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Šibačka v roku 1971 Foto: Archív Š. Andela

Od Petra k Pilátovi
V tieto dni, keď slávime veľkonoč-

né sviatky, si zvlášť pripomíname
osoby spojené s Ježišovým umuče-
ním, v ktorých akoby sa koncentrova-
la celá nevyspytateľnosť ľudského
bytia. Vidíme bojazlivého Petra, cie-
lené kroky veľkňazov a zdanlivo
nerozhodného Piláta. 

Peter to s Ježišom nemyslel zle.
Zaprel ho, no ešte pred chvíľou ho
bránil s mečom v ruke. Strach spôso-
bil, že zabudol na všetky spoločné
chvíle s Majstrom a zachraňoval seba.
Zrada „my“ – v manželstve, v rodine,
v priateľstve, v kolektíve... – je vždy
bolestná. Hoci môže mať rôzne podo-
by, skončiť môže len pokornou ľútos-
ťou alebo zúfalstvom, v závislosti od
obidvoch strán. 

Veľkňaz poradil svojim rodákom,
že je lepšie keď jeden človek zomrie
za národ. Jednorazové obetovanie
princípu predsa neznamená jeho
popretie. A v konečnom dôsledku
výsledný efekt stojí za to. Čo na tom,
že jeden musí byť obetovaný, keď 
v hre je celok? Robím to predsa pre
dobro národa, rodiny, detí. Veľkňazi
napokon dosiahli svoje. Čo na tom, že
zomrel nevinný? Národ je zachránený
pred Rimanmi. Oni sú tými mesiášmi,
ktorým je zverená zodpovednosť za
ľud. Čo na tom, že pragmatizmus a to
nielen politický, je v rozpore s pre-
svedčením? Cieľ predsa ospravedlňu-
je prostriedky. Aspoň sa nám to tak
javí. 

A Pilát? Snažil sa Krista zachrániť,
ale čo už mohol robiť, keď všetci boli
proti nemu? A stojí vôbec za to anga-
žovať sa v prospech nejakého potul-
ného kazateľa z vidieka, ktorý nemá
záujem sa s ním baviť? Pilát jednal
racionálne, zvážil za i proti a rozho-
dol. On, ktorý jediný zo spomínaných
osôb rozhodoval o živote a smrti 
odsúdenca. Čo na tom, že i sám s roz-
hodnutím nesúhlasil? Veď si umyl
ruky a všetkým ukázal, že on s tým
nemá nič spoločné. Politika a život sú
predsa o kompromisoch, nie o zása-
dách. Niekedy netreba ani toľko, stačí
zostať ticho, nepovedať slovo, nevy-
konať skutok, zostať nemý a hluchý. 

Kristus to v ten osudný piatok pre-
hral. Mohol si za to sám. Tam kde mal
mlčať, hovoril, a kde mal prehovoriť,
zostal ticho. Pred veľradou stačilo
zostať mlčať v pravú chvíľu a naopak
prehovoriť pred Pilátom. Stačilo
povedať, že to čo naňho žalujú nie je
pravda. Celé je to výmysel a zachránil
by si život. Tak sa to predsa robí. 
A kto by ho odsudzoval za to, že keď
bol v úzkych poprel a zradil i seba?
Veď v živote to tak chodí. Najskôr
košeľa, potom kabát. 

Lenže Kristus v ten osudný piatok
nejednal z pohľadu ľudskej optiky a to
bolo našou spásou!

M. Hoferka

Už sa blížia sviatky jari,
tešia sa nám veľkí, malí,
baby zase báť sa budú,
svoje šaty sušiť budú. 
Príjemné prežitie 
veľkonočných sviatkov
všetkým čitateľom 

praje Redakcia

Spoločenské organizácie 
a kultúrny život v obci
za posledných 20 rokov

V našej obci sú všetky spoločenské
organizácie vysoko aktívne, čím sa
nemôžu pochváliť obce v celom skalic-
kom okrese. 

