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Drahí Unínčania,
náš život je cestou. Je príbehom. Je putovaním.
Keď som si nedávno opäť hlbšie
uvedomil túto pravdu, výrazne to
zmenilo moju modlitbu i čítanie
Svätého písma. Pri čítaní Biblie vo
mne začala oveľa živšie pracovať
predstavivosť. Ako vyzerala krajina? Ako reagovali ľudia na zázraky, na nešťastia, na všednosť
dňa...? Začal som si uvedomovať,
že aj môj život ako príbeh je plný
situácií, v ktorých môžem podobne ako inšpirovaní autori Písma
vidieť Božie činy... A tak sa moja
cesta pomaly, nenápadne mení na
putovanie. Kam?
Na cestu putovania, cestu príbehu, cestu k Bohu a s Bohom.
Vydanie sa na putovanie novým
rokom 2008 so srdcom otvoreným
pre každý príbeh, ktorý nám Boh
vo svojej láske pripravil, s vedomím, že „život nie je rovnica,
ktorý treba riešiť, ale dobrodružstvo, ktoré treba žiť“.
Dovoľte mi preto v tento požehnaný čas Vám zapriať a zavinšovať
ako bolo v minulosti zvykom
v tomto kraji:
Vinšujem Vám milí páni,
ščascí, zdraví, požehnání,
vinšujem Vám v témto domje
co na svjece dobré.
Že sa Kristus Pan narodziu
a nás šeckych vysuobodziu
vinšujem Vám v temto domje
co na svjece šecko hojné.
Vinšujem Vám tento Nový rok
aby Vám dau Panbú ščascí,
zdraví, hojné božské požehnání
a po smrci království nebeské.

Mgr. Tibor Tasáry
správca farnosti

Aby bolo všade veľa lásky a radosti,
aby vás zdravie neopúšťalo a aby ste
si aj do bežných dní nového roka
dokázali preniesť pokoj vzácnych chvíľ
vianočných sviatkov,
želá čitateľom Unínskych novín
redakcia a obecné zastupiteľstvo.

Územný plán obce
Obec má rozpracovaný územný plán obce, ktorý zahŕňa dlhodobý plán výstavby
a rozšírenia obce, ako i budovanie oddychových zón a pod. Návrh je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Unín a je potrebné, aby sa občania i podnikatelia do
konca roka 2007 k nemu vyjadrili, podali návrhy na jeho úpravu prípadne doplnenie.
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Správa o plnení plánovaných úloh
obecného úradu a obecného zastupiteľstva za rok 2007
(Výňatok zo správy starostu obce na zasadnutí obecného
zastupiteľstva konaného 23.11.2007.)
Vážení poslanci, vážené dámy, páni, milí hostia
predkladám Vám správu o plnení úloh od konania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 22.12.2006. Za toto obdobie obecné zastupiteľstvo zasadalo 10-krát za veľmi dobrej 95 % účasti. Pri obecnom
zastupiteľstve aktívne pracovali i odborné komisie:
- finančná komisia a správa obecného majetku zasadala 3 krát
- komisia pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie 3 krát
- komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie 2 krát, redakčná
rada Unínskych novín 8 krát
- komisia pre ochranu verejného poriadku 2 krát
- sociálna komisia 1 krát.
Budovateľské aktivity, ale i vzniknuté problémy sa snažíme kolektívne riešiť v prospech našich spoluobčanov. Nadviazali sme na plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia.
Tento rok bol veľmi náročný a my sme plánované akcie plnili v zmysle schváleného obecného rozpočtu.
V tomto roku boli vykonané nasledovné investičné akcie:
- pokračovali sme v zaasfaltovaní ryhy po vodovode podľa
projektu a tiež úsek na štátnej ceste od kaplnky sv. Barbory
po p. Karolínu Flamíkovú.
- Zaasfaltovaná bola panelová cesta na „Záhumní“ a cez
park v hornom konci obce na malej strane.
- Na Pustom bola rozšírená a zaasfaltovaná miestna komunikácia.
- Bol položený asfaltový koberec, vybudovaný chodník od
pomníka padlých po most k autobusovej zastávke.
- Pri potoku na malej strane bola vybudovaná nová autobusová zastávka, veľká parkovacia plocha a vysadená zeleň.
- Pred zdravotným strediskom boli vybudované parkovacie
miesta zámkovou dlažbou, vybudovaný prístrešok pre cestujúcich a úprava priestranstva výsadbou zelene a okrasným
kameňom.
- Na základe projektu bola vykonaná rekonštrukcia časti ZŠ
na MŠ spolu s vybavením nábytku, kobercov a sociálnych
zariadení.
- Preložené bolo oplotenie ZŠ, vybudované parkovisko pre
MŠ a ihrisko TJ a chodník k MŠ.
- Vykonali sme viackrát zhrnutie divokej skládky nad obcou.
V lokalite Jazero, v areáli ZŠ a pre stavebné pozemky na
„Záhumní“ bol zrovnaný terén.
- Od RD bol zakúpený výkonnejší traktor s vlečkou pre
potreby obce.
- Je vypracovaný projekt na šachtovú studňu úžitkovej
vody pre potreby pálenice, ktorý chceme realizovať na
budúci rok.
- Zabezpečili sme kontrolu pozemných vôd na divokej
skládke TKO nad obcou – monitoring.
- Vykonané boli drobné opravy v pálenici a zakúpené bolo
čerpadlo na kvas.
- Bola vypracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu bývalej MŠ na dom sociálnych služieb pre dôchodcov a v súčasnosti boli začaté práce na I. etape rekonštrukcie, na čo sme od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vybavili dotáciu 700.000,- Sk. Celkový projekt však
predstavuje čiastku 8,5 mil. Sk.
- Vypracovaný máme program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce.
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- Bol vypracovaný projekt na bytový dom t.j. 12 bytovku.
Máme stavebné povolenie a v januári 2008 bude výberové
konanie na dodávateľa. Po vybavení dotácie a 1 % úveru zo
štátneho fondu rozvoja bývania by sa mohlo začať s jeho
výstavbou vedľa súčasnej 6-bytovky v areáli ZŠ.
- Do poštového úradu bol na vykurovanie zavedený plyn, sú
tam dvoje gamaty. Bolo vybudované zábradlie pri chodníku
k pošte, rozšírená príjazdová komunikácia a opravený mostík cez kanál.
- Na ihrisku bol zabudovaný basketbalový kôš.
- Pred vchodom do kaplnky sv. Barbory bola vybudovaná
zámková dlažba a podieľali sme sa i na realizácii plynového
kúrenia v kaplnke.
- V spolupráci s p. Sokolom č. d. 118 bola z dôvodu zúženej
cesty zakrytá časť kanála a tiež bola vykonaná oprava odpadového kanála na Záhumní.
- Na záhumní smerom k RD bolo vybudovaných 80 m vodovodu pre nové stavebné pozemky a pri škole tiež cca 80 m
elektrickej káblovej prípojky pre nové rodinné domy.
- Na obecnom úrade bola zriadená kancelária pre prácu
obecného kontrolóra Ing. Ivana Gronského.
- Bola vypracovaná štúdia pre plánovanú oddychovú zónu park v lokalite „Jazero“ pri kaplnke sv. Antona.
- Treba ešte poznamenať, že bola viackrát vykonaná oprava
miestneho rozhlasu. Pracovníci obce a aktivační pracovníci
sa počas roka starali o údržbu a čistenie parkov, cintorína,
ihriska, verejných priestranstiev, výsadbu zelene - tují
a stromčekov. Vykonávali zber plastov, papiera, železa, drvili haluze, opravovali a čistili kanále a pod. Bez ich pomoci
bol problém tieto práce zabezpečiť.
Pokračujú práce na územnom pláne obce. Požiadavky
občanov sme zaznamenávali prostredníctvom členov obecného zastupiteľstva, avšak požiadavky súkromných podnikateľov neboli takmer žiadne.
Záujem o odkúpenie či prenájom budovy MŠ mala nezisková organizácia „Letokruhy“ v zastúpení p. Gabriela Palkoviča, ktorá chcela budovu po rekonštrukcii využiť na
domov dôchodcov. Ich žiadosť nebola obecným zastupiteľstvom schválená, nakoľko poslanci rozhodli, aby do budovania podobného zariadenia vstúpila samotná obec. Jedným
z dôvodov bolo, že tento objekt si naši občania vybudovali
svojpomocne a väčšina hlavne z terajších dôchodcov tam má
svoj podiel práce. Začali sme so samotnou rekonštrukciou.
Niekoľko poznámok k separácii odpadov. Je možné konštatovať určité zlepšenie v oblasti triedenia plastov, papiera,
pneumatík či elektrospotrebičov. Okrem pravidelného vývozu TKO obec zabezpečila v tomto roku 2 kontajnery na
vývoz veľkoobjemového odpadu. Ukazuje sa, že je to málo,
nakoľko ešte stále mnohí naši spoluobčania vyvážajú takýto,
ale i iný odpad na bývalú skládku nad dedinou. Vývoz na
divokú skládku odpadu je zakázaný. Pristihnutý občan pri
vývoze odpadu do tejto lokality pri vodojeme bude od
r.2008 postihnutý v zmysle VZN obce. Tento priestor chceme oddeliť výsadbou vysokých drevín a oplotenia. Je preto
nutné vybudovať tzv. zberný dvor odpadov, kde bude možné
okrem iného uložiť i bioodpad a objemový odpad.
Naďalej pokračuje vypúšťanie žúmp, močoviny či vyváženie hnoja od ošípaných do unínskeho potoka. Mnohí naši
občania ani nevedia, že unínsky potok patrí medzi významné vodné toky. Preto pred niekoľkými dňami správca toku
Vodohospodársky podnik Malacky a Odbor životného prostredia obvodného úradu v Skalici vykonali kontrolu a riešili
porušenie vodného zákona č. 364/2004 o znečisťovaní vodného toku v intraviláne. Kontrolami sa bude pokračovať
i v budúcom období. Veríme, že i tí ktorých sa to týka urobia také opatrenia, aby nemuseli byť predvolaní k riešeniu
porušovania zákona o vodách.
(pokr. na str. 3)
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Správa o plnení plánovaných úloh
obecného úradu a obecného zastupiteľstva za rok 2007
(dokončenie zo str. 2)
Unínsky vodný tok totiž spravuje Povodie Moravy a nie
obec. Obec má povinnosť úzko spolupracovať so správcom
vodného toku.
Podľa informácie na Pozemkovom úrade v Senici pre
nedostatok financií sa v tomto roku nepokračovalo s pozemkovými úpravami v našom katastri.
V oblasti školstva dosahujeme dobré výsledky. Predovšetkým vo vedomostnom teste boli naši žiaci vyhodnotení
na 3. mieste v okrese Skalica, čo je veľmi pekný úspech.
V súčasnosti i prevádzka školy v oblasti financovania je
zabezpečená.
V obci sa čoraz častejšie objavujú naše deti - ôsmaci
a deviataci v pohostinstvách (Unínsky šenk, Bar na ihrisku),
kde okrem hier na automatoch požívajú aj alkoholické nápoje. Toto nie je vizitka len školy, ako si mnohí myslia, ale predovšetkým rodičov a starých rodičov. Toto nie je dobrý signál do budúcnosti. Musíme sa spoločne zamyslieť, že okrem
knižnice, telocvične, či náplne hudobnej a umeleckej školy
bude treba ponúknuť mladým aj iné možnosti využívania
voľného času. Aj keď v obci dobre pracujú spoločenské organizácie mládeži sa i tieto málo venujú.
V poslednom období sa tiež vyskytli v obci krádeže na
stavbách rodinných domov, bytové krádeže alebo dopravné
nehody či stavanie prekážok z popolníc po cestách a pod.
Vinníci sú veľmi často neznámi, alebo ich radšej nikto neoznámi.
Na poslednom zasadnutí OZ v tomto roku budeme okrem
pripravovaných projekčných prác kanalizácie riešiť tiež
VZN o parkovaní kamiónov, nákladných vozidiel a autobusov v našej obci. Chceme zaviesť jasné pravidlá, nakoľko
sme dali aj vlastné finančné prostriedky do asfaltových
plôch na parkovanie.
V mesiaci apríl bola na obecnom zastupiteľstve odovzdaná petícia proti výrubu stromov a nadmernému orezávaniu,
ktorú podpísalo 63 občanov. Iniciátorom petície bola do 30
dní v zmysle zákona o petičnom práve daná odpoveď. Žiadosti o výrub stromov sú posudzované a prejednávané
v komisii pre životné prostredie a v obecnom zastupiteľstve.
Rozhodnutie a podmienky o výrube stromov podpisuje starosta obce.
Na októbrovom zasadnutí OZ pani Jarmila Kollárová
informovala, že v obci bolo založené občianske združenie
„Srdce zeme“, ktoré by malo byť nápomocné pri zlepšovaní
stavu v separovaní odpadu, nevytváraní divokých skládok
a celkové zlepšovanie životného prostredia. Nie však presadzovanie izolácie a uzatvárania obce pre príchod cudzích
návštevníkov. Treba využiť i výhodné podmienky a polohu
obce na aktivity v oblasti turizmu.
Od septembra je v prevádzke pestovateľská pálenica,
ktorá svojou tradíciou, ale i kvalitnou prácou našich páleníkov robí dobré meno našej obci.
V oblasti kultúrno-spoločenského života možno vysloviť
spokojnosť, nakoľko sú aktívne všetky spoločenské organizácie. Ťažko sa hodnotí, ktorá z organizácií je najaktívnejšia.
Spomeniem iba Jednotu dôchodcov, ktorá v tomto roku oslávila na vysokej úrovni 10. výročie svojho založenia v obci.
V budúcom roku chystajú oslavu hasiči 120. výročie
a poľovníci 60. výročie. Osobitné miesto má Klub domácky
vyrobených traktorov, ktorý zviditeľňuje našu obec svojim
tradičným podujatím.
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Obec dobre reprezentujú i spevácke skupiny a muzikanti.
Pozitívnu úlohu v tejto oblasti zohráva umelecká škola pri
ZŠ a obecná knižnica.
V závere mi dovoľte, ako už býva zvykom pár štatistických údajov. K dnešnému dňu má naša obec 1.191 obyvateľov, z toho 590 mužov a 601 žien. Narodilo sa v tomto roku
11 detí, z toho 8 chlapcov a 3 dievčatá. Prisťahovalo sa 26
občanov a odsťahovalo sa 8 občanov. V konečnom súčte
oproti roku 2006 je to plus 20 občanov. Najstarší muž p. Ján
Michálek má 93 rokov a najstaršia žena p. Mária Dermeková má 94 rokov. Na obecnom úrade sme v tomto roku uzavreli dva sobáše a privítali sme 55. a 60. ročných jubilantov.
I keď je táto správa pomerne rozsiahla, nie je možné v nej
uviesť všetky klady a nedostatky, ktoré sme za toto obdobie
zaznamenali. Do ďalšieho obdobia očakávam dobrú spoluprácu a prajem Vám všetkým pevné zdravie a veľa úspechov.
Štefan Andel,
starosta obce

