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Vianoce 2003

E

Nijaký rtiiatok nie je tak oblúbený
ako Vianoce, ktori dokdlu spájal ludL
Radosf pref.{vajú ti, pre lclorých sú
pamiatkOu narodenia Jef.ila Krista. ale
telia .sa i ti, pre ktorých sú iba dobrou
ti'adfcioli. Rodinitýln poseMnfm a dobrou večerou i!:h oslávia dOkonca . aj
neveriaci. VIOllOCe sa ku ka!.di!"" prihoválJljú cez diefa a hovoria f! láske. .
.Klk praÍnenia správy udalostiach,
ktori si pripom{name na V~oce?
Zdroje, z ktorých čerpdme ve4omosti
o naroden{ Jef.jla, nám toho vera nezavuunenali. Evanjelisti Maníl a Luká1
sa venujú ·správam o ~tstve malého
Ježila. Z kadia! čerpali informdcie?
Snátl od ľud(, ktorl žili s Jdľlom. Luká1
evanjelista dvalcrdt poviame_náva, ' že
Mária „si starostlivo ~hovávala tieto
vec~ vo svojom srdci." (Uc 2,19-51)
Akoby chcel uuračif jeMn zo svojich
prmneifov. .
.
Co vieme o dvoch lúdóch, ktorl sa
vydali na cestu,.aby uposlúchli cisárovo
nariaMnie popisa/ celý rímsky svet?
Sv. Luká1 pi1e: „A vletci sa illi daf
zapisal, kal.dý do svojho mesta. Vybral
sa ·teda aj Jozef z galilejslciho mesta
Nazareta do Judslca; do Dávidovho
m<sta. ·Jaofi sa vol4 Betlelutm, aby sa
dal zapisa( s Márif!u, ktord bola
v požehnanom stave." (Uc 2,4-6)' . .
Spájal ich . zvllzok . manželstva
a úprimnej lásky, /ctord povtbudzovala
Máriu, aby sprevádzala svojho manžela, , hoci ako žena nebola povinná {s(
k 7.ápisu. laze/ s Máriou boli z královslciho Dávidovslciho rodu.
Betlehem bol malou osadou na dvoch
vfllcoch. Na okraji bola postavená stavba s niekofkjmi izb<imi v tvare ltvorca,
ohradená stfporadfm a chodbou, ktorú
sv. LuJuiJ nazýva hospodou. 11.by pre
lúdi, ltvorec bez strf!(:hy pre zvieratá;
vl~tko . potrebné
pre lcočovn{kov
a obchodnf/cov. Chápeme, prečo tam
laze/ nechcel zostať. Vletko bolo preplnené unielaninou fudf. Preto svoju man- .
želku.ubytoval v jednej z blizkychjaslcýň,
v ktorej sa zakrdtko narodil Ježil.
Jednoduchá správa o plJrode vyvol4va
dojem, že Mária bola sama bez nejakej
ženy, ktorá by jej pri plJrode pomohla.

o

Dnes nad jaskyifou stoj{ bazilika Narodenia Pána. Pochádza elte .z čias vlády
cisára Konltantina Vellciho zo 4. storočia. Pbsobf mohutným dojmom. Má päl lodi
rozdelených sdporadiami z čer.veniho kamdfa s bielymi hlavi~ami. Pod hlavnou
"loďou baziliky je malá jaskyŇJ.
·
Na je<Ínej strane kútik s jasfami. Na druhej stmne na porfýrovej dlaždici pozlátená hviezda, ktord určuje miesto, kde sa narodil Ježil. Sv. Hieronym, ktorý žil
v susednej jaskyni, neprestáva prlzvu/covaf: „ Spasitel sveta nepriliel v zlate a
striebre, ale v opovrhovanL "
· 1isice púJnikov prichádi,ajú sem po stáročia · zo vletlcých končín zeme, aby si
uctili toto posvlJtni miesto. Z.OUjfmavosfou zostáva zamurovaný vchod do baziliky,
v ktorom je ponechaný len malý, úzky a velmi nizlcy vchod. Každý. kto vchádza či
chce alebo nechce, mu.s{ sa zohnú( a prejsť sám. Hlbolcý .symbol, ktorý pripomína
vellcú pravdu. Ket/1.e pre nášho pána nebolo miesta. v budove, narodil sa v jaskynnej maltali. „Hoci bol bohatý, s.tal sa pre nás chudobný." Vle.tci, ktorl ho chcú
poznať nÍu.sia sa sklonil, musia sa zohnú( na znak poníženia. Pylnf sa odmietajú
skloniť a preto sa nestretnú s božskou podstatou. Diefa nalli iba dye kategórie ludi:
pastieri a mudrci, jednoduchí a učen{. Ti čo veMli, f.e nevedia nič a t{ čo vedeli, že
nevedia vletko. Jedni i druh{ mali lásku a pokoru. Nikdy ho nenájM človek, ktorý
prečítal iba jednu knihu a mysl(si, Ie čosi vie. Pylnému dokonca ani Boh nemôže
nič povedať. Iba pokorni môžu nájs( Boha.
Boh je tak vynaliezavý, pretole priliel medzi nás ludi ako diefa, aby ho vletci
mohli prijal. Boh je skutočne zrozumiteľný, pretože oslovuje láskou, a preto sú
Vuuwce prl(ažlivé pre vletlcých.
Mons. ThDr. Jaroslav Pecba
súdny vilir, dekan banskobystrický
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ugsledky našej pr6ce za II. polrok 2003