Najpočetnejšou a najmladšou je
Jednota dôchodcov Slovenska. Evi-
duje 185 členov. Bola založená 
v r. 1997. Prvá predsedníčka bola Justí-
na Kvasničáková. V prvých rokoch
pôsobenia reprezentovala organizáciu
skupina „Mária trio“. V roku 2003 bola
za predsedníčku zvolená Estera Stróžo-
vá. Spevácka skupina „Úsmev“ bola
založená v r. 2007. Táto partia mužov 
a žien sa zúčastňuje na prehliadkach
speváckych skupín doma, ale i v iných
obciach. Patrí im pochvala a uznanie za
ich učinkovanie a tiež i organizovanie
adventných koncertov. Od roku 2009 je
predsedníčkou organizácie Štefana
Jurigová. Každoročne sa členovia orga-
nizácie podieľajú na podujatiach ku dňu
detí, adventnom mikulášskom popo-
ludní. Organizujú minimálne jednu
výstavku za rok. Napr. Výstavka ruč-
ných prác, Plody jesene, Veľká noc na
gazdovskom dvore, Výstava betlehe-
mov a vianočného pečiva, Výstava

(pokračovanie na str. 4)
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Kultúrno-spoločenská činnosť
Čo bolo ...
23.12. 2012  Vianočný stolnotenisový turnaj
20.  1. 2013  Detský maškarný ples – SZCH
26.  1. 2013  Tradičný maškarný ples – DHZ

9.  2. 2013  Fašiangová zábava s pochovávaním basy
10.  3. 2013   Výstava kufrov, kabeliek a peňaženiek – JD

Čo bude ...
31. 3. 2013   Diskozábava – TJ

4. 5. 2013 125. výročie založenia DHZ 
12. 5. 2013   Deň matiek – OcÚ
18. 5. 2013 Plameň – Okresná súťaž mladých hasičov – DHZ
25. 5. 2013 40. výročie založenia SZCH

1. 6. 2013   Rozprávkový pochod – OcÚ 
a spoločenské organizácie 

15. 6. 2013   75. výročie založenia  
poľovného združenia - PZ

22. 6. 2013   Futbalový turnaj: TJ Unín, 
Radimov, Petrova Ves a Letničie

6. 7. 2013   Hasičská súťaž „O pohár starostu obce“
13. 7. 2013   „40“ družobné stretnutie 

TJ Unín – TJ Moravany – OcÚ a TJ
27. 7. 2013 Unínske samohyby – DT Klub

S p o l o č e n s k á  k r o n i k a

Narodili sa:
Dominika Surová nar. 21. 1. 2013

Opustili nás:  
Jozefína Jakúbková (85) 22. 1. 2013
Anna Petržalová (83) 23. 2. 2013
Emília Jančíková (84) 17. 3. 2013
Česť ich pamiatke

Zosobášili sa:
Miroslav Jančík a Silvia Kwašnievská 26. 1. 2013
Jaroslav Svončinár a Miroslava Jančíková 15. 3. 2013

Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom

Pri posledných vývozoch tuhého komunálneho
odpadu pracovníci firmy VEPOS zistili, že v odpadových
nádobách sa nachádzali kusy stavebného materiálu (betón,
tehly, škridla).Tento odpad do popolníc nepatrí a preto
takéto nádoby nebudú vyvezené. Taktiež nebudú vyveze-
né nádoby, v ktorých sa nachádza ešte horúci popol, a to
z dôvodu možnej poruchy alebo poškodenia technického
stavu zberného vozidla. 

Foto: J. Juriga   

Pomaranče sa rodia aj v Uníne (František Stróž)

Voľby do Rady školy pri ZŠsMŠ Unín
Voľby do Rady školy pri ZŠsMŠ v Uníne sa uskutočnili 

v dňoch 21. a 25. januára 2013. Volebná komisia v zložení
predseda Ján Palkovič – delegovaný za zriaďovateľa, Mgr.
Renáta Vrablicová – delegovaná za pedagogických pracovní-
kov a Peter Biskupič delegovaný za rodičov žiakov ZŠsMŠ
riadila celý priebeh volieb. 

Vkole konanom 21. 1. 2013 boli do Rady školy pri ZŠsMŠ zvolení:
- za pedagogických pracovníkov MŠ Iveta Sňadová
- za pedagogických pracovníkov ZŠ Mgr. Peter Pavlačka
- za nepedagogických pracovníkov ZŠsMŠ Lucia Starychová
- za rodičov žiakov ZŠ Peter Rehák, Bc. Štefan Vach, 

MUDr. Marián Landl.
V tomto kole voľby nebol z dôvodu nízkej účasti voličov zvo-

lený zástupca za rodičov MŠ, čo sa podarilo až v 2. kole kona-
nom 25. 1. 2013, kedy bol zvolený Mgr. Martin Hoferka Th.D.