Daniel Hevier medzi deťmi
19. októbra mal zavítať do základnej školy medzi tretiakov a štvrtákov jeden pán. Deti ho už od rána netrpezlivo
očakávali. Veď mal prísť ozajstný spisovateľ. Autor, ktorého
spoznali prostredníctvom Čítaniek. Autor, ktorý sa dokáže
v tvorbe zmeniť na dieťa a jeho očami opísať svet okolo seba.
Vytvára svet plný smiechu, veselých príbehov, neskutočných rozprávkových bytostí,... Aký asi bude ten spisovateľ?
Len čo vstúpil do triedy, rozpaky detí sa rozplynuli. Veď
to bol úplne obyčajný skromný pán, ktorý si dokázal získať
ich pozornosť hneď od začiatku. Odpovedal na rôzne zvedavé otázky, prezradil im niečo o sebe, o pripravovaných knihách a pridal pár príbehov, ako jeho diela vznikali. Deti
s nadšením počúvali. Daniel Hevier má veľmi blízky vzťah
k deťom, ktorý mu môžeme len závidieť. Dokázal deti vyburcovať k spontánnej tvorivosti pri hre, ktorú pre ne pripravil.
Nezabudol ani na darčeky. Každému daroval farbičky s podpisom a spoločnú knihu s venovaním. Nakoniec deťom
ponúkol spoluprácu na novej knihe a sľúbil, že do nej vloží
ich tvorivé nápady.