Akjie to nclach

I ked o vykonaných invest.ičných a spoločenských aktivitách infonnujeme občanov na verejných zasadnutiach ~ého zastu?iteľstva, .chcem
Vám prostredníctvom našich novin podať ruekol'ko dôležitých údajov.
v novembri tr. bola ukončená plynofikácia
K rodinným domom
je vybudovaných 397 prípojok a 14 k inštitúciám a podnikateľským budovám. Plynom vykuruje vyše 200 domácností. Eš!e je treba v. z~ysle rozpočtu stavby v obci zaasfaltovat ryhy hlavného vederua plynu.
Asfaltovanie bude vykonané do konca júna 2004.
V tomto roku sa rozšíril počet domácností, ktoré sú napojené na obecný vodovod o ďalšich 18. Na vodovod je napojených s~lu 26~ ob~ektov.
z ďalších budovateľských aktivit sme zabezpeč1h rozšrrerue WC
v materskej škole, opravený bol kotol v pestovateľskej pálenici, P?l~že~é
a zabudované bolo vodovodné potrubie z areálu ZS na zavlažovarue 1hn ska a začalo sa s prístavbou kabín a sociálnych zariadení TJ.
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov /minimálne platenie
záväzku obce Radimov a oneskorené platenie daní z nehnuteinostf od
právnických osôb - RD/ sme nesplnili plánované úlohy ako je dokončenie
fasády a soklov okolo budovy zdravotného strediska a obecného úradu,
ako i splynofikovanie aspoň jednej obecnej budovy.
Zlepšili sme podmienky na separovaný zber odpadov z domácností.
V spolupráci s finnou VEPOS Skalica s.r.o. bolo po obci rozmiestnených
15 nových vel'kých nádob na skJo.
Pred obecným úradom sú umiestnené:
EKO-sldad /bunka/ určená na zber starých televízorov, rádií, chladničiek, mrazničiek, pračiek, vysávačov a počítačov.
EKO-sklad /plastod údoba/ určená na zber horľavín 1. a Il. stupňa
určená na motorové oleje, farby a lepidlá.
Plecbod modd skrinka je určená na zber batérií, akumulátorov a obalov obsahujúcich zvyšky nebezpečných látok.
.
Zber týchto separovaných odpadov je každú stredu od 15 do 17 bod. pn
obecnom úrade.
Zber starého papiera /noviny, časopisy, kartóny, obalový papier/ a pla·
stov /fľaše od nápojov, plastové obaly, fólie, polystyrén/ je organizovaný
pracovníkmi obce podia potreby. Občania sú o uvedenom zbere infonnovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Je potrebné, aby sa každý občan zapojil do separácie odpadov a takto
.
.
pomohol zlepši( životné prostredie v našej o~i.
Na základe žiadosti a vypracovaného projektu bol našej obci schválený grant z programu PHARE CBS - MP
Slovensko-Rakúsko
2001 s názvom „FAJERVER 2004" - cyklus hasičských podujatí.
Hlavným cieľom projektu je zorganizovať cyklus hasičských podujatí
na základe dlhoročnej histórie hasičského zboru a ich aktivít s prizvaním
rakúskych partnerov aj s ich aktivitami. Cyklus má tieto časti:
1. Fajerver - Karneval - hasičský maškarný ples - 31 . januára 2004
2. Fajerver - Plameň 2004 - súťaž mladých hasičov so zahraničnou účas
ťou ukážkové cvičenie historickej techniky, ukážkové cvičenie modernej
techruky, výstava historických prilieb, vlajok, odznakov a uniforiem - 15.
máj 2004
3. Fajerver - Muzika - prehliadka dychových hasičských súborov
/Slovensko, Rakúsko, Cechy/ - 4. júl 2004
Realizácia týchto podujali je i vhodnou fonnou pre verejnú medzinárodnú reprezentáciu našej obce. Projekt bude hradený 90 % z prostriedkov
Európskej únie a l O % z rozpočtu obce.
Nakofko chceme pokračovať v budovaní infraštruktúry bola zadaná
úloha na vypracovanie štúdie odkanalizovania obce. Štúdiu splaškovej
kanalizácie s napojením na či stičku odpadových vôd v Gbeloch vypracovala firma PRESSKAN spol. s r.o. Banská Bystrica. Takúto ~tavbu nie sme
schopní vybudovať z vlastných prostriedkov, preto aby sme splnili podmienku Európskej únie 12.(XXJ obyvateTov/ sme vytvorili mikroregi~n
Unín, Radimov a Letničie a zaslali žiadosť o grant z EÚ na vypracovarue
projektu. Už tým, že máme vypracovanú štúdiu na odkanalizovanie obce,
budeme zaradený do výhľadového plánu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti na jej realizáciu do 5 rokov.
V druhom polroku 2003 zasadali i všetky odborné komisie zriadené pri
obecnom zastupiteľstve.
Stefan Andel
starosta obce

Už vel'ml dlhú dobu pretrváva v našej spoločnosti
stav, že bovorif pravdu o akomkoľvek probléme sa
nevypl.6ca. Na druhej strane ak chceme, aby išiel
vývoj spoločnosti neusUle dopredu, musíme pravdu,
ako filozofickú disciplínu plne rešpektovaf.
Jesennými, chladnejšimi dňami a nocami sa začína
obec ponárať do veľmi neprfjemného a hlavne mimoriadneho ovzdušia /i ked treba konštatovať, že zavedením
plynofikácie obce sa situácia čiastočne zlepšila/. Tento
úkaz bude trvať s rôznou intenzitou až do teplých jarných
dní. Tento neprfjemný a nosom krútiaci zápach je spôsobený spaľovanim syntetických a chemických látok
a materiálov v mnohých kotolniach rodinných domov.
Je veľmi nesprávne, ak už aj tak zlé životné prostredie
/daň za „ civilizačný pokrok" a spláca ju každý .občan
zvýšenou chorobnosťou, alergiami u detí, zníženým
vekom/ navyše zaťažuje látkami podobnými jedovatým
dioxinom z kotolni rodinných domov. Tito majitelia
kotolní nepotrebujú popolnice na domový odpad, popolnice na separovaný odpad, spália všetok odpad z domácnosti, dielni. Cast Tudf páli plasty a iné syntetické materiály z nevedomosti a práve na tých chceme apelovať, aby
si uvedomili, čo sa vlastne môže stat. Zamorený vzduch
je tažši a doslova sa plazí po ulici, vplazí sa do domov,
bytov, pivníc a do organizmu sa toxické látky dostávajú
dýchacím aparátom. Na človeka a jeho organizmus negatívne vplýva hlavne silným útokom na nesmieme citlivý
proces nepriameho delenia bunky a jej krehkej jadrovej
štruktúry. Toxické látky, nachádzajúce sa v ovzduší
pôsobia na organizmus nepretržite a dlhodobo. Látky
znečisťujúce ovzdušie zvyšujú zdravotné riziko. Pôsobia
na srdcovocievny a dýchací aparát, na nervový systém.
Mnohé znečistenia sú príčinou rakovinotvorných procesov, alebo tieto procesy urýchľujú a podieľajú sa na rade
genetických ochorenl. Jedovaté látky spôsobujú zmeny
v DNA a v konečnom dôsledku vážne ohrozujú zdravotný stav každého z nás.
Lekári potvrdzujú, akú stúpajúcu tendenciu nemocnosti ·má už aj tá najnižšia veková kategória - naše deti,
nebezpečné jedovaté látky sadajú na záhrady, polia,
dostávaj,ú do potravinového reťazca, a my ich takto upravené skonzumujeme ako dary zeme a práce našich rúk.
Uvedomme si ako to vyzerá v nemocniciach, na onkológii, najmä na detskej onkológii, a zamyslime sa nad
tým, čo spôsobuje a môže spôsobiť nezodpovedné správanie niekofko nezodpovedných rudí z tejto obce. Na jednej strane ušetria dáku korunku za popolnicu resp. nemusia chodiť na Obecný úrad pre vrecia na odpad na plast,
a následne ho odnášať na určené miesto, a na druhej strane ničia zdravie nás všetkých občanov, ale aj svoje a svojich deti.
.
V prvých májových dňoch by sa mala naša republika
stat súčasťou vefkého európskeho spoločenstva. Viaceré
krajiny EU už pochopili, že prírodu nemožno ničiť do
nekonečna . Všetko pozná svoju mieru, aj príroda. Vo viacero krajinách je zakázané páliť voľne, čo i len organický
odpad zo záhradok a polí. K týmto krokom prichádza aj
u nás na Slovensku. Pomaly a postupne. Príkladom môžu
byť mestá v našom okrese, kde je legislativnou nonnou
schválenou mestským zastupiteľstvom pod pokutou
zakázané páliť odpad zo záhrady.
Vieme, že všetko naraz nezmeníme, hlavne myslenie
ľudi. Dávame Vám na zimné dlhé večery tému na zamyslenie a diskusiu v rodinnom spoločenstve. Zvážme všetci, oplatf sa nám ničiť svoje zdravie?
·red·

obce:

v tom UIÚDe dýchame•••
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KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKCIE

fo bude:

fo bolo:

Január:

august:
~ letné hody prebehli za krásneho poča
sia a bohatého kultúrno-spoločenského
programu počas troch hodových drií
~ v piatok hodový deň začal slávnostnou sv. omšou v kostole sv. Martina,
pokračoval diskotékou pre mládež
~ v sobotu koncertovala ako tradične po
dedine tanečná skupina Rubín, .ktorá spestrila hodovú at~osféru priamo v uliciach
obce, pred každým domom. Večer sa
uskutočnila hodová zábava v KO.
~ v nedelu sa uskutočnili dve hodové
omše v kostole sv. Martina za tradične
hojnej účasti veriacich. V odpoludňajších
hodinách sa uskutočnil na ihrisku TJ majstrovský futbalový zápas, kde ,,naši" zvíťazili nad súperom zo Sobotišta vysoko
9:0, fanúšikom pokazili radosť dorastenci,
súpera
ktorí
nedokázali
svojho
z Jablonice pokoriť. Večer pokračovala
zábava v „šenku U Havla" až do skorých
ran.ných hodín.
~ v pondelok sa uskutočnil tradičný futbalový turnaj neregistrovaných hráčov

v novej forme „ O pohár starostu obce".
Za účasti 4 mužstiev z obce sa víťazom
stalo mužstvo vedené p. Ivanom
Flamíkom z časti obce „ Dolinka".

· október:
~ z príležitosti Mesiaca úcty k starším
obecný úrad daroval občanom starším ako
70 rokov poukážku na nákup tovaru v ktoromkoľvek obchode v obci
~ Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Uníne usporiadala slávnostnú schôdzu s pestrým kultúrnym programom a peknou tombolou.
november:
~ martinské hody boli, ale neuskutočnila
sa počas hodov žiadna kultúrno-spoločen
ská akcia pre občanov. Škoda.
december:
~ na sv. Mikuláša sa uskutočnila pre deti
v obci „ mikulášska pochôdzka", kde deti
boli obdarované dafčekami od obecného
úradu a večer chodili zasa regrúti.
Redakcia ďakuje Mikulášovi a anjelikom
za zhostenie sa úloh.

~ tradičný hasičský

uskutoční

projektu

„

maškarný ples sa
31. januára, tento raz v rámci
FAJERVER 2004".

Február:
~ počas fašiang<;>v sa uskutočnia maškarné plesy detí z materskej školy a základnej
školy.

Spoločenská
Narodili sa:
Monika Hricová
Matej Landl

Opustili nás:
Školastika Vaculková
vo veku 90 rokov
Mária Pechová
vo veku 90 rokov
Mária Vávrová

kronika
26.8.2003
20.9.2003

8.8.2003
21.9.2003

(Letničie)

11.10.2003

vo veku 93 rokov
Peter Vlk
vo veku 77 rokov

12.11.2003
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Poznáme našich patrónov
Máme dva kostoly zasvätené sv. Barbore a sv. Martinovi. Ale čo
o nich vôbec vieme, pomáme ich?

Svätá Barbora
Svätá Barbora je podla cirkevnej tradície zvláštnou ochrankyňou pred náhlou smrťou. Veriaci sa k nej taktiež obracajú
v nebezpečenstvách, zvlášť v prípade ohňa a blesku. Jej obra-

zy sa v minulosti umiestňovali napr. na zvonoch, kde zvonila
proti mračnám, na prachárne, na zbrojnice a vojenské lode. Sv.
Barboru si pre nebezpečnosť svojho povolania vybrali za patrónku nielen baníci, ale aj hutníci a delostrelci.
Svätá Barbora býva zobrazovaná ako mladá dievčina
s korunku na hlave, v jednej ruke s kalichom, nad ktorým je
hostia a v druhej ruke s palmou alebo mečom. Vedra sv.
Barbory je umiestnená veža. Kalich a hostia symbolizujú Boha
proti nečakanej smrti bez zaopatrenia sviatosťami .
Vyobrazenie veže súvisí s legendou, podla ktorej zatvoril
Barborin otec Dioskur svoju mladú a krásnu dcéru do veže,
aby ju ochránil pred mnohými nápadníkmi, ale aj pred kresťanstvom, ktoré sa pomaly šírilo v Rímskej ríši. Barbora sa
napriek svojej odlúčenosti od vonkajšieho sveta oboznámila
s novým náboženstvom, a dala sa vo svojom väzení tajne
pokrstiť.

Svätá Barbora sa narodila začiatkom tretieho storočia
v Nikomédii. O jej živote sa nezachovali žiadne písomné správy jej súčasníkov a všetky informácie o nej pochádzajú iba
z legiend, ktoré sa šírili ústnym podaním.
Nositel'kami tohto mena sú nasledovné naše občanky :
Barbora Ovečková
nar. 1932
Barbora Reháková
1987
Barbora Dermeková
1994
Barbora Šišková
1998

podporoval biednych. Jednoducho, bol to pravý otec a pastier
svojho stáda. Zomrel vyše 80-ročný v roku 397 oplakávaný
kresťanmi celej Gálie. Je pochovaný v Tours, nad jeho hrobom
je postavená bazilika.
Počas celého stredoveku patril medzi najuctievanejších
svätcov, o čom svedčí i fakt. že na Slovensku je zachovaných
103 chrámov a kaplniek k jeho úcte.
Nevieme čo viedlo našich predkov k volbe sv. Martina za
svojho ochrancu. Iste bola tu popularita, ale tá nebola rozhodujúca. Na prvom mieste bol to jeho príklad ako žiť svoje kresťanstvo v nonnálnom živote, kde netreba za vieru položiť svoj
život A bol to jeho príklad lásky a milosrdenstva voči iným.
Kiežby sme sa nechali osloviť jeho príkladom.
Nositel'mi tohto mena sú nasledovní naši oWania :
Martin Polák "
nar. 1912
Martin Michaláč
1934
Martin Dermek
1937
Martin Hoferka
1976
Martin Brabcc
1978
Martin Seba
1983
Martin Matuský
1983
Martin Tokoš
1984
Martin Vlk
1984
Martin Krempa
1986
Martin Mágr
1988
Martin Pobuda
1988
Martin Sopúšek
1993
Martin Mlčúch
1993
Martin Malik
2002