Na plný počet 11 členov boli zriaďovateľom navrhnutí 
a obecným zastupiteľstvom odsúhlasení Mgr. Peter Regásek,
Peter Khúla, Kristína Biskupičová a Jaromír Šiška. Školská
rada pri ZŠsMŠ bola zvolená na obdobie 4 rokov.

Na ustanovujúcom zasadnutí 7. 2. 2013 bol voľbou členov
Rady školy zvolený za jej predsedu MUDr. Marián Landl, pod-
predsedu Peter Rehák a zapisovateľku Kristína Biskupičová.

J. Palkovič- predseda volebnej komisie  

Vývoz tuhého komunálneho
odpadu v roku 2013

11. 4. 2013
2. 5. 2013

23. 5. 2013  
13. 6. 2013 

4. 7. 2013

25.  7. 2013
15.  8. 2013

5.  9. 2013
26.  9. 2013
17. 10. 2013

7. 11. 2013
28. 11. 2013
19. 12. 2013

Psí problém?
Je to nekonečný príbeh, nekonečne sa opakujúci problém,

ktorý už roky trápi našu dedinu. Netrápi len Unín, ale aj väč-
šinu obcí a miest, vo väčších alebo menších problémoch,
ktoré ich zaťažujú a musia ich riešiť.

V súčasnosti je trendom vlastniť psa, temer za každým plo-
tom, na každom dvore rodinného domu je počuť štekot psa.
To je celkom v poriadku, psi sa chovali v minulosti a budú sa
aj v nasledujúcich obdobiach, veď podľa príslovia je pes naj-
lepší priateľ človeka. Pre jeho chov sú však určené pravidlá,
zásady a povinnosti, či je to zákon č. 282/2002 Z. z., úprava
v riešení zákona č. 102/2010 Z. z. a Všeobecne záväzné 
nariadenie obce Unín č. 1 z roku 2009. Problém je v tom, že
legislatíva mieni, človek mení, nie však pes, na ktorého
„majitelia“ hádžu každú vinu, keď utečie mimo ohradený
objekt dvora, v horšom prípade ak na niekoho zaútočí, nedaj-
bože pohryzie. Vinný je pes. Veď áno on zaútočil, on pohrý-
zol. V skutočnosti je vinný a trestnoprávne zodpovedný 
v plnej miere majiteľ. Registrujeme v médiách veľmi často
aké fatálne následky môže mať napadnutie dospelého člove-
ka alebo dieťaťa takýmto bezprizorným zvieraťom, ktoré sa
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voľne pohybuje bez nasadeného náhubku a bez „majiteľa“.
Takáto skutočnosť sa v poslednom období objavuje aj v našej
obci. Psi voľne pobehujú po obci, napadajú a obťažujú obča-
nov, prišlo už k prípadu pohryznutia. Obavu a strach občanov
vzbudzujú najmä psi veľkých plemien a ich „majiteľov“ tento
problém akosi nezaujíma a ich možné následky ich netrápia.
Je zarážajúce a trestuhodné, ak sa po obci pohybuje pes veľké-
ho plemena bez nasadeného náhubku nepriviazaný na vôdzke
v doprovode dieťaťa... Ťažko popísať, čo by nasledovalo, keby
napadol občana alebo dieťa. Postoj „majiteľov“ je zavádzajú-
ci, vinu vidia vo všetkých len nie v sebe, v spoluobčanoch (sú
chúlostiví, lebo jeho pes ešte nikdy nikomu nič neurobil... on
je len veľký, nie nebezpečný... on len šteká, nehryzie... a pod).

