu a uš sme tancovali. Ale aš po nešpori. Friško sme sa po
nešpori utekali dom preslécit, lebo na nešpor sme chodzívali
v modrich sukňách, višívaních záscerách a k muzice sme nosili
červené sukne ze žutíma šňurkama, višívanú zásceru, žuté lajble
s červeníma šňurkama, vištepované rukávca a na huavje sme
mjeli patísek. To biu takí lachkí a tenkí šátek. Muziki bívali od
odpouedňa až do púnoci. Na hodi sa chodzívauo v škrobenicách
a v hedbávnich sukňách. Letní hodi nebili hlavné, lebo biuo ešče
moc roboti. Inačí to už biuo na marcinské hodi, už biuo porobené, husi vikŕmené aj burčák biu. Na jaseň regrúci rukovali, chodzili po dzedzine se spjevem, dávauo sa im turecké žito. To potom
prodali a spravili rozlúčkovú muziku. Ráno ich po rozlúčce odvážali na vozoch k vlaku zas ze spjevem a harmonikú.
Odprovádzaua ich ceuá dzedzina a šeci sme im príli ščastliví
návrat dom.
V jaseň sa po večeroch odŕhauo turecké žito. Zešli sa dzívčence aj chuapci, zaspívauo sa, aj sa zasrandovauo. Variu sa lekvár,
ftedi starší moseli dávat pozor, abi pri tem veselí neprihorau.
Na Mikouáša už z večera biuo všadi cingotu, chodzívauo moc
mikouášú.
Takto sem pospomínaua ceuí rok. Naša dzedzina biua rolnícká, muadí sa priúčali od svojich rodičú, jak vést hospodárstvo.
Dzífčence sa od materí učili varit, piglovat, pécit, višívat, šit, aj
chleba pécit. Ftedi chlép veru dúho vidržau.
Snat pred každim pátim domem bívali uavički. Tam sedzeli
a viprávjali sa súsedé, známi, kamarádzi. Spomínali, radzili sa
a besedovali. Muadí sa prechádzali po dzedzine, dzeci sa hráli na
ulicách a nemjeli strach, že ich srazí auto, vistrájali ledačinu pri
pasení husí. Nigdo sa nigde neponáhlau, každí vjedzeu s každím
stracit suovo, dvje. Starší z tich uavek sledovali jak sa muadí hospodári vracajú pješki, na kravkách alebo koňama po roboce
z pola. Spomínali na dobu ket mjeli jejich roki.
A takto to ide na temto svjece furt dokolečka. Tak takíto biu
Unín za čas mojej muadosci na kerú si ráda spomínam, a aj včil
sem si zaspomínaua.
Helena Šišková
narodzená v r. 1925 v Uníne
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Výsledky hodových súťaží

Výsledky jesennej časti
futbalového ročníka 2010/2011
II. trieda dospelí
1. Radimov
2. Prietrž
3. Čáčov
4. Unín
5. Letničie
6. Holíč B
7. Hradište
8. Smrdáky
9. Rohov
10. B.S.Jur
11. Vrádište
12. Čáry
13. Kopčany
14. Chropov

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
8
7
7
6
7
5
5
4
5
4
4
4
2

2
1
2
1
4
1
3
2
4
1
1
1
1
4

2
4
4
5
3
5
5
6
5
7
8
8
8
7

38:14
22:16
28:21
22:11
33:25
17:16
19:21
18:25
19:18
23:31
21:27
14:21
13:25
13:29

29
25
23
22
22
22
18
17
16
16
13
13
13
10

MO dorast
1. Petrova Ves
2. B.Mikuláš
3. Mokrý Háj
4. Oreské
5. Koválov
6. Kopčany
7. Cerová
8. Brodské
9. Jablonica
10. B.S.Jur
11. Sekule
12. Š.Humence
13. Unín
14. Trnovec

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
8
8
7
7
7
7
5
5
5
4
4
4
1

4
1
1
3
3
2
1
1
1
0
1
0
0
2

0
4
4
3
3
4
5
7
7
8
8
9
9
10

46:12
32:31
33:36
39:14
37:17
39:20
36:37
34:28
22:32
21.40
25:46
32:35
16:40
4:28