Materská škola

Unímke dni sa podobajú jeden druhému. Dedina žije
pokojným f.ivotom, rastú nové domy, rodia ia deti, šťastné
Martin
detstvo preiíftjú v moderných domaknostiach svojich
Naši predkovia si za svojho patróna zvolili sv. Martina
rodičov, pripadne starých rodičov. So svojimi rovesníkmi
z Tours, biskupa a ·vyznavača. Hovorím preto z Tours, lebo
sa
stretfiajú pri spoločných brich v materskej škole.
okrem tohto najznámejšieho Martina, ktorého si v cirkevnom
Materská škola v Uníne bola založená v roku 1962 adaptá-.
i občianskom kalendári pripomíname 11. novembra máme i sv.
ciou
zo súkromnej stodoly. Priestory boli upravené tak, aby slúMartina pápeža a mučeníka (cirkevná spomienka je 13. 4.)
žili
k
výchovno-vyučovacej činnosti. Ku škole patril priestrana sv. Martina de Porres, rehoľníka (cirkevná spomienka 3. 11.).
ný
dvor,
ktorý bol vybavený 7.M>avným zariadením a pieskovisAk by sme chceli Martina niekde zaradiť, dat mu prívlasto~
kom
so
slclzkou.
Kapacita školy bola určená pre tridsať detí.
určite by sme ho mohli nazva( rytierom milosrdenstva. Patril k
Nakol'ko zo strany rodičov bol o predškolské vzdelávanie
prvým svätcom kresťanského západu, ktorí zomreli prirodzedetí verký záujem a kapacita školy nedovoiovala prijať viacej
nou smrťou. Z jeho životopisu sa dozvedáme, že sa narodil
okolo roku 316 v Panónii, v meste Sabaria, čo je na úzeoú detí, v roku 1972 padol návrh na výstavbu novej dvojtriednej
MŠ. S výstavbou novej dvojtriednej školy sa začalo v októbri
dnešného Maďarska mesto Szombathely v pohanskej rodine.
Od mladosti sa stretával s kresťanmi a túžil stať sa jedným · r. 1976 v rámci takzvanej akcie ,;z", čo znamenalo svojpoz nich. Ako vojak rímskej ríše bol preložený do mesta Amiens
mocné budovanie za účasti obČanov Unína.
(dnešné Francúzsko). A práve v tomto meste sa odohral príbeh,
Nová budova MŠ pre 60 detí bola odovzdaná do užívania
ktorý pozná bádam každý. Prosiacemu polonahému žobrákovi
v skrátenom tenníne o štyri mesiace, v posledných dňoch roku
Martin dáva polovicu svojho plášťa, jediné čo má u seba.
1978 aj vďaka pracovitým rukám občanov Unína, za čo im
Nasledujúcej noci sa mu vo sne zjavil Kristus zahalený polopatrí poďakovanie. Vytvorená hodnota diela vtedy predstavovicou tohto plášťa a hovorí: ,,Martin dosial nebol pokrstený, ale
vala viac ako 2 milióny Kčs.
zaodial ma týmto rúchom." Katechumen (človek pripravujúci
Unínčania dali pekný dar svojim potomkom.
sa na prijatie krstu) Martin sa necháva pokrstiť, odchádza od
~m. ktorí sa v nemalej miere podiefali a podiefajú na jej
vojska a stáva sa žiakom biskupa Hilára v Poitiers. Uchyfuje sa
fungovaní patrí poďakovanie.
do samoty, ale povesť divotvorcu je dôvodom, aby si ho veriaV tomto roku oslávime 25 rokov fungovania dvojtriednej
ci mesta Tours zvolili za svojho biskupa v roku 371. Ako doteMŠ v Uníne.
Oľga Rehákod
raz bol vzorom pokory a chudoby, takým zostal i vo svojom
úrade. Navštevoval farnosti, hlásal evanjelium, utišoval spory,
učiteľka MS

sv.
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poronaíctva v Uaíne
Už v äYnoveku maJ &Yek - lovec pred prfrodoa i zverou v nej
fijócej prirocbea6 cKta. CMpal, f.e je zdrojom jeho livota a tak sa
k nej aj daoval. Dodne. m6me v pamäti postavy z gricbj mytológie. ktoré sa vidu k ~to vztalau. MedJi mJ:m'mejšie parí
Diana - bola,U lovu, cfalej nlký lovec Nimród, staroslovemká
bohyňa Dmt svity F..mtada • svätý llubert.
O poJovnictve v regióne našej obce sme získali poznatky z kroník
PoJovného združenia a obce Unfn a zo spomienok pamlitnikov. Na
základe týchto informácií sa dozvedáme, že táto činnosť do óbdobia
vzniku Ceskoslovenska bola pomerne živelná a prebiehala na súkromných pozemkoch vtedajšfch majiteJov. 1 v týchto časoch náš región
oplýval bohatstvom najmi drobnej a srnčej zveri.
·
Po zoštátneni lesov bolo poJovnfctvo organizované oddelene v lesnej a poľnej časti.To znamená, že paralelne vedra seba pôsobili dve
poJovnfcke združenia.Z týchto dôvodov sa občania Unína podieJali na
činnosti oboch týchto polovnfckych združeni.
Úvodom niekolko stručných informácii o PZ pôsobiacom v lesnej
časti revíru. Na tejto či11119sti sa podiefali najmä lesnfci a zamestnanci
štátnych lesov a ich hostia. Z najznámejšfch spomíname na lesmajstra
Halúzku, ďalej lesníkov Pribodu, Zajička i adjunkta Stehlib. K tomuto ~iu sa viažu i spomienky na poJovnlcku chatu na TolcoŠOvej
aleJ1 v Unínskom lese, kde sa poTovačky začinali i končili pri ohňoch,
ktoré mali oa starost hájnici Drúželc a Tománelc z Uoína. Chata neskôr
z neznámych dôvodov vyhorela. K tomuto obdobiu patrí i zaujímavosť,
že honci boli oblečení do červených kožúškov, aby pri poľovačke boli
dobre viditelní.
Lesníci T.Kasnárek, Kanatský, K.Macek. A. HJadílc, A.Nemec,
A.Culka, T.Šimelc, J.Petrič, M.Kubllc, Fr.Šimele i ďalší patrili medzi
aktívnych členov a funlccionárov PZ.
Zákon č.22511947 Zb. o poJovnfctve položil zálclad systematickej
~ na l1adru poTovnictva i na Sloveoslw. Lesný revír bol v polov1c1 60. rokov vyčleoený s osobitným štatútom pre neumiestnených
pofovoikov z Bratislavy. Predsedom PZ Z4mčislco sa stal V.Sloboda,
polovofclcym hospodárom P.Arpa a pokladníkom Kr_aupa a neskôr
A.Pavlačlca, všetci z Bratislavy. V tomto období bol prijatý novelizovaný zákon o porovriictve č.23/1962 Zb. a členlni PZ sa stali Ján
Petráš, Anton Plamflc, Ján Vanek a Štefan Rebák.
V polovici 70 rokov došlo k obmene členskej zálcladne a novým
predsedom sa stal Jozef Tokár a porovnlckým hospodárom Anton
Plamílc.Vo funkcii predsedu sa potom vystriedali: František Laca, Juraj
Tolár a Jaroslav Krfž. Vo funkcii por. hospodára pôsobili: Igor
Bislcupič, František. Šimelt a Jaroslav Húlka. V súčastnej dobe je predsedom PZ Pavlov Ivan: Prochádzka a poJ. hospodárom je ľ.ubomir
Petrov. Vo výbore PZ z Unina pracujú Vladimír Aamik a Štefan
Krempa. Okrem nich čleruni PZ z Uofna sú aj Ján Billca, Vladimír
Bilka, Alexander Plamfk., 1aroslav Krfž st., 1aroslav Kríž ml., Stanislav
Pecha a Marián Kurta. Pre zauj(mavos( uvádzame, te členmi PZ boli
také osobnosti ak.o herci: Dušan Blažkovič, František Laca, Leopold
Haverl či choreograf r.. Prancisty, lelár MUDr. Milan Obšitnilc a rad