Vyzývame aj cestou týchto novín všetkých spoluobčanov,
aby pristupovali k problematike chovu psov v obci zodpo-
vedne, aby si zabezpečili chované psi tak, aby nemohli svoj-
voľne opustiť priestor, v ktorom sú chované a voľne pobeho-
vať po priestoroch a komunikáciách obce. Nebagatelizujme
tento problém a snažme sa ho všetci spoločne riešiť. Obecné
zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach sa zaoberalo daným
problémom, pristúpilo k úprave a novelizácii VZN o chove
psov a vzhľadom na opakovanú situáciu bude nútená obec
sprísniť sankcie za porušenie uvedených zákonov a VZN. 

Naozaj ten náš verný psík za nič nemôže, koná a je posluš-
ný tak, ako mu my, jeho majitelia, dovolíme.

Redakcia

Naši najmenší sa vyšantili
Slovenský zväz chovateľov usporiadal v nedeľu 20. januá-

ra už tradičný detský maškarný ples. Princezničky, králi,
šašovia, piráti, kovboji, lienky a rôzne iné karnevalové posta-
vičky zaplnili sálu kultúrneho domu, kde sa za tónov živej
hudby v sprievode predstavili všetkým prítomným rodičom 
a starým rodičom. Počas celého poobedia sa do vôle vyšanti-
li. Usporiadatelia sa postarali o ich občerstvenie a každý
dostal za účasť malú čokoládku. Rozruch spôsobil aj predaj

tomboly, o ktorú bol zo strany zúčastnených veľký záujem.
Bolo pripravených veľa cien, ktoré deti veľmi lákali. Málokto
odišiel bez výhry.

Usporiadatelia ďakujú všetkým, ktorí prispeli do tomboly
ako aj k zdarnému priebehu tejto lákavej akcie pre deti

Redakcia

Zahájenie sprievodom      Foto: J. Hladký

akú by si zaslúžilo úsilie vynaložené na jeho usporiadanie.
Domácich opäť prečíslili cezpoľní účastníci.

Masky tento rok prekvapili. Zišlo sa ich ozaj veľa a tak
zaplnili tanečný parket. Víťazstvo si odniesli masky, ktoré
tvorili spoločenskú hru „Človeče, nehnevaj sa“. Ich hracia
kocka bola stále v pohybe, raz na jednej strane sály, a hneď na
strane druhej. Ako druhé sa umiestnili tri kravičky spolu s ich
opatrovateľkou. 

Účastníci sa dobre bavili pri hudbe PROXIMA. Bolo
zabezpečené bohaté občerstvenie a tombola.

Redakcia

Koniec fašiangov – basa pochovaná
Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti. Takto sa spieva v jed-

nej z pesničiek, charakteristickej pre záver fašiangového
obdobia. Fašiangy sú jedným z najveselších období roka,

vychádzajúce z dávnych tradícií. Aj tento rok v sobotu 9. feb-
ruára deviati unínski mládenci – ročník 1994 a chlapci o rok
mladší sa postarali o tradičnú pochôdzku po obci, pri ktorej
im vyhrávala kapela Rubín. 

V tanci povykrúcali takmer všetky dievčatá a ženy. V sprie-
vode nechýbala ťava Ilonka a jej sprievodca Ján Kišš v žen-
skom oblečení. Večer ožili fašiangovou atmosférou aj pries-
tory kultúrneho domu, pokračovala veselá zábava, kde bola
hojná účasť domácich i cezpoľných hostí. V programe večera
nechýbalo spievanie o huncútstvach mládencov, „vyhadzova-
nie podregrútov”, žrebovanie tomboly. Usporiadatelia zabez-
pečili dobré vínko, občerstvenie a bohatú tombolu. Za prís-
pevky do tomboly patrí veľká vďaka domácim aj cezpoľným
sponzorom. Poďakovanie patrí aj všetkým maškarám, spevá-
kom a tým, ktorí sa postarali o veselú fašiangovú náladu. Na
rad prišiel aj smútočný obrad. Sprievodným programom,
pokropením basy a prítomných mokrou kefou sa s basou na
čas rozlúčili. Renáta Mihálová

A toto boli unínski regrúti v roku 1936 Foto: Archív Š. Mihálová

Unínski mládenci - Tohtoroční regrúti             Foto: Š. Mihálová

„Človeče, nehnevaj sa...“
Boli časy, keď kultúrny dom v našej obci pukal vo švíkoch,

každú sobotu bol počas fašiangov ples. Dnes už zostal len tra-
dičný maškarný, ktorý každoročne usporadúva dobrovoľný
hasičský zbor. Tak tomu bolo aj 26. januára. S účasťou boli
usporiadatelia v celku spokojní. No na to, že je to jediný ples
v sezóne, veru nebola zo strany domácich účastníkov až taká,