Daniel Hevier medzi deťmi v ZŠ

Veľký záujem o besedu prejavili i starší žiaci. Koľkokrát
v živote sa stretnú so známym spisovateľom? Keďže sa
nepodarilo zabezpečiť stretnutie pre väčší okruh detí, Daniel
Hevier prisľúbil ďalšiu návštevu na jar. Dovtedy môžu byť
jeho priaznivci s ním v kontakte prostredníctvom internetu.
Budeme sa tešiť!
Mgr. Michaela Vaňková
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Spoločenská kronika

Blahoželanie

Narodili sa:
Daniel Matuský
Lukáš Daniel
Viktória Rosivačová
Lukáš Švec
Daniel Regásek
Edita Řepová

6.8.2007
16.8.2007
7.9.2007
8.9.2007
27.11.2007
3.12.2007

Rozália Flamíková
Helena Novoveská
Štefan Flamík
Jozef Pecha
Jozef Vícenec

vo veku 78 rokov
vo veku 87 rokov
vo veku 76 rokov
vo veku 84 rokov
vo veku 62 rokov

Česť ich pamiatke

Zosobášili sa:
Andrei Bombola a Alena Drúžková
Ing. Miloš Poliak a EUR Ing. Adela Štetinová
Martin Horinka a Gabriela Šedivá

22.9.2007
13.10.2007
26.10.2007

Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom

Zaujímavosti z evidencie
obyvateľstva v našej obci
V našej obci sú najviac používané priezviská:
Masaryk
Ovečka
Flamík, Malík
Rehák
Dermek, Tokoš, Vaculka
Hoferka
Drúžek
Míšaný
Straka
Bartal, Daniel, Vlk
Mihál
Vach
Šiška
Vanek, Žilínek
Jakúbek, Jančík
Bilovský, Fagan, Krempa, Mach, Valachovič, Vymyslický

Po jednom priezvisku sú: Albrecht, Bellayová, Beníková,
Danihelová, Dobešová, Hetmánek, Hochman, Hollý,
Klasová, Kováč, Kvasničáková, Macháček, Matušovichová,
Melišová, Náhlik, Nosálová, Olász, Rampáček, Ružičková,
Slezáková, Svinkásek, Šedivá, Toporová, Tulejová,
Vizváryová, Vlachynský, Vrbová.
Najviac používané mená:
Muži

57 Ján
44 Pavol
41 Peter
36 Jozef
23 Štefan

Kultúrno-spoločenská činnosť
Čo bolo ...

Opustili nás:

36
29
27
26
24
22
20
21
19
18
17
16
15
12
11
10

Dňa 5. januára 2008 vstúpi do stavu manželského šéfredaktor Unínskych novín Mgr. Martin Hoferka. Jeho vyvolenou je Mgr. Katarína Bernhauserová. Na spoločnej ceste
životom im všetko najlepšie, veľa lásky, spokojnosti, tolerancie a Božieho požehnania praje redakcia.

ženy: 41 Mária
39 Anna
17 Zuzana, Jarmila
16 Rozália, Štefánia, Terézia

Titulu praprastarenky sa dožila vo veku 88 rokov p. Agneša
Varmužová.

- od 15. - 20. augusta - hodové slávnosti
- október - mesiac úcty k starším - Jednota dôchodcov
v Uníne oslávila 10. výročie založenia organizácie
- 9. - 11. november - martinské hody
- 25. november - výstavka adventných venčekov - Únia
žien
- 2. december - adventný koncert DH Unínčanka
v kostole sv. Martina
- 4. december - sv. Barbora
- 5. december - mikulášska pochôdzka
- 9. december - adventný koncert speváckej skupiny
Radosť
- 9. december - valné zhromaždenie urbarníkov
- 11. december - adventný koncert žiakov ZUŠ pri ZŠ
Unín
- 13. december - sv. Lucia

Čo bude ...
- 23.12.2007 - Vianočný stolnotenisový turnaj
- 31.12.2007 - Silvestrovská zábava - poriada DT Klub

Unín
- 19.1.2008 - Maškarný hasičský ples
- 27.1.2008 - Detský maškarný ples - poriadajú chovatelia
- 2.2.2008 - Záver fašiangov s pochovávaním basy