a

ďalšfch.

V revíre PZ Pavlov, v ktorom je vyše tisfc hektárov lesnej pôdy bol
realizovaný chov danielej zveri. Aktivitu vtedajších funlccionárov PZ
Vladimíra Plamílca, Štefana Krempu, 1arosl.ava Kríža st. a por. hospodára ľ.ubomira Petrova podporila členská zálcladňa a spoločným úsilim
väčšiny členov sa podarilo vybudovať aklimatizačnú zvemičlw a získať
kvalitnú danieliu zver gyulajskej populacie doplnenú o zver
z Pozdišoviec a Cejču v CR.
Medailové trofeje danielov radia tento revír medzi najkvalitnejšie
v SR. V revíri je velmi dobrý stav i kvalita srnčej zverí. Ročne sa lovi
5-10 diviakov, 50- 100 zajacov a 30-50 bažantov, keď najmä u drobnej zveri v ostatných rokoch bol zaznamenaný výrazný pokles stavov.
Bolo ulovených i niekolko jeleňov, muflónov, raritou je odstrel 2 ks
psa _medvedilrovitého i úlovky albinov u srnčej, diviačej i danielej
zven. Zaznamenané sá lllovky sluky, jazvecov, kún, divých kačic
a ďalšich druhov polovnej zverí.
Okrem pôsobilo i PZ. lctort hospodárilo v poľnej časti katastra obce
Uofn a určité obdobie í Radimov resp. i vyše 100 ha lesnej časti
v Uninsltych urbároch.
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Medzi prvých pofovofk.ov v Unfne patrili Inuich Matúšek, Izidor
Krempa. Straka a nasleduje rad ďalšfch.
V roku 1959 výbor na čele s Antonom Flamilcom a ľ.udovítom
Vrablicom a fin. hospodárom Detpm>m dosiahol prevedenie pozemku a Buchtovej chaty a započala výstavba porovoíckej chaty. Dňa 9.
mája 1960 bola chata vo vi.nohradoch daná do u!fvania. Kultúrne
podujatia organizované PZ v týchto priestoroch si získali oblubu
občanov obce i širokého okolia.
Podla úznamov v tomto obdobi do PZ boli prijatí noví členovia:
V. Sebesta, S. Stróž. Pajnor, Hyža, F. Mach, 1. Matúšek a ďalší.
V rokoch 1961- 1964 po úprave revirov čas( členov prešla do PZ
Zarnčisko a1to napr. Anton Plamík, Štefan Rebák a Ján Vanek. Por.
hospodárom sa stal Štefan Masaryk. V rokoch 1960- 1rns sa ročne
lovilo 500-900 zajacov, 300 - 500 bažantov asi 10 ks srnčej zveri.
Veľmi pekné boli výrady na augustových polovačlcách na jarabice i
lov laálilcov najmä v lokalite Vinohrady.
V roku 1971 Sa PZ sfonnovalo do takmer súčasnej podoby a zača
la prístavba ~haty, ktorá bola ukončená v roku l'T73. Rok l'T74 prišlo Ie zlúčemu porovnlkov obci Unín a Radimov a vzniklo PZ
s názvom Lipky. Medzi významných funlccionärov tohoto obdobia
patrili František Vannuža, Alexander Ovečka, tubovit Vrablic, Alojz
Móro, Pelix Masaryk a d'alšf. S úctou spomíname na tých s ktorými
sme sa už rozlllčili. V našej pamäti zostali Alexancb Grňa, Bedrich
Perička st., Jozef Sovik, Ján Hoferlca, lng. Emil Šulla, R. Vanelc,
Jozef Michaláč, František Móro, Imrich Matula, Štefan Tokoš,
Martin Malfk, 1an Sovllc, ale i všetkých tu nemenovaných členov PZ
z jeho histórie.
V 90. rokoch po odchode členov PZ z Radimova vmiltlo PZ Unín
v súčasnej podobe. keď z pôvodného ~lenného kolektívu ukonči
li činnosť Aurel Vacullca, Ing. Jozef Caletka a Alexander Bajan.
Predsedom PZ sa stal Pavol Pecha st., Ivan Šiška st. a neskôr Jaroslav
Kríž st Punkciu porovníckeho hospodára vykonával Ján Šiška neskôr
Alexander Aamflc.
Na Oltatnej vfrolnej limskej scllôclzi bol zvoleaý nový výbor
v tom to zlof.enf:
Predseda PZ:
Jaroslav K r í f st.
Podpredseda-kynologický referent:
Pavol P e c h a st
Pofovnický hospodár:
Ján šišk a
Tajomofk.:
Anton S ň a d a ml.
Finančný hospodár:
Pavol Mi ch a 1áč
Clenovia výboru:
Marián K u r t a
Pavol V á v r o v i č
Alexander F 1a m í k
TeréziaKurtová
7Jof.enie I>Ozomej rady PZ Unín:
Predseda:
Ivan šišk a st.
Cien DR:
Rastislav V á v r o v i č .
.
Ivan ši š Ie a ml.
Cien DR:
Na výrobiej Benskej scllôdzi bola scbdleú i poľovú stráž v zlof.ení : Ján Šiška, Alexander Flamfk., Pavol Vávrovič a Jaroslav Kríž
ml.
Okrem horeuvedených funkcionárov členskú zálcladňu tvoria oasledovnf členovia: Bilka Ján, Billca Vladimír, Dermelc Pavol, Aam.ík
Anton, Plami1c Vladimir, HrU1s Marian, Masaryk Ladislav, Masarylc
Radoslav, Krempa Štefan, Móro Alojz, Ovečka Pavol, Pecha
Jaroslav, Pecha Pavol ml., Pecha Stanislav, Perička Bedrich, Sňada
Anton st., Starycb Jozef, Šiška Ivan ml. a Šiška Jaromír.V rolw 2003
v PZ vykooivali lcandidátslcú prax Peter Vávrovič a Pavol šebesta
a po jej skončení 6spešne zložili skúšky z poTovnictva.
Medzi alctu~ lllohy PZ patrf ochrana revlru pred škodnou zverou a pytliakmi, obnova zmluvy 'na prenájom revíru na ďalších 10
rokov, starostlivosť o iver v nastávajúcom zimnom období a riešenie
prudkého poklesu stavov drobnej zveri.
Na záver časť z odkazu legendy svätého Huberta - patróna poTovnlkov: Zver nielen loviť, ale i chrániť, pochopiť jej význam v prírode
a podfa toho krotiť svoje vášne! Oživujeme teda starú tradíciu
a súčasne vytvárame novú - takú našu slovenskú a predsa svätohubertovskú. Chceme, aby ste spolu s nami prežili vzrušenie lovca.
Spolu vzdajme zveri poslednú úctu, spolu sa učme k spravodlivosti,
striedmosti a prispejme k taltej rovnováhe, kde si človek a príroda
nebudú navzájom ubližovať, ale pomáhať.
Jaroslav K r í ž
predseda PZ Unín
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llko sa darilo n4šmu Mbalouánu oddielu
ujesennej fastl Sil(ale 2003/2004
A-muistvo
1. Brodské
2. Mokrý Háj
3. Unfn
4. Vrádište
5. Lakš.N.Ves
6. Sobotište
7. Trnovec
8.Cáry
9. Radimov
10.Stráže
11.Cbropov
12.Rohov