V januári tohto roka sa dožil krásneho životného jubilea 
„60“ rokov starosta našej obce Štefan Andel. Pri tejto príležitosti
mu redakcia v mene všetkých spoluobčanov praje veľa zdravia,
šťastia, osobných a pracovných úspechov.
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zákuskov a posedenie „Večer na dedine“. Celoročne sa starajú
a upratujú priestory v okolí jaskynky lurdskej Panny Márie.
Viaceré členky a členovia využívajú tzv. rekondično-liečebné
pobyty v kúpeľoch. 

Naopak najstaršou organizovanou zložkou je Dobrovoľný hasič-
ský zbor založený v r. 1888. Ich hlavným poslaním je predchádzať
požiarom, resp. hasiť požiare, zachraňovať životy občanov a majetok.
Svoju vycvičenosť preukázali pri likvidácii rozsiahleho lesného požia-
ru pri Brodskom v r. 1992, pri hasení rodinných domov v Uníne 
a Radimove. Vo veľkom počte pomáhali pri povodniach a prívalových
vodách v obci, hlavne v rokoch 1995, 1997, 2000, 2004, 2010 a 2012.
Od r. 1992 sa v hasičskom areáli každoročne koná detská hasičská
súťaž Plameň. Naše družstvá chlapcov a dievčat sa vždy umiestňujú
na stupňoch víťazov. Náš zbor a obec reprezentujú vo vyšších kolách
na krajských súťažiach a na celoslovenskej v r. 2008 v Topoľčanoch  sa
dievčatá umiestnili na 3. mieste v SR. Dobré výsledky dosahujú 
i dorastenecké družstvá a družstvá mužov a žien. Najlepšie výsledky
dosiahli dorastenci v r. 2001 na Krajskom kole v Horných Orešanoch
– 3. miesto, v r. 2005 v Gbeloch – 1. miesto a na celoštátnom kole 
v Šuranoch obsadili 4. miesto. Dorastenky v r. 2003 skončili v kraj-
skom kole na 2. mieste v Moravskom Svätom Jáne. Vr. 1994 vo veku
56 rokov zomrel Alexander Flamík, významný funkcionár DPO,
ktorý vykonával predsedu v r. 1972 – 1980. Vr. 1980 – 1990 bol pred-
seda Štefan Andel a od r. 1990 do r. 2012 Marián Švec. Od r. 2012 je
predseda DPO Vladimír Tokoš. Od r. 2002 je veliteľom DHZ Peter
Vanek, pred ním túto funkciu vykonával 8 rokov Stanislav Rázik. 

V r. 1995 bolo založená „družba“ medzi DHZ Unín a DHZ
Jasenie, okres Brezno. 

Medzi najvýznamnejšie podujatia organizované DPO
Unín patril Fajerver 2004 – cezhraničný projekt EÚ. Organi-
zovali sa 4 veľké podujatia s účasťou partnerov z Čiech 
a Rakúska. Uskutočnili sa tieto podujatia: Hasičský maškarný
ples, Súťaž  mladých hasičov spojená s ukážkami historickej
a modernej techniky, výstavka historických hasičských pri-
lieb, odznakov, zástav a uniforiem, Prehliadka dychových
hasičských hudieb a Celoslovenská súťaž hasičských druž-
stiev „O pohár prezidenta DPO SR“. 

V r. 2004 – 2006 sa družstvo mužov zúčastnilo ako vybra-
ný reprezentant SR na medzinárodnej európskej súťaži histo-
rických ručných striekačiek s konským záprahom v Poľsku
(Cichowo-Křiviň). Vždy sa umiestnili na 1. mieste. 

Za veľmi dobré výsledky v práci požiarnej ochrany DHZ 
v r. 2009 obdržal od Trnavského samosprávneho kraja diplom
a pamätnú medajlu.