Poďakovanie
Na spríjemnenie tohtoročného adventu obecný úrad zorganizoval pre občanov adventné koncerty. Po dohode so
správcom fary Mgr. Tiborom Tasárym sa v Kostole sv. Martina konali dva koncerty. Dňa 2.12.2007 potešila poslucháčov z Unína i zo susedného Radimova dychová hudba Unínčanka so svojimi spevákmi, pásmom adventných a vianočných skladieb domácich a zahraničných autorov. Slovom
koncert doprevádzal p. Ľudomil Kuba.
Spevácka skupina RADOSŤ zaujala pozornosť svojich
poslucháčov v nedeľu 9.12.2007. Sprievodné slovo p. Anny
Rehákovej citlivo doplnilo ich repertoár piesní. Obidva koncerty mali úžasnú atmosféru. Jednako to spôsobila magická
sila prostredia v kostole, ako i na úrovni pripravení a sviatočne odetí účinkujúci.
Naša mládež pripravila tretí adventný koncert, ktorý sa
konal v utorok 11.12.2007 v kultúrnom dome. Predstavili sa
deti, ktoré navštevujú ZUŠ pri ZŠ Unín na svojich nástrojoch a spevom. Pekná účasť poslucháčov potvrdila, že
v Uníne je záujem o kultúru. Zároveň bola i poďakovaním
a povzbudením pre všetkých účinkujúcich.
Obecný úrad i prostredníctvom našich novín vyslovuje
poďakovanie všetkým účinkujúcim za ochotu a čas, ktorý strávili nácvikom týchto krásnych vystúpení.
Rozália Drúžková
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Korene ...
V tejto rubrike chceme predstaviť osobnosti, ktoré sa
v Uníne narodili, ale nežijú tu, resp. osobnosti, ktorých
rod z obce Unín pochádza. Tak začíname.
Predstavte sa, prosím
Prof. MUDr. František NOVOMESKÝ, PhD.
prednosta Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych
expertíz Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine
1. Z ktorého rodu v Uníne pochádzate, koho tu máte ešte
príbuzných?
Pochádzam zo starej unínskej zemianskej rodiny Ujhelyi.
Nemám preskúmanú genealógiu tohto rodu, isté je však, že
meno Ujhelyi (v preklade Novomeský) sa vyskytuje opakovane ako zemianske meno v Nitrianskej stolici. Napríklad
zeman Daniel Abrahamides nob. Pannon Ujhelyensis bol
v roku 1622 magistrom filozofie v Trnave. Odkiaľ však naša
rodina Ujhelyi bezprostredne pochádza, ako sa dostala do
Unína, ako sa tu zakorenila, toto všetko mi nie je známe, je to
ukryté zrejme naveky v hmle dávnych vekov. Isté je, že môj
nebohý otec sa narodil v roku 1913 v Uníne ako František
Ujhelyi a do posledného dychu sa k unínskemu pôvodu hrdo
hlásil.
2. Prečo potom to Vaše meno Novomeský?
Zozbieral som všetky archiválie, týkajúce sa mojich rodičov, teda aj otca, Unínčana dušou i telom. Fakty sú také, že
môj otec po skončení základnej vojenskej služby v roku 1939
bol prijatý k výkonu služby vo vtedajšom žandárskom zbore,
kde získal aj príslušné odborné vzdelanie. Ako vrchný žandársky strážmajster pôsobil napokon v obci Veľké Rovné
v Žilinskom kraji, kde sa zoznámil s mojou mamou. Ďalší príbeh mojich rodičov je už prostý, plný ľudských hodnôt, rodičia prežili spolu dlhý, naplnený život. Ale k menu: v roku
1941 cudzojazyčne znejúce meno Ujhelyi začalo v žandárstve „prekážať“ a môj otec bol donútený k jeho zmene – alebo
k okamžitému odchodu zo žandárskeho zboru. Pretože ho
práca v žandárskom zbore veľmi napĺňala (o jeho práci či
vyšetrovaných kriminálnych prípadoch sme sa rozprávali až
do jeho smrti), zvolil si jednoduchšiu cestu – meno Ujhelyi si
dal preložiť do terajšej slovenskej podoby. Nakoľko otec bol
čestný muž, dňa 22.augusta 1945 ho vtedajší povereník vnútra bez problémov prijal do služieb Národnej bezpečnosti.
Dlho sa však v ZNB neohrial – meno Novomeský začalo prekážať aj tu. V roku 1950 bol bezpodmienečne – opäť pre svoje
meno – zo ZNB vyhodený na ulicu. Spomeňme si tie roky:
Clementis, Husák, Okáli, spisovateľ Novomeský, všetko
„buržoázni nacionalisti“ a procesy s nimi pre protištátnu činnosť.. Na likvidáciu človeka vtedy stačila podobnosť mena.
A tak otec musel začať odznova, v Roľníckom družstve... Ani
táto osobná tragédia ho nezlomila, bol to pravý „Záhorák“.
Napokon ho už v samostatnej SR plne rehabilitovali, povýšili..., a tak sa ešte pred smrťou dožil navrátenia svojej policajnej cti. Otec bol neskutočný človek, jeho život by bol námetom na knihu. Možno ju raz napíšem...
3. Máte v Uníne ešte nejakých príbuzných?
Mám, chvála Bohu. Ešte žije otcova sestra Agneša Varmužová, najbližších príbuzných mám v Uníne aj v Holíči - rodiny Michálkovú, Strakovú, ich deti s rodinami... Poviem to
takto: v Uníne či v Holíči nemám nikdy problém, kam skloniť hlavu na noc. Ale, žiaľ, s mnohými mne najbližšími sa
stretávam už len na cintoríne pri unínskom kostolíku. Sú tu
pochovaní moji starí rodičia, brat môjho otca Ján Ujhelyi,
mnohí ďalší príbuzní a známi. No aj moja sesternica Cecília
Flamíková, rod. Varmužová, ktorá sa pred rokmi stala ako
účtovníčka unínskeho JRD obeťou zákernej vraždy. Vtedy
som bol pred skončením lekárskej fakulty; bol to otrasný
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zážitok a verte mi alebo nie, aj táto beštiálna vražda istým
spôsobom prispela k tomu, že som sa po skončení štúdia začal
venovať patológii a súdnemu lekárstvu.
4. Kam Vás zavial osud, kde pôsobíte, v akej profesii?
Moji rodičia väčšinu života prežili v meste Bytča, tu som
skončil strednú školu a napokon ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Na tejto špičkovej slovenskej lekárskej vysokej škole pôsobím doteraz,
ako prednosta Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych
expertíz. Podľa zamestnania som teda profesorom súdneho
lekárstva, hlavným odborníkom pre súdne lekárstvo MZ SR..,
práce vyše hlavy. Súdne lekárstvo ako medicínsky odbor má
dnes plno roboty, vidíme okolo seba expanziu násilia, ľudský
život akoby strácal cenu, iba peniaze, peniaze... aj za cenu
zločinu. Pre orgány činné v trestnom konaní posudzujeme
mŕtvych aj živých, obete aj páchateľov trestných činov. Ale
o tomto v predvianočnom čase hovoriť nechcem. Po rokoch
práce s ľuďmi mám na pracovisku tím vynikajúcich odborníkov, martinské pracovisko súdneho lekárstva, ktorému mám
česť „veliť“, je popredným slovenským pracoviskom takéhoto
druhu. Prinášam tak aj tiché zadosťučinenie svojmu otcovi –
aj on sa boril s trestnou činnosťou.
5. Čo Vás ako prvé napadne keď počujete „Unín“?
Môj otec, moja mladosť, veľký morušový strom v našom
dvore, slávnostné nedeľné omše s dychovkou, „tecinkami“
v krojoch a v čiernom oblečenými gazdami, vyzdobený
a vysvietený cintorín cez sviatky zosnulých, unínske hody
s neskutočnou slepačou polievkou a domácimi rezancami či
pivečko s mojím otcom, na ktoré sme si zašli do „Spolku“...
Žiaľ, mám tak vyplnený život a každý jeho bežný deň, že do
Unína či Holíča mám možnosť zabehnúť len sporadicky. Vždy
mám potom výčitky svedomia, hovorím si, že to napravím,
ale opäť ma život a povinnosti úplne pohltia.. Ale Vaše oslovenie je pre mňa mementom! Niečo s tým urobím.
6. Na čo si najradšej v spojitosti s Unínom spomínate?
Nebudete mi veriť, na unínske svadby. Prežil som ich zopár,
ako chlapec či už mladý muž. Neuveriteľná atmosféra: svadobný sprievod na ceste hore obcou, po členky v unínskom
„buace“, asfaltka nebola; na čele dychovka, svadobné torty
a zákusky mojej tety Rózky Strakovej sú nezabudnuteľné.
A tie nádherné ľudové obrady: „ejže, Šafránku, ustúp na stránku...“, veríte, že si to všetko presne pamätám? Unín má
v ľudových tradíciách, či už veselo-svadobných, či smutnopohrebných, neuveriteľné a úprimne prejavované bohatstvo.
Veľmi si želám, aby sa zachovalo.
7. Čo chcete odkázať v tomto predvianočnom čase Unínčanom?
Neviem, či mám právo obyvateľom Unína niečo odkazovať,
veď som v ňom vlastne nikdy trvalo nežil. No možno práve
preto... Dosť som v živote cestoval: Škandinávia, africký kontinent, Ázia, Hong-Kong, Filipíny, prešiel som Sýriu, Jordánsko, Egypt, sám som v noci vyliezol na horu Sinaj, chcel
som sa nadýchnuť toho miesta, kde nám bolo odovzdané
Desatoro... A predsa v tom šírom svete je jedno miesto, kam
sa vždy rád vrátim – obec, dnes už nie malá, skrytá v nízkych
vŕškoch Záhoria, miesto, kam moje auto trafí aj samo. Unín,
kde som už ako mladý človek pochopil toľko súvislostí..
O živote, o pokore, láske k Bohu i rodnej hrude, na ktorej
bolo treba tak tvrdo pracovať... Jednoducho, nezabudol som.
A nemali by na svoj pôvod zabudnúť aj Unínčania, aj keď
v dnešnej dobe, ktorá nás pohlcuje globalizáciou, otváraním
hraníc, komunikáciou s celým svetom cez mobil vo vrecku,
odchodmi z kraja za prácou, to vôbec nie je jednoduché.
Všetkým Unínčanom prajem požehnané Vianoce.
Pán profesor, ďakujeme za Váš drahocenný čas, ktorý ste nám
venovali. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov,
v novom roku veľa osobných a pracovných úspechov a tešíme
sa na spoločné stretnutie v Unín.
Ján Palkovič
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Kaplnky a kríže obce Unín II.
Ako som v minulom čísle spomínal máme v katastri chotára obce šesť sôch a takmer dvadsať krížov.
Socha sv. Jána Nepomuckého stojí v časti
Lésky a bola postavená
pred rokom 1850. Vydržiavaná bola zo Smrtičovskej základiny. Presný dátum jej vzniku
nepoznáme, no nájdeme
ju na mapách z konca
18. storočia. V 80.
rokoch 20. storočia
socha bola poškodená
a svätec prišiel o hlavu.
O jej reparáciu sa postaral Ján Hoferka č. d.
144. Na okraji dediny
voľakedy stával aj sv.
Vendelín, ochranca pred
Vávrovíčovych kríž.

Kríž pri RD.

morom dobytka, ktorý
dal pomenovanie aj priľahlej časti obce. Spomína sa už v roku 1850.
Po započatí výstavby
Dolinky sa stal integrálnou súčasťou. O svoje
terajšie miesto však
musel, ako spomínajú
pamätníci, tuho zápasiť
s bývalými mocipánmi,
ktorým prekážal pri
budovaní cesty. Nakoniec však svoje miesto
obhájil. V minulosti sa
k nemu konávali procesie. Pred kaplnkou sv.
Barbory stoja blízko
seba hneď dvaja svätci Michaláčových kríž.
a to sv. Florián, patrón hasičov a ochranca proti ohňu a sv.
Ján Nepomucký. Na sviatok sv. Floriána (4. 5.) sa konáva
pri soche krátka pobožnosť za účasti miestnych hasičov.
I tieto sochy jestvovali už v polovici 19. storočia. Posledné
dve sochy sú mariánske. Jedná sa o Panenku Máriu v Cihelni a najnovšie Panenku Máriu na Novej ulici pod lipú. Sochu
Panny Márie v tehelni nechali v 40. rokoch 20. storočia

postaviť Ján Krempa s manželkou Máriou. Sochu na Novej
ulici premiestnili na jar tohto roku z cintorína. Jednalo sa
o zrušený pomník Márie Dobrovodskej a jej sestry Juliany,
ktorá zomrela v roku 1904.
Zatiaľ čo sochy sa sústreďujú skôr v blízkosti obce alebo
priamo v nej, kríže nájdeme roztrúsene v celom katastri.
Najvyššie položeným krížom v katastri je kríž na Zámčisku
z roku 1891, ktorý je značne poznačený zubom času. Vedľa
neho postavený nový taktiež drevený kríž k konca 20. storočia. V Unínskom lese nájdeme ďalej kríž pri Jágarni, ktorý
podľa prevedenia zodpovedá 70. rokom 20. storočia. Typovo
rovnaký kríž je i u Unínskych lipiek.
Malý kríž spolu so svätým obrazom sú pripevnené na
okraji lesa v časti zvanej U duba. Ak ideme z Brovišť dole
poľnou cestou do dediny, kúštik nad bývalým smetiskom
medzi mladými agátmi je kamenný kríž, ktorý v roku 1929
nechala postaviť Ku cti a chvále ukrižovaného Krista Pána
a bolestnej matky jeho Helena Krempová, rod. Tokošová.
Cestou z obce do Vinohradov natrafíme pri ceste na prvý
kríž hneď niekoľko desiatok metrov od posledného domu.
Ide o Albrechtových či ako býva niekedy označovaný aj
Bajanových kríž v Chrásce. Vraj mal byť začiatkom 20. storočia obnovený Albrechtom Bajanom. Písomné doklady
však hovoria, že ho v roku 1923 dali postaviť Jozef Albrechta s manželkou. Žiaľ, tabuľka na podstavci je zničená, a tak
sa musíme spoliehať len na doteraz známe informácie. Na
Vlčích jamách, v tých miestach kde dnes stoja dva kríže, stál
jeden kríž už skorej. Nad Hurbankem pri ceste na Koválov
je postavený zliatinový kríž, ktorý nechala zhotoviť rodina
Straková. Väčšina krížov stála pri cestách ako napr. pri ceste
do Letničia, ktorý sa spomína už v roku 1849, v dolnej časti
obce pri pálenici u cesty na Petrovu Ves terajší kríž pochádza z prelomu 70. – 80. rokov 20. storočia. Najstarší záznam
o ňom je z roku 1922. Pri starej petroveskej ceste, teraz pod
družstvom nechala v roku 1909 postaviť kríž Helena Krempová. Po nej prevzala starostlivosť o kríž v roku 1946 rodina
Vávrovičová, ktorá ho dala v tom istom roku opraviť. Dnes
je tento kríž známy ako Vávrovičovský. Michaláčovych kríž
pri ceste na Štefanov, ktorý stojí na mieste staršieho kríža,
dala v roku 1910 postaviť familia Michaláč. I pri vstupe do
družstva kríž z roku 1916 bol v roku 1965 nahradený novým
kamenným krížom. V dosť dezolátnom stave je drevený,
zastrčený a temer zabudnutý drevený kríž za Podešlových
humnom, ktorý bol postavený na mieste tragickej udalosti.
Mgr. Martin Hoferka