13
13

IO
8
7
7
6.
6

1
2

2
3

43:13
19:14
13
2
4
36:16
13
2
4
20:15
13
2
5
23:22
13
o 7 19:18
13
5
3
5
18:27
13
5
2
6 . 22:19
4
4
5
22:26
13
13
5
o 8 21 :47
13
4
2
7
23:22
15:20
13
4
2
7
13.P.Močidlany
13
3
4
6
25:26
13
3
2
17:28
14.Jablonica
8
Po sútaži odpočet 3 body - Cáry, Brodské, Chropov

31
26

23
23
20
18
18
17
16
15
14
14
13
11

Najlepti strelci :r.a toto obdobie:
Peter Dnížek
lOgólov
PeterRehák
8 gólov
4góly
Pavol Sebesta
Branislav Bajan
3 góly
3 góly
Martin Brabec
3 góly
Boris Malík
DORAST
1. Šaštín
2. Jablonica
3. Oreské
4. Castkov
5. Smolinské
6. Sekule
7. Hlboké
8. Bor.Mikuláš
9. Mokrý Háj

14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
9
9
9
9
7
6

5
6

2
3
2
2
1
3
2
4
l

A((o hráMe

1
2
3
3
4
4

5
5
7

52:16
36:28
38:12
54:28
49:27
45:30
38:35
27:21
39:37

35
30
29
29
28
24
23
19
19

10. Unfn
11. Sobotište
12. Petrova Ves
13. Cerová
14. Rovensko
15. Mor.Sv.Ján ·

14
14
14
14
14
14

5
4
4
4
2

o

2
3
2
1

o
o

7
37:43
7
40:50
8 · 28:38 ·
21:41
9
24:59
12
14 . 15:78

17
15
14
13
6

.o

Najleplf ltftld dorutu v jesennej &sd:
11 gólov
Pavol Bartal
7 gólov
Ivan Tureček
Peter Seba
6 gólov .
5 gólov
Marek Hoferka
ZIACI
l. Šaštín
2. Gbely
3. SenicaB
4. Holič
5. B.Mikuláš
6. Mor.Sv.Ján
7. Brodské
8. Unfn
9. Radošovce
IO. Trnovec
11. Kúty

10
lO
10
IO
10
10
10
10
10
10
10

9
8
6
6
6

1
2
3
1
1

o
o

5
5

o
o

l
3
3

3
1
1

o

5
5
7

1
1

8
8

o

o

10

57:5
28
41:2 . 26
51:20
21
32:20
19
32:24
19
36:27
15
21:50
15
15:29
9
16:39
4
12:52 .
4
6:51
o

Strelci dru&tft Bakov:
Peter Rusinko
11 gólov
Milan Hoferka
2 góly
1 gól
Miroslav Jančfk
1 gól
Dušan Hájek
Výbor TJ Uiún ďakuje všetkým sponzorom, ktorí akýmkolvek
spôsobom prispeli na činnosť všetkých družstiev telovýchovnej
jednoty.
Hráčom ďakuje za vwrnú reprezentáciu a do nového roka praje
vera zdravia, šťastia, spokojnosti ako i úspechov v osobnom živote a športe.

sto(nv tenis1

V sútalnom ročníku 2003-2004 náš stolnotenisový oddiel lri: A-ma&tvo 3.Jigu, B-mufstvo Slip (súfaž okresov Skalka, Senica a Malaciek) a mufstvo :tiakov oblastnú súfaž.
.
Pre žiakov sa jesenná časť skončila a priebežne sú na tretom mieste~ mužstvami Kútov a Skalice. Našu obec reprezentujú Peter
Rusinko, Tomáš Kubina, Veronika a Adriana Martišiakové.
V minulom roku sa žiaci zúčastnili aj oblastných bodovacích turnajov, kde v kategórii najmladších sa Adriana Martišiaková
umiestnila na 9 .mieste, Veronika Martišiaková na 11.mieste a Tomáš Kubina a Peter RÔSinko sa umiestnili vo svojich kategóriách
v druhej päťdesiatke. V tomto roku pre nedostatok financií sme našich žiakov na bodovacie sútaže do Pieštan, Trnavy, Malaciek
a Dunajskej Stredy neprihlásili.
A-mufstvo zložené z domácich hráčov a posilnené o hráčov z Holiča, menovite p.Vépyho a Megu (v minulom roku hráčov
2.ligy) sa po jednom víťazstve a 7 prehrách prepadlo až na 1O.miesto. NakoJko sa odhlásilo zo sútaže mužstvo Špačince „B", nikto
nevypadá a tak dostanú priestor si zahrať i hráči ,,B"mužstva.
B-mufstvo zložené z hráčov. Unina s jej ved6cim p.lglárom z Radimova sa pohybuje v strede tabulky a podáva striedavé
·
výkony.
. NakoJko sa blíži čas VJ.a11oc a koniec roka, tak ako po minulé roky i tento rok chce stolnotenisový oddiel zorganizovať
„Stolnotenisový Vianočný turnaj- S.ročník - O pohár starostu obce" a to v nasledovných tenrunoch:
- Ziad a dorast· 19. alebo 20.decembra (po dohode s vedením školy)
·
Dospeli neregistrovaní hráči, v kategóriách: - muži do 30.rokov, - muži do 50.rokov, - muži nad SO.rokov a ženy - 27. alebo 28.
decembra.
Začiatok a temún turnajov bude vystavený v oznamovacích tabuliach obce a vyhlásený v obecnom rozhlase.
Turnaja sa môžu z6častniť všetky vekové kategórie občanov obce a pripadne pozvaiú hostia a sponzor. Je potrebné, aby ste si so
sebou priniesli stolnotenisovú raketu, športovú výstroj a čistll športovú obuv. Štartovné nie je stanovené (je dobrovolné) a o občer
stvenie bude postarané. Tešime sa na Vašu 6čast.
Vopred ďakujeme sponzorom za vecné i peňažité dary na zorganiiovanie turnaja a na zabezpečenie činnosti oddielu.
Bc. Fagan Ferdinand
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Poznáte unrnske slouéi a ugrazy?