Najvyššie vyznamenanie „Zaslúžilý člen DPO SR“ obdr-
žali Pavol Pivák v r. 1994, Jaroslav Kríž v r. 2004 a Ondrej
Malík v r. 2009. V r. 2010 bolo DHZ pridelené nové zásaho-
vé hasičské vozidlo Iveco Daily, ktoré osobne odovzdal
minister vnútra Róbert Kaliňák.

Miestny spolok slovenského červeného kríža Unín naj-
väčší rozvoj činnosti zaznamenal v r. 1958 – 1973. Organizá-
cia potom stagnovala a oživenie nastalo v r. 1985 – 1988 pod
vedením Cecílie Krížovej. Potom znova organizácia okrem
náboru bezpríspevkových darcov krvi nevykonávala žiadnu
činnosť. V r. 1998 bola za predsedníčku zvolená Jana Žilín-
ková. Bol založený zdravotnícky krúžok, zorganizovali
výstavku ručných prác a každoročne sa zapájajú do finančnej
zbierky „Narcis“ na účely onkológie – Liga proti rakovine.
Od r. 2002 je predsedníčkou Oľga Potreská. V spolupráci 
s Transfúznou stanicou Skalica organizujú spoločné odbery
krvi. Najvýznamnejšie ocenenie za bezplatné darcovstvo krvi
má Jozef Tokoš, ktorý je držiteľom diamantovej plakety prof.
Jána Kňazovického za 100-násobný odber. Zlatá Jánskeho
plaketa za 40-násobné darcovstvo krvi bola udelená v Ženeve

Spoločenské organizácie a kultúrny
život v obci za posledných 20 rokov
(pokračovanie zo str. 1)

Terézii Stróžovej, Jozefovi Paníčkovi, Pavlovi Dermekovi st.,
Štefanovi Ovečkovi st., Antonovi Ovečkovi, Štefanovi Ande-
lovi, Jánovi Potreskému, Pavlovi Masarykovi, Petrovi Rehá-
kovi č. d. 207, Markovi Valachovičovi, Marcelovi Valachovi-
čovi, Miroslavovi Sokolovi, Františkovi Drúžkovi, Františko-
vi Polakovičovi, Jánovi Varmužovi, Ladislavovi Pobudovi.

V obci sa starajú o čistotu a údržbu pomníka padlých 
z I. svetovej vojny. 

Únia žien - základná organizácia mala pôvodný názov
Slovenský zväz žien. Bola založená v r. 1952 a jej prvou
predsedníčkou bola Rozália Reichová.

Aktivity posledných dvadsiatich rokov tejto spoločenskej
organizácie sa konali pod vedením Anny Vaňkovej, Mgr.
Michaely Vaňkovej a súčasnej Dariny Pechovej. Boli to
najmä: - Miestne prehliadky krojov so zapojením všetkých
generácií. V r. 1997 sa v Uníne konala Okresná prehliadka
krojov okresu Skalica. Naši krojovaní občania sa zúčastnili
na Okresnej prehliadke v Dubovciach v r. 1999 a v Holíči v r.
2004.
- Miestna prezentácia a ochutnávka zákuskov, pri príležitosti
ktorej bola vydaná brožúra receptov vystavených zákuskov.
Členky prispievajú i na okresné prehliadky zákuskov. 
- Usporiadanie veľkonočnej zábavy s módnou prehliadkou 
v r. 1999.
- Kurz studenej kuchyne a kurz aranžovania sušených kvetín
v r. 1999.
- Každoročne zber liečivých rastlín.
- Organizovali cvičenia pre ženy v telocvični základnej školy.
- Výstavy: Veľká noc rukami žien, Izbové kvetiny a kaktusy
spojené s predajom, Na furmanskom dvore, Výstava perníč-
kov a korbáčov a iné.

Pod hlavičkou únie žien vystupuje a veľmi dobre repre-
zentuje obec spevácka skupina žien „Radosť“.