Čas beží aj seniorom a Jednote
dôchodcov v Uníne
Míňa sa deň za dňom, rok za rokom a my sa len občas
zastavíme, aby sme si uvedomili určitý medzník vo svojom
živote. Vo svojom vnútri hodnotíme prežité roky a mnohí
neľutujeme nič, čo sme v živote urobili a dosiahli. Odpočinok nie je konečným cieľom dôchodcov. Starnúť neznamená
upadať telesne ani duševne. Príkladom toho je aj naša ZO JD
v Uníne, v ktorej si 157 členov stanovilo iné priority. Svoj
život napĺňame rôznymi spoločenskými aktivitami. Uplynulo už 10 rokov od založenia ZO JD v Uníne. Ustanovujúca
schôdza sa konala 22. apríla 1997 v klubovni farského úradu
s päťdesiatimi členmi. Postupne sa počet členov rozrástol,
a je nás už 160. Za roky niektorí zomreli, iní pristúpili a teší
nás, že naše rady napĺňajú mladodôchodcovia tiež sympatizanti – nedôchodcovia. Hlavným poslaním tejto organizácie
je spríjemňovať starnúcej generácii jeseň života stretnutiami
pri rôznych príležitostiach pomáhať príjemne a zmysluplne
tráviť voľný čas.
(pokračovanie na str. 7)
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Moja materinská reč
Moja materinská reč - nikdy
ju nezradím,
uákaňú sa za žiadnych
ťažkostí, tiež výsmechov
neodnaučím.
Moja materinská reč - jej mňa
rodičia už od útleho detstva
učili,
lásku k nej mi hlboko
do srdca vlievali.
Moja materinská reč - je pekná,
zunivá,
tá prekrásna naša
Záhoračtina.
Moja materinská reč - na ňu som
veľmi hrdá,
v každom kúte Slovenska
ju hocikto rozozná.
Moja materinská reč - nikdy
ju nezradím,
uákaňú sa za žiadnych
ťažkostí, tiež výsmechov
neodnaučím.
sr. Mária - Bernadetta Vachová,
Milosrdná sestra sv. Kríža, Uníňanka

Advent, čas vianočnej tvorivosti
Vianočný čas pokoja očakávame určite všetci s veľkým
nadšením. Končí sa nákupný zhon, dopekajú sa posledné
medovníčky a nastáva čas pohody. Konečne si môžeme
v pokoji zasadnúť k stolu plnému štedrých pokrmov a tešiť
sa z dobrého pocitu, keď niekomu blízkemu zažiaria oči pri
rozbaľovaní darčekov...
Tejto pohode Vianoc však predchádza krásne obdobie
adventu, počas ktorého majú ženy čas na výzdobu a skrášlenie svojho bývania. Priznajme si, že žena bola od počiatku
viac obdarovaná zmyslom pre estetiku ako muž a vianočná
výzdoba ju priam vyzýva k tvorivosti. V dnešnej dobe nie je
problém nakúpiť všetko, čo si len zaželáme. Oveľa cennejšie
sú však výtvory, ktoré môžeme precítiť a vložiť do nich svoje
umenie. Nemusia byť trblietavé a jagavé, ale sú vytvorené
našimi rukami a chceme nimi potešiť svoje okolie.

Únia žien v Uníne pripravila poslednú novembrovú sobotu peknú akciu, kde sa mohli ženy a dievčatá predviesť v tvorivosti svojho vlastného adventného venčeka. Smutné však
bolo zistenie, že zo 150 člennej základne organizácie prišlo
len 11 žien. Tieto ženy do neskorých večerných hodín pri-
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pravovali niekoľko desiatok venčekov, ktoré si mohli občania prezrieť v nedeľu na výstavke a zároveň si ich odkúpiť.
Koľko ľudí prišlo podporiť organizáciu návštevou výstavy?
Myslím, že členovia výboru každej organizácie zo svojich
skúseností veľmi dobre poznajú odpoveď na túto otázku.
Zostávajúce venčeky boli darované na hroby malých detí na
našom cintoríne.
Na záver si spoločne zaželajme, nech sa v tento krásny
vianočný čas rozhoria v našich srdciach plamienky porozumenia, úcty a lásky k našim blízkym. Nech vianočná hviezda jasne svieti na cestu každému, kto na nej neuteká vpredu,
ale snaží sa držať krok s ostatnými, aby sa oňho pri únave
mohli oprieť.
predsedníčka Únie žien v Uníne
Mgr. Michaela Vaňková
Daj Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej.
Nech im slnko jasne svieti, každý boží deň.
Nech ich sused v láske má, nech im priazeň, pokoj dá.
Daj Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej.