MEDOVNICKY

Hovorite s mladými rodenými uniňaruni a oni vám nerozumejll. Pozerajll na vás, čo to hovorite. A vy iba ~užívate iba star:t
dobré unínske výrazy. Aj preto sme sa rozhodla postupne uvereJňovaC unínske slová a výrazy. Radi prijmeme vaše podnety
a námety v objavovaní zabudnutej „unínčiny".

Milé gazdinky na prípravu vianočných medovníkom máte
každá svoje recepty. Pripájame sa k celej plejáde a ponllkame niekoľko osvedčených receptov i my.
1 kg
hladkej mllky

lemónek - citrón
bu~rál - peňaženka
spolek - obchod
plafón - strop
hóra - povala
járek - kanál
fiškál - mlldry človek
árešt - väzenie
šporhelt - sporák
tálek - záhumienka
fčil - teraz
furt - stále
friško - rýchlo
šrajtofla - peňaženka
firhanka - záclona
tepich - koberec
šublátek - šuplík
vrcaduo - zrkadlo
fjertoch - zástera
špitál - nemocnica
četník - policajt
jágar - horár
šnuptichl - vreckovka
nevozíc - ručná vttačka
gace (galóty) - nohavice
kotrba - hlava
brile - okuliare

kochl - kvetináč
almara - skriňa
haban - lopta
lulák - cumlík
šarnrdol - trdelník
budar - latrina
plevajs - ceruzka
piglajs - žehlička
závdavek - záloha
sasér - handliar, priekupník
dobytka
štokrla - stolička bez operadla
glajza - koľajnica
legátka - stolička s operadlom
koprdenec - kotili
futrál - obal, puzdro
futra - podvoja, zárubne
gánek - priedomie
trachtér - lievik
bečka - sud
fara! - farár
eroplán - lietadlo
táčky - färik
kolečka - färik
buršla - kabanos
tragač - druh fllrika
mincir - váhy

Ceny za tqjničku
Vylúštenú tajničku križovky treba napísať do orámovanej časti
kupónu, spolu s Vaším menom a adresou, vložiC do obálky, obálku neoznámkovať len ju označiC „Unínske noviny - križovka"
a vhodiť ju v obci Unín do ktorejkoľvek poštovej schránky alebo
text križovky spolu s menom odovzdať osobne na Obecnom úrade
v Uníne. Tajničku treba odovzdať do 15. januára 2004.
Po tomto termíne bude vylosovanie 7 úspešných riešiteTov vianočnej tajničky.

Pre vylosovaných sú pripravené ceny:
1. Ilustrovaná biblia
- venovala agentúra aP
2. Ozdobná maľovaná váza - venovala Zlatica Maliková
- maľovanie skla
- venovala firma DEMA
- venovalo Kníhkupectvo Bystrický
- venovala agentúra aP
- venovala a.s. Protherm
- venovala a.s. Protherm

3. Tričko
4.Kniha
5. Kniha
6. Plyšový tigrik
7. Plyšový levík

určite

práškového cukru
~
salajka
1
medovníkové korenie
2
polievkové lyžice kakaa
S
vajec
1/4 kg
medu /zohriateho/
roztopené maslo veľkosti orecha
z prfsad vypracujeme cesto, ktoré necháme odpočíta( l~ ~·
pod navlhčenou utierkou. Odstdte cesto znovu premiesime
a vyvafkáme na hrúbku 112 cm. Vykrojené medovnfčky na pomútenom alebo pomastenom plechu potierame roz)ľahaným vajcom.
Pečieme ich v horúcej rúre asi 6 - 7 minút.
30 dkg
l

Medovníčky
350 g
hladkej mllky
200 g
práškového cukru
2
vajcia
1
čajová lyžica škorice
S ks
zomletých klinčekov
1
polievková lyžica citrónovej štavy
40 g
mletých orechov
2
polievkové lyžice sódy bikarbóny
1
žftok na potretie
Do preosiatej múky vmiešame cukor; orechy, škoricu a klinčeky.
Med za stáleho miešania zohlf!jeme a priddme sódu bikarbónu.
Vznikne pena. ktorú vlejeme do múky. Všetky prísady spracujeme do
cesta, ktoré necháme do druhého dňa od/el.al. Cesto rozvafkáme na
hrúbku 5 až 7 mm, povykrajujeme, potrieme lÍtkom a upečieme.

Medovníčky
SO g
masla /Palmarinu, Hery/
550 g
hladkej mllky
300 g
práškového cukru
2
polievkové lyžice medu
1
polievková lyžica kakaa
1
polievková lyžica rumu
1
čajová lyžica sódy bikarbóny
t
čajová lyžica kypriaceho prášku do perníka
3
vajcia
Zo v!etkých surovín vypracujeme tuhé cesto, ktoré necháme odležať 2 dni v chlade. Cesto rozvafkáme na 3 mm plát a vykrajujeme
rôzne tvary. Vo vyhriatej rúre pečieme I5 minút.