31
25
25
24
24
23
22
16
16
15
13
12
12
5

II. trieda žiaci
1. Smrdáky
2. Prietrž
3. B.S.Jur
4. L.N.Ves
5. Petrova Ves
6. Stráže
7. Letničie
8. Sobotište
9. Rybky
10. Senica D
11. Unín
12. Smolinské
13. P.Močidľany

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

11
9
8
8
7
6
5
5
4
4
1
1
1

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

0
1
2
4
5
5
4
5
6
7
10
10
11

62:7
47:8
73:17
60:25
44:38
52:56
32:23
23:30
35:38
27:48
11:53
10:69
6:70

34
29
26
24
21
19
18
17
14
13
4
4
3

Je už pravidlom, že počas letných hodov sú organizované
rôzne športové a spoločenské súťaže pre domácich i hodových
návštevníkov našej obce. Počas tohtoročných letných hodov boli
usporiadané súťaže vo varení hodového gulášu (organizátor TJ),
súťaž v kopaní pokutových kopov „hodová jedenástka“ (organizátor OcÚ) a hodový turnaj vo futbale neregistrovaných hráčov
„O pohár starostu obce“.
Súťaže sa skončili s nasledovnými výsledkami:
Súťaž vo varení hodového guľášu sa uskutočnila v priestoroch
futbalového štadióna za účasti 7 súťažných družstiev. Odborná
porota vyhodnotila po dôkladnej ochutnávke nasledovné poradie:
1. miesto: Š. Rehák, P. Pivák, P. Žilínek, M. Bartal
2. miesto: J. Krempa, M. Krempa, Kalamenovič, J. Smíkal
3. miesto: slečny A. Malíková, S. Vaňková, V. Hyžová,
S. Ráziková, L. Flamíková
Víťazom odovzdal vecné ceny starosta obce Štefan Andel, ostatným súťažným družstvám poďakoval za účasť a pozval ich k účasti aj v nasledujúcom roku.
Súťaž v kopaní pokutových kopov sa uskutočnila za účasti
113 súťažiacich, z toho bolo 20 detí. Ako štartovné bolo vybrané
253 €, ktoré boli použité na nákup darčekov na mikulášsku besiedku pre deti z našej obce. Najlepšie sa darilo Petrovi Rehákovi,
ktorý získal 1. miesto, 2. miesto obsadil Martin Krempa a 3. miesto Martin Mlčúch. Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1. až 15. mieste boli ocenení vecnými cenami.
Tradične na hodový pondelok je organizovaný futbalový turnaj
neregistrovaných hráčov „O pohár starostu obce“. Tento rok
sa ho zúčastnili mužstvá Dolinka, Dedina, Záhumnie. Hralo sa
herným systémom „každý s každým“ s nasledovnými výsledkami:
Dolinka - Dedina
2:2
Celkové poradie: 1. Dolinka
Dedina - Záhumnie 0:0
2. Dedina
Dolinka - Záhumnie 5:0
3. Záhumnie
Víťazovi odovzdal putovný pohár starosta obce.
Všetky podujatia sa uskutočnili v areáli ihriska TJ za hojnej
diváckej účasti, dobrého organizačného zabezpečenia, pekného
počasia a príjemnej hodovej atmosféry.
Ján Palkovič
Výsledky jesennej časti stolnotenisových súťaží našich družstiev
5.liga SE
1.Holíč F
2. Unín
3. Bor.Sv.Jur
4. Skalica C
5. BC Senica C
6. Rohožník
7. Kúty C
8. Holíč E
9. Mor.Sv.Ján
10. Štefanov

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
8
7
6
4
4
3
2
1
0

1
0
0
0
1
0
0
1
1
0

0
1
2
3
4
5
6
6
7
9

113 : 49
102 : 60
110 : 52
99 : 63
90 : 72
82 : 80
68 : 94
71 . 91
56 : 106
19 : 143

26
25
23
21
18
17
15
14
12
9

6.liga SE
1. Unín B
2. Kovobel
3. BC SE D
4. Kúty D
5. Skalica D
6. Mor.Sv.Ján
7. Bor.Mikuláš
8. Šaštín
9. Rohožník B
10.Mor.Sv.JánC

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
8
5
4
4
4
2
3
3
0

1
0
1
1
1
0
3
1
0
0

0
1
3
4
4
5
4
5
6
9

108 : 54
125 : 37
93 : 69
95 : 57
81 : 81
70 : 92
77 : 85
79 : 87
66 : 96
20 : 142

26
25
20
18
18
17
16
16
15
9
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