Čas beží aj seniorom a Jednote
dôchodcov v Uníne
(dokončenie zo str. 6)
Pripravujeme fašiangové poobedie, členské schôdze,
kresťanské stretnutia, mesiac úcty k starším vždy s bohatou
tombolou, na ktorú nám prispievajú sami členovia, miestni
sponzori a kultúrnym programom nás potešia aj žiaci ZŠ
a MŠ ako i seniori, ktorí si tohto roku založili spevokol pod
názvom „Úsmev“. V septembri spevokol vystupoval na I.
prehliadke speváckych súborov seniorov v KD Holíč. Vystúpenie zmiešaného speváckeho zboru podnietila prvá
okresná prehliadka. Spev súboru umocnený zvukom harmonikára Jána Petržalu bol odmenený potleskom publika
i povzbudením za prvé verejné vystúpenie.
Čas života nemožno zastaviť, preto každá prežitá chvíľa je
neopakovateľná. Dôchodcovia sa vedia zabaviť, zaspievať,
navzájom si zagratulovať – podať ruky pri okrúhlych životných jubileách, vedia sa tešiť z každej maličkosti, peknej
tombole i milých stretnutí a príhovorov našich pozvaných
hostí. Pekný obraz zanechali aj oslavy 10. výročia založenia
tejto organizácie. Nechýbali ani pekné unínske kroje žien
a mužov, v ktorých sa naši seniori zúčastnili svätej omše,
ktorá bola obetovaná za zdravie a Božiu pomoc pre všetkých
dôchodcov. Dobrý ohlas mala aj tohtoročná výstavka upravených stolov s veľkonočnou tématikou pod názvom „Na
gazdovskom dvore“, so sladkosťami, výzdobou a zvykmi.
Kultúrny program k mesiacu „Úcta k starším a 10. výročiu
založenia organizácie bol spestrený vystúpením seniorov
v unínskych krojoch „Zvyky na dedine“ pri šúpaní kukurice,
driapaní peria a pradení. Na spríjemnenie poobedia hrala
hudobná skupina „TOP Stark“, kde si dôchodcovia zaspievali aj zatancovali.
Časť dôchodcov inšpirovala aj výstavka poštových známok, peňazí, mincí, odznakov a vyznamenaní pána Milana
Ralbovského.
Poslednou aktivitou v tomto občianskom roku bola účasť
na adventných koncertoch v obci a na divadelnom predstavení „Čertice“ od talianskeho dramaturga Goldoniho v novej
budove SND v Bratislave.
Do ďalších dní a rokov si želáme veľa zdravia, elánu,
pozornosti a chuť pracovať, aby sme mohli vytvárať hodnoty
primerané nášmu veku.
Estera Stróžová – predsedkyňa ZO JD Unín
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Drahí moji unínski priatelia,
veľkú časť svojho života prežívam v knihách, a tak je prirodzené, že o Uníne som sa prvýkrát dočítal v zbierke básní
môjho kolegu básnika Milana Richtera. Bolo to pred desiatkami rokov. Odvtedy mi toto magické meno zostalo v pamäti.
Keď som potom stretol mladú dámu z Unína a prostredníctvom nej som sa dostal k ďalším ľuďom, akoby som sa vrátil
na známe miesta. No a potom som navštívil Vašu obec a našiel som tam krásnych a mne blízkych ľudí. Väčšinu som videl
prvýkrát v živote, a predsa som mal pocit, že sa poznáme už
roky. Snažil som sa vám odovzdať svoje poznanie a vy ste ma
zasa obdarovali svojimi skúsenosťami, srdečnosťou a otvorenými srdcami. Porozprávali ste mi o vašich aktivitách, ktoré
sú také prepotrebné pre krajinu i prírodu... Nie je vám ľahostajné, v akom prostredí budete žiť nielen vy, ale aj vaše deti
a ich deti. My všetci sme dostali túto krajinu nie ako vlastníctvo na jednorazové použitie, ale ako dar, za ktorý sme zodpovední. Kto by mal viac cítiť túto spätosť s prírodou ako
ľudia žijúci na vidieku! Zároveň však pozorujem, akoby práve
oni pokladali dary prírody za samozrejmosť. Veď stromy,
kríky, kvety, rastliny, tráva, hájiky sú všade okolo nich. A sú
tu akoby odjakživa. Môj život mal taký spád, že ma priviedol
do betónovej Petržalky... Ale aj tu sa ľudia snažia okolo seba
sadiť stromčeky a prebúdzať k životu zeleň.
Príroda okolo nás nepovstala sama od seba. Aj v minulosti boli osvietení ľudia, ktorí vysádzali stromčeky, pestovali
rastlinky, zalesňovali krajinu. A vyrúbali z nej iba toľko, aby
nevznikali pustatiny. Keby neboli takí múdri a nemysleli na
nás, čo žijeme dnes, nežili by sme uprostred takej krásy.
Preto vás povzbudzujem, milí moji priatelia, aby ste nepoľavili vo svojom úsilí. Budem vás podporovať a stáť pri vás,
pretože vaše úsilie je veľmi hodnotné a cenné. V škole som sa
stretol s vašimi deťmi. Očarili ma svojou bystrosťou, múdrosťou, šikovnosťou, tvorivosťou, inteligenciou, ale aj skromnosťou a dobrosrdečnosťou. Z tých dnešných detí raz – a bude to
oveľa skôr, ako si dokážeme predstaviť - budú mladí ľudia
a budúci dospelí. Niektorí sa rozutekajú do sveta, aby šírili
dobré meno svojej rodnej obce. Ale či už ostanú v Uníne
alebo sa doň budú vracať z veľkých miest, vždy sa rozhliadnu
po okolí a budú skúmať, ako sa zmenil ich rodný kraj, ktorý
im je taký drahý. Verte mi, niet väčšej zodpovednosti, než akú
máme pred vlastnými deťmi.
Ja robím to, čo viem a musím: píšem knihy. Aj pre vaše
deti. A som vďačný, že vy ste sa pustili do diela, ktoré presahuje čas a priestor. Cez listy stromov, ktoré vysadíte, bude
dýchať táto naša krajina. Ďakujem vám za to.
Petržalka 12. novembra 2007
Váš úprimný priateľ, Daniel Hevier

Srdce Zeme
Dňa 2. augusta 2007 bolo založené v našej obci nové
občianske združenie Srdce Zeme. Za základ našej činnosti
považujeme ochranu životného prostredia v našej obci i blízkom okolí, aktívnu ochranu zelene, ďalej sa chceme venovať
problematike odpadov, duchovnému rozvoju človeka,
voľnočasovým aktivitám a ďalším činnostiam úzko súvisiacim so životom človeka. Zatiaľ počet členov nedosahuje
vysokých hodnôt, prevažujú ženy a dievčatá, ale toto vyvažuje svojím čestným členstvom, ktoré nám sám ponúkol,
spisovateľ Daniel Hevier. S týmto vzácnym človekom sa
nám podarilo zorganizovať workshop pre deti na I.stupni ZŠ
a tiež pre dospelých.
Keďže sme ukrátili deti na II.stupni a tieto si ho doslova
žiadajú, prisľúbil nám, že na jar zavíta zase medzi nich. Obe
akcie s ním patrili k veľmi vydareným, preto sme sa dohodli na ďalšej úzkej spolupráci. Zároveň nám získal ďalšieho
čestného člena Ľuboša Dojčana.

Unínske noviny
Prvou našou akciou bola prednáška o liečivých bylinách,
ktorú pre záujem viacerých občanov, ktorí sa jej nemohli
zúčastniť, plánujeme zorganizovať opäť na jar, aby sme
mohli svoje poznatky overiť priamo pri zbere liečivých rastlín. Máme v pláne pridať k prednáške o bylinkách ešte
poznatky a vedomosti o prídavných látkach v potravinách,
tzv. Éčkach. Mali sme v úmysle zorganizovať kurz anglického jazyka pre dospelých, je nám však ľúto, že sa nám nepodarilo zladiť naše požiadavky s pracovnými povinnosťami
lektorky. Skúsime to opäť o rok, pretože záujem u našich
občanov o túto formu vzdelávania pretrváva. Po Novom
roku chystáme začať s kurzom orientálnych tancov, ktoré
majú pre ženy blahodarné zdravotné účinky. Radi by sme
tiež zorganizovali prednášku o vplyve psychiky na stav zdravia človeka, keďže je aj o túto problematiku záujem medzi
našimi členmi, ale aj medzi ostatnými občanmi.
Po Novom roku chceme tiež rozbehnúť osvetovú akciu,
počas ktorej chceme vysvetľovať našim občanom pretrvávajúce problémy v triedení odpadov a možné spôsoby ich riešenia. Ide nám o to, aby sme ľuďom mohli pomôcť zorientovať sa v tejto oblasti a svojimi poznatkami im boli nápomocní pri pochopení nutnosti triediť odpad a zároveň znižovať jeho množstvo.
Pán starosta nás požiadal, aby sme z hľadiska ekológie
pripomienkovali navrhovaný územný plán obce. Aj keď
možno naše pripomienky vyzneli ako samé nesúhlasy, sme
pripravení v oblastiach, kde sa nám zdá, že by sa dalo niečo
pozitívne urobiť, obci pomôcť. Dúfame, že nájdeme nakoniec spoločné styčné body, aby sme poslúžili ku prospechu
všetkým občanom.
Azda najviac sa tešíme na jar, keď v prípade priaznivých
poveternostných podmienok chystáme veľkú akciu v sadení
stromčekov, kde nám prisľúbil svoju účasť aj spisovateľ
Daniel Hevier, ktorý však nepríde sám, ale v spoločnosti
nejakej mediálnej hviezdy. Akej, to chceme zatiaľ ponechať
ako prekvapenie. Daniel Hevier je naším veľkým podporovateľom, z čoho sa vyznal v článku, ktorým prispel do našich
novín. Veľmi nás to teší, pretože je to človek s veľkým srdcom a hlbokou dušou, o čom sa mali možnosť presvedčiť jednak naše deti a tiež dospelí na besede s ním. Takže je namieste tešiť sa na jeho ďalšiu návštevu u nás.
Našou najväčšou túžbou je, aby čo najviac ľudí v našej
peknej dedinke pochopilo, že to, ako sa nám bude v nej žiť
a aké podmienky pre život budú v nej mať naše deti a vnuci
o niekoľko desiatok rokov, bude záležať len na nás samotných a našom prístupe k prostrediu, v ktorom žijeme. Je iste
možné sa našim myšlienkam vysmievať, je možné nás za ne
neznášať, ignorovať nás, ťukať si na čelo, chytať za slovíčka,
prieť sa s nami, ale nie je možné žiť ďalej tak, že budeme prírodu a všetko živé brať iba ako zdroj našich ziskov. Človek
si rád nahovára, že svet beží podľa neho, že keď budeme
chcieť, budú jablone rodiť banány, repka bude produkovať
naftu, kukurica s génom z rýb nám dodá nenasýtené mastné
kyseliny, zrezaný strom nebude nikomu a ničomu chýbať,
vyhubení vtáci aspoň neroznesú vtáčiu chrípku... Ale opak je
pravdou a príroda nám raz vystaví za našu nevedomosť účet.
Prichádzame k vám s dobrými a čistými úmyslami a veríme, že prinesieme do našej dediny svieži vzduch a nové
pohľady na náš svet a náš život v ňom. Nebránime sa ani diskusii a iným názorom, pretože i my sme len chybujúci ľudia
a i my sa môžeme samozrejme mýliť. Ale vyzývame našich
občanov, aby presvedčili okolité dediny, že nie sme tí, za
ktorých nás majú, že nám záleží aj na iných hodnotách, než
sú majetky a peňažné výhody. A že k informáciám o Uníne,
ako sú napr.: dobrá slivovica, pracovití ľudia, pekné kroje,
živé tradície, muzikantské talenty a iné, pribudnú raz ďalšie:
krásna a zachovalá príroda, čisté prostredie a v ňom zdraví
a múdri ľudia.
Občianske združenie Srdce Zeme úprimne želá všetkým
občanom šťastné a požehnané Vianočné sviatky.
Jarmila Kollárová, predsedkyňa OZ Srdce Zeme