Dobré medovníčky
400 g
hladkej múky
120 g
medu
160 g
práškového cukru
60 g
tuku
2
vajcia
čajová lyžica perníkového korenia
1
z 1/2
citróna kôra
čajová lyžica sódy bikarbóny
,
1
Všetky prísady spracujeme na h/aáJcé cesto, ktoré necháme odpoči
va( J hodinu pod vlhkou utierkou. Rozvafkáme na hrúbku 112 cm,
vykrajujeme rôzne tvary, potrieme dtkom a pečieme doružova.
1. rada: Prvé 4 min. nenai.eráme do n1ry, aby medovníčky nespľasli.

z. rada: Hotové medovníčky odložíme do studenej miestnosti alebo

zo
Do tanca a i)Pčúvanie hrá Záhorák.
Vstupn6 30,-Sk. Občerstvenie zabezpečené.

ku chlebu, aby zmäkli.
3. rada: Medovníčky ukladáme na plech ďalej od seba, aby sa nerozliali.
4. rada: Na vykrojené medovníčky môžeme ukladaC orechy, hrozienka, mandle, lieskové oriešky alebo omaiovať cukrovou polevou.

unfllJlce noviny
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Decembrové tradície v ·uaíne
Vumo&E matky petria k tým~ a ~očaUftntJ·
lún v roku. Toto obdobie sa dodnes vymaluJe mnofmiom za.
chovanýdl fudMjcb nykov a tnclídf. Ako to yYJlel'lllo v mlej
obd sa pok<asim op&af podla roqrifanla p. Júa MicMlka Sibaua (nar.1914) a Jozefa Pedlu - HJYskébo (nar. 192.1),
Príprava na Vianoce trvá celý advent, ktorý začfna zvyčajne
decembra. Na bohoslužby sa chodievalo ráno na
6 hodinu. Boli to tzv. roráty. Ich názov je odvodený od slov latinskej piesne Rorate coeli de super, ktorá sa spievala pri tejto boho·
službe. Sv. omše sa konávali v kaplnke, ale jeden čas i v hrubom
kostole. Toto liturgie~ obdobie je zame~ na duchovn6 prfpra~
vu k sviatkom Narodenia Pána Nakoľko celá obec bola katolfcka, prepojenie medzi náboženským životom a zvykmi bolo o to
tesnejšie.
Dlhé zi~ dni a večery sa krátili spoločnými prácami. 1.eny
drápali perie, skorej i spolu priadli. Muži pripravovali na leto
provri.sua. Osobi~ postavenie majti i dodnes zachovávané
zvyky v deň sv. Mikuláša (6. 12.) a sv. Lucie (13.12.). Na
Mikuláša slobodní mládenci sa prezliekali do úborov a strašili
deti. Co si pamätníci spominaj6, vMy sa chodievalo v maskách
ako to trvá doteraz. Obmedzením v príprave a vzhľade masky
bola technická zručnosC vtedajšej doby. Na Lucie sa deti obliekali do bielych plachiet, na tvár si dali bielu šatku. V trojiciach potichu chodievali z domu do domu, ometali husimi lcódlami, aby
sme neoprašiveli, dávali bozka( kríž na znak ticty a mali svoju
pokladničku na drobné mince, ktoré dostali.
S blížiacim sa dátumom Šteddho dňa väčšie školopov~
deti chodievali po dedine a vyberali m6ku na pečenie vianočných
oblátok pre pána rechtora. Každý žiak mal pridelený určitý počet
čísiel domu. Pán rechtor - spomínajú p. rechtora Flamíka - piekol oblátky na terajšej starej škole spolu s niekoľkými ženami. Po
vojne ešte do vzniku družstva oplátky piekol organista Jozef
Dermek. Keď boli oplátky napečené, deti ich zasa roznášali po
domoch. Ako i mladši hovorili, ubiehali sa kto ku komu pôjde,
začiatkom

Maľovanie

skla

Zlatica Malíková Unín č.16

Tel. 6628223
Mobil: 0902 218859

•

Phann Dr Ľudouft fflSURft
Lekáreň u Sv. Floriána Ša~tí~·
Fiiiáina lekáreň Unín
Nám. elot7oay 953

Tel/fax: 134/iS 92 777, mobil: 1915 84.5141

VAREZ ·výroba nábytku
VACH ŠTEFAN, Unín l51
teIJfax: 034/6628 197, mobil: 0905 274 826
tel. dielňa: 034/6628 204
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lebo nfekde dos'8ll iba orechy, ja.blká, no niekde to býval aj OC)jaký ten peniaz.
·
·
·
Na Stedrý deň sa postilo a nejedlo 'Ba až do slávnostnej spoločnej večere, aby sa videl badnok. Stedrovečem6 jedlá . boli
v podstate ako sil dnes. Začfnalo sa obUtkanú s medom, hríbovou
omáčku, pupákami. Jedlá z rýb sa objavujú na štedrovečernom
stole až po druhej svetovej vojne. Počas celého stolovania sa
nejedlo mäso. To _b olo vyhradené až na druhý deň na sviatok
Božieho Narodenia. Popri t~m bolo ešte sušené tzv. „krúžlaukj"
a čerstvé ovocie. Stromček · býval menši a ozdobený v alobale
zabalenými kostkami cukru, sviečkami, orechmi a jablkami,
poprípade slamenými alebo drevenými ozdobami. Darčeky boli
skromné, boli to veci dennej potreby. Rozkrajovali sa jablká, at>y
sa zistilo, čo ich po zdravotnej stránke čaká v nasleduj6com roku.
Slobodné dievčat! vychádzali von pred dom, hl8soejšie ·zakrfkli,
a z ktorej strany sa ozval prvý pes. tam sa mali vydat. Celý véčer
sa chodievalo spievaf po dedine. Cigáni chodievali zvlášť a mali
takúto pieseň a vinš.
„ Vinlujem Vdm míli pdiii, Ičacsf, uJravf pouhn4ňi. vinJujem
vdm v temto domje, co /'IO svjece lecko dobré. 2e sa Kristus Pán
narodil a nás hrllM vyslobodzil. radujme sa, veselme sa, v temto
Božím NaFodunf.
Vinluju Vdm títo svdt/cy Krista Pána Mrodulí{, mlWho dobrého, pokoja svatého 'a po smrci královstva ne~ského. "
Pred Polnočhou, ktorá tvorila vrchol Štedrého dňa, si chlapi
zašli do šenku, no bolo nepripus~. aby niektorí z nich nešiel na
Polnočnú. Na druhý deň okrem kostola sa nikde nechodievalo.
Tradovalo sa, že na Božie Narodenie sa má byC donla. Na návštevy sa mohlo rsc až na Stefana
Vianočné obdobie sa vyznačovalo hrávanim divadelných hier.
Bývali v Potravnom Spolku (terajšia dielňa S. Vacha) a v šenku
u Kokrbelov (teraz dom č. 80).
·
Na koniec starého roka boli záverečné ďakovné bohoslužby vo
farskom kóstole a po nich hudba brávala ešte donedávna pred
kostolom Starému roku na rozltičku.

M.Hoferka

~.;..„.~..,.„„

Luboš MIHAL, Unín č. 231
tel./fax: 034/6628 266, mobil: 0905 108 109

· J~.n MACEK, Kollárova 7, ~olíč
mobil: 0905 809 507

~®W®~®~

Florian OVEČKA, Unín
tel.: 034/6628 188
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