Unínske noviny

STANOVISKO k budovaniu
domových čistiarní odpadových
vôd v obci Unín
Na základe viacerých dotazov spoluobčanov ohľadom
domových čistiarní odpadových vôd podala Obec Unín
žiadosť na Obvodný úrad životného prostredia v Senici,
odbor štátnej správy životného prostredia v Skalici
o vydanie stanoviska.
V zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov podľa § 36 ods. 1 komunálne odpadové
vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách (čiže mestách
a obciach), možno odvádzať len verejnou kanalizáciou. Iba tam, kde výstavba verejnej kanalizácie vyžaduje
neprimerane vysoké náklady alebo jej vbudovaním sa
nedosiahne výrazné zlepšenie životného prostredia,
možno použiť iné vhodné spôsoby odvádzania komunálnych odpadových vôd, ktorými sa dosiahne rovnaká úroveň ochrany vôd ako pri odvádzaní týchto vôd verejnou
kanalizáciou.
Iným spôsobom je vybudovanie žumpy, prípadne
domovej ČOV, ktorú v zmysle vodného zákona je možné
osadzovať iba do odľahlých a osamotených obydlí, kde sa
nepredpokladá budovanie verejnej kanalizácie (§ 37 ods.
4 vodného zákona).
Domová ČOV je bodovým zdrojom znečistenia z hľadiska ochrany vôd, nemôže byť budovaná v radových
zástavbách intravilánu obce, v konečnom dôsledku budú
vypúšťané vody zaústené do vodného toku, kde hrozí
vysoká koncentrácia znečistenia vodného toku.
Unínsky potok, číslo hydrologického poradia 4-13-02094 je vodohospodársky významný vodný tok v zmysle
vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z.z., ktorého správcom je
SVP š.p. OZ, Správa Povodia Moravy, Pri Maline 1, 901
01 Malacky. K povoleniu stavby domovej ČOV, pri ktorej sú vypúšťané odpadové vody zaústené do vodného
toku je potrebné stanovisko správcu vodného toku.
Každý, kto už má ojedinele takúto domovú ČOV
vybudovanú bol v predstihu orgánom štátnej vodnej správy upozornený na to, že je to iba dočasné riešenie
a v podmienkach rozhodnutia vydávaného na danú vodnú
stavbu je povinnosť prevádzkovateľa domovej ČOV po
vybudovaní verejnej kanalizácie v obci domovú ČOV
odstaviť z prevádzky a predmetnú nehnuteľnosť napojiť na verejnú kanalizáciu.
Na základe predložených rozborov vypúšťaných odpadových vôd má orgán štátnej vodnej správy možnosť zrušiť, prípadne obmedziť vydané rozhodnutie na osobitné
užívanie vôd - vypúšťanie splaškových odpadových vôd
z domovej ČOV podľa § 21 odst. 1 písm. c) zákona
č. 364/2004 Z.z. o vodách, ktoré sa vydáva pri povoľovaní stavby ČOV na obmedzenú dobu (§21 odst. 4 a 5).
Hodnoty znečistenia vo vypúšťaných splaškových odpadových vodách musia byť v súlade s hodnotou NV SR
č. 296/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na
kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné
hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových a osobitých vôd.
V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách sa domové ČOV a žumpy
nepovažujú za verejnú kanalizáciu ani jej súčasť.
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Toho času, pokiaľ sú v obci vybudované žumpy:
Problematiku nakladania s obsahom žúmp rieši aj zákon
č. 442/2002 Zb.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001
Zb.z. o regulácii v sieťových odvetviach, ktorý v ustanovení
§ 36 ods. 9 písm. a) zakladá obci povinnosť zabezpečiť
podmienky na odvádzanie, prípadne zneškodňovanie
odpadových vôd verejnou kanalizáciou od jej obyvateľov
a ďalších osôb v obci, na vyprázdňovanie obsahu domových
žúmp v obci, v ktorej nie je verejná kanalizácia.
Nakladanie s obsahom žúmp zabezpečuje obec v nadväznosti na § 4 ods. 3 písm. f zákona č. 369/1990 zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. Obec ako právnická
osoba, v nadväznosti na § 1 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, je oprávnená uzavrieť písomnú zmluvu podľa Obchodného zákonníka, v spojitosti s vyprázdňovaním obsahu žúmp. Cena za
služby spojené s vyprázdňovaním nie je súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady podľa zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Cena za tieto služby sa
určuje v nadväznosti na § 4 ods. 3 písm. f) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, podľa ktorého obec zabezpečuje verejnoprospešné služby vrátane odvádzania odpadových vôd v spojitosti
s § 3 ods. 3 písm. a) tohto zákona, podľa ktorého je obyvateľ
obce povinný sa podieľať na nákladoch obce.
Každý občan má povinnosť odkanalizovania rodinného
domu v zmysle vodného zákona t. č. do vodotesných žúmp,
taktiež má povinnosť zabezpečiť pravidelné zneškodňovanie
odpadu zo žúmp oprávnenou organizáciou tak, aby nedochádzalo k znečisteniu životného prostredia a v zmysle platnej legislatívy.
Podľa § 36 ods. 12 vodného zákona je zakázané vypúšťať
čistiarenský kal a obsah žúmp do povrchových vôd a podzemných vôd. Obsah žúmp je podľa ZOZNAMU II. prílohy
č. 1 vodného zákona nebezpečnou látkou a platia pre ňu
ustanovenia § 39 vodného zákona. Pokiaľ fyzická osoba
vypustí obsah žumpy a príde k znečisteniu alebo ohrozeniu povrchových alebo podzemných vôd dopustí sa priestupku podľa § 77 ods. 1 písm. j) vodného zákona (porušenie § 36 ods. 11 a § 39 ods. 2), za čo mu môže príslušný
Obvodný úrad životného prostredia (§ 77 ods. 2 písm. j) uložiť pokutu podľa § 77 ods. 2 písm. b) do výšky 3.000,- Sk.
Z hore uvedených skutočností Obec pri riešení odkanalizovania jej územia musí komplexne posudzovať celé územie
obce a hľadať optimálne riešenie pre celú obec, všetkých
obyvateľov a nie iba pre jednotlivcov či čiastkovú lokalitu.
Dané riešenie musí byť v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, a zákona č. 442/2002
Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách ako
i ostatnou platnou legislatívou.
Zavádzanie domových ČOV v intraviláne obce a líniových zástavbách tento problém odkanalizovania obce nerieši a nie je ani v súlade s danou legislatívou.
Obec by mala hľadať riešenie v spolupráci s odbornými
pracovníkmi a projektantmi, ktorí posúdia danú lokalitu
a navrhnú konkrétne varianty najlepšieho riešenia celkového
odkanalizovania obce. Prípadnú finančnú pomoc hľadať
v možnostiach využívania z fondov európskej únie.
RNDr. Mojmír Šlachta,
vedúci odboru štátnej správy životného prostredia

Unínske noviny
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Všeobecne záväzné nariadenia obce Unín

Čl. III. DAŇ Z BYTOV
§ 5 Sadzba dane

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Uníne dňa
5.12.2007 boli schválené nové všeobecne záväzné nariadenia obce, ktoré sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade Unín.
Ich návrh bol 15 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva k nahliadnutiu v úradných oznamoch pred obecným úradom. Po úprave a schválení obecným zastupiteľstvom tu
boli opäť 15 dní k nahliadnutiu. Ich platnosť začína 1.1.2008.
Najdôležitejšie časti z jednotlivých VZN Vám pre lepšiu
orientáciu predkladáme:

1. Ročná sadzba dane z bytov uvedená v § 5 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v celej obci stanovuje (§ 16
ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady) takto: za bytové a nebytové priestory za každý aj
začatý m2
na 2,- Sk

VZN č. 3/2007 o podmienkach určovania a vyberania
dane z nehnuteľností na území obce Unín
(Výňatok)
§3
DAŇ Z POZEMKOV
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z pozemkov na rok 2008 sa pre celý
kataster obce stanovuje takto:
Za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady ......... 0,40 %
Za trvalé trávnaté porasty .......................................... 0,57 %
Za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy ...0,25 %
Za rybníky s chovom rýb ...........................................0,25 %
Za záhrady, zastavané plochy, nádvoria, ostatné plochy ...... 0,55 %
Za stavebné pozemky ................................................ 0,25 %
Hodnota pozemkov podľa Prílohy č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. je:
- orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady – k.ú. Unín
16,51 Sk/m2
- trvalé trávnaté porasty 3,28 Sk/m2
Hodnota pozemkov podľa Prílohy č. 2 zákona č. 582/2004
Z.z. je:
- stavebné pozemky 560,- Sk/m2
- záhrady 56,- Sk/m2
- zastavané plochy, nádvoria a ostatné plochy 56,- Sk/m2
Čl. II. DAŇ ZO STAVIEB
§ 4 Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 1 tohto
všeobecne záväzného nariadenia sa v celej obci stanovuje (§
12 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) takto:
a.) stavby na bývanie a ostatné stavby, tvoriace príslušenstvo
hlavnej stavby (práčovňa, letná kuchyňa, hospodárska stavba) za m2
na 2,- Sk
pri viacpodlažných stavbách sa základná sadzba zvyšuje za
každý aj začatý m2
na 3,- Sk
b.) stavby rekreačných a záhradných chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu za m2
na 5,- Sk
pri viacpodlažných stavbách sa základná sadzba zvyšuje za
každý aj začatý m2
na 6,- Sk
c.) stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, na
skladovanie a administratívu za každý aj začatý m2 na 15,- Sk
d.) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na
skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie
a stavieb na administratívu za m2 na 2,- Sk
e.) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a stavby určené alebo používané na tieto účely
postavené mimo bytových domov za m2 na 6,- Sk
f.) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby
slúžiace stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie a administratívu za m2 na 7,- Sk
g.) ostatné stavby za m2
na 5,- Sk

Oproti minulému roku bola daň z nehnuteľností mierne zvýšená, čo na jednu domácnosť predstavuje čiastku vyššiu
v priemere o 100,- Sk.
VZN č. 4/2007 o určení náležitostí miestnych daní
a miestnych poplatkov v obci Unín
(Výňatok)
V obci Unín sa budú vyberať tieto miestne poplatky:
a.) daň za užívanie verejného priestranstva
b.) daň za psa
c.) cintorínsky poplatok
d.) poplatok za zábavné hracie prístroje
e.) poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov
Sadzba dane jednorázovo:
a.) daň za predaj na verejnom priestranstve 200,- Sk
b.) daň za predajné stánky 200,- Sk
c.) daň za parkovanie vozidiel určených na podnikanie
(podľa VZN č. 5/2007) – paušálne 300,- Sk/mesačne
d.) daň za umiestnenie lunaparku jednorazovo 1.500,- Sk
v lete a 500,- Sk na Martinské hody
e.) daň za uloženie stavebného materiálu na verejnom priestranstve - do 3 mesiacov bezplatne, potom za každý začatý
mesiac 300,- Sk s tým, že každé uloženie musí byť povolené obecným úradom.
Čl. 3
Daň za psa
Daňovníkom dane za psa je občan s trvalým pobytom v obci,
ktorý je vlastníkom psa.
1. Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov.
2. Daň sa neplatí za psa, ktorého používa na sprevádzanie
alebo ochranu osoba nevidomá.
3. Sadzba dane je 100,- Sk za jedného psa.
Čl. 4
Cintorínsky poplatok
1. Cintorínsky poplatok za vyberá za každý hrob na miestnom cintoríne.
2. Poplatok platí opatrovateľ hrobu vo výške 200,- Sk za jednohrob, 400,- Sk za dvojhrob a za každý ďalší hrob 200,- Sk.
Poplatok za detský hrob je 100,- Sk.
3. Poplatok sa platí na dobu 10 rokov.
Čl. 6
Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov
Poplatok za odpad stanovený pre obec Unín na rok 2008 je
0,96 Sk za deň na každého člena domácnosti, čo predstavuje ročne čiastku 350,- Sk.
Odpustenie poplatku je podmienené doložením potvrdenia,
že sa osoba dlhodobo nezdržuje na území obce. Zľavu vo
výške 50 % poplatku sa poskytuje osobám, ktoré sa preukážu potvrdením, že sa zdržujú dlhodobo na internátoch alebo
ubytovniach (študenti, pracujúci na týždňovky).
Pri nehnuteľnostiach využívaných na rekreáciu - chalupári poplatok za odpad 500,- Sk/rok na jeden objekt (chalupu).
Pri vývoze 1100 l kontajnerov je poplatok 6.500,- Sk/rok.
Pri vývoze 110 l kontajnera je poplatok 350,- Sk/rok. Jedná sa
o kontajnery používané podnikateľskými subjektami. -RD-
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Kupón so správnym znením tajničky odovzdajte do 15.1.2008 na Obecný úrad Unín
Meno a priezvisko: ______________________________________ adresa: _____________________________________
Tajnička: __________________________________________________________________________________________
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Výsledky jesennej časti futbalovej
súťaže
Žiaci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

11
12
12
11
12
12
12
12
12
11
11
10
10

11
8
7
7
6
5
5
4
4
3
2
2
2

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

0
2
4
3
3
6
7
6
6
6
7
8
8

87 : 6
60 : 20
25 : 22
29 : 31
50 : 21
69 : 41
26 : 62
21 : 22
30 : 32
30 : 38
22 : 40
14 : 41
21 : 108

33
26
22
22
21
16
15
14
14
11
8
6
6

A-mužstvo
1. Rybky
2. Hlboké
3. Sekule
4. Š.Humence
5. Holíč A
6. Oreské
7. Brodské
8. P.Močidlany
9. Šaštín
10. Radošovce
11. Unín
12. Kopčany
13. Letničie
14. Dubovce
15. Koválov
16. Cerová

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

10
9
8
7
7
7
7
7
7
6
5
5
5
5
4
4

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

2
6
6
5
5
6
6
7
8
8
6
8
8
8
7
7

32 : 16
30 : 21
29 : 26
29 : 22
18 : 12
28 : 20
28 : 33
23 : 16
25 : 25
22 : 25
22 : 26
20 : 27
20 : 29
17 : 27
23 : 29
17 : 29

33
27
25
24
24
23
23
22
21
19
19
17
17
17
16
16

Strelci gólov
A-mužstvo
6 Peter Drúžek
5 Peter Rehák
4 Ivan Tureček
2 Martin Krempa
2 Slavomír Mach
1 Mikuláš Mach
1 Pavol Šebesta
1 Boris Malík

dorast
14 Branislav Tureček
4 Adam Mihál
2 Ivan Daniel
1 Michal Vymyslický
1 Daniel Míšaný
1 Peter Rusinko
1 Patrik Jurkovič
1 Michal Ovečka

žiaci
6 Peter Rehák
6 Ľubomír Polakovič
5 Jakub Vanek
3 Ivan Šiška
2 Frederik Flamík
1 Filip Flamík
1 Peter Masaryk
1 Anton Mihál

Dorast
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

M.Sv.Ján
Čáčov
Brodské
Kopčany
Prietrž
B.Sv.Jur
Trnovec
Unín
Oreské
M.Háj
Rybky
Rovensko
Jablonica
P.Ves

12
12
11
12
13
12
12
12
13
12
11
12
11
12

12
9
9
8
7
5
5
3
2
3
2
2
2
1

0
1
0
0
1
2
2
3
5
1
3
2
2
4

0
1
2
4
5
5
5
6
6
8
6
8
7
7

78 : 8
55 : 18
57 : 29
56 : 27
43 : 43
22 : 27
26 : 37
16 : 40
22 : 33
19 : 35
16 : 39
16 : 39
17 : 45
27 : 50

36
28
27
24
22
17
17
12
11
10
9
8
8
7

Vianočný stolnotenisový turnaj
o Pohár starostu obce
V nedeľu pred vianočnými sviatkami t.j. dňa
23.12.2007 o 13.00 hod. sa v telocvični ZŠ Unín
uskutoční vianočný stolnotenisový turnaj „O pohár
starostu obce“. Zúčastniť sa môžu všetky kategórie
súťažiacich. Tešíme sa na Vašu účasť.

Upozornenie
Žiadame rodičov, ktorí nakupujú a umožňujú deťom nakúpiť zábavnú pyrotechniku v období adventu, Vianoc a Nového
roku, aby dohliadli na deti a kontrolovali jej použitie. Rušia
týmto večerný kľud a zapríčiňujú stresy domácim zvieratám.
Prosíme Vás o ohľaduplnosť aj voči starším spoluobčanom
a zároveň, aby ich nehádzali do odpadových nádob. Čas na
použitie pyrotechniky je Silvester.
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