Poľovné združenie (ďalej len PZ) v našej obci má v tomto
roku 75-ročnú tradíciu. V našom katastri boli a v súčasnosti
sú dve poľovné združenia. V minulosti to boli PZ Unín – pole,
od r. 1974 v zmysle novej koncepcie bolo vytvorené PZ Unín
– Radimov pod názvom PZ Lipky. Toto spoločné združenie
bolo opäť rozdelené v roku 1996 na dve samostatné. Súčasné
združenie v Uníne obhospodaruje revír 1459 ha, z toho 110
ha lesa – urbáre. V našom katastri máme i ďalší poľovný revír,
kde poľujú a sú funkcionári PZ, ktoré má tiež svoju históriu.
Jeho názvy boli PZ Unín – les, neskôr PZ Zámčisko 
a v súčasnosti PZ Pavlov. V revíri PZ Pavlov bol v 80-tych
rokoch minulého storočia zrealizovaný chov danielej zveri.
Podarilo sa vybudovať zverničku o výmere 20 ha a získať kva-
litnú danieliu zver. Prvý raz v histórii sa v r. 1993 začal
odstrel danielej zveri. Do r. 1995 sa konal i odchyt živých
zajacov, avšak pre nízke stavy bol zrušený. Pre nízke stavy
drobnej zveri sa odstrel zajacov a bažantov od r. 1998 neko-
nal. Revír musel byť znova zazverený nákupom bažantov 
a zajacov. S ich odstrelo sa začalo až po r. 2010. V revíri je
zvýšený počet srnčej a danielej zveri. Poľovný hospodár Ján
Šiška má od r. 1987 až doteraz chovnú stanicu poľovných
psov. Venuje sa výcviku týchto psov a zúčastňuje sa celoslo-
venských výstav. Za hodnotené obdobie vykonali naši poľov-
níci miestne výstavy poľovníckych trofejí. Každoročne sa
podieľajú na celoobecnom podujatí ku Dňu detí. Vo vinohra-
doch sa starajú o svoju poľovnícku chatu, ktorú zrekonštruo-
vali a skultúrnili. 

Od r. 1996 boli predsedami združenia Pavol Pecha, Ivan
Šiška a Jaroslav Kríž st.

Pri príležitosti 70. výročia založenia poľovníctva v obci
vybudovali na miestnom cintoríne pamätník pre zomrelých
členov PZ.

Slovenský zväz záhradkárov – základná organizácia
vznikla v obci v r. 1967 a predsedom bol Ján Fodor. Funkciu
predsedu postupne vykonávali: Anton Hoferka, Jozef Drúžek,
Pavol Sňada, Ján Míšaný, v súčasnosti Anton Mihál. 
V r. 1975 bola nadviazaná „družba“ so záhradkármi z Viesky.
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V prvých desaťročiach organizácia zameriavala svoju činnosť
na zabezpečovanie hnojív, sadeníc, ovocných stromčekov 
a iných potrieb pre svojich členov pre prácu v záhrade. 
V poslednom období je to len starostlivosť o svoje predzá-
hradky a o verejné priestranstvo. 

Členovia sa nepretržite starajú o kapličku sv. Urbana vo
vinohradoch a jej okolie. Podľa počasia sa tu konáva sv. omša
na sviatok patróna vinohradníkov sv. Urbana. V r. 2012 bola
vykonaná veľká rekonštrukcia prírodnej studničky v jej blíz-
kosti.  

Organizácia nepravidelne usporadúva miestnu výstavu 
a koštovku vín. Členovia – pestovatelia poskytujú svoje vzor-
ky vín a slivovice na výstavy – koštovky do okolitých obcí na
Slovensku a na Morave.

V r. 2007 oživili tradíciu krojovej petropavlovskej zábavy.
Zúčastňujú sa jej všetky generácie spoluobčanov s použitím
rôznych druhov unínskeho kroja. Taktiež obnovili tradíciu
organizovania tanečných zábav na Martinské hody. 

Telovýchovná jednota. Prvé spomienky na vznik futbalu
v Uníne sa viažu do rokov 1935-38, kedy sa hral futbal na
lúke pri kostole, potom pri tehelni a od r. 1966 na súčasnom
ihrisku. Organizácia zmenila svoj názov z pôvodnej Sokol na
TJ Družstevník. Ako zakladatelia organizovaného futbalu 
v obci sa spomínajú farár Jozef Hrčko a Florián Mihál (93r.).
Čelnými funkcionármi futbalového oddielu boli: Eduard
Púček, Štefan Gabriel, Ján Šiška, Vendelín Vlk, Ján Hoferka,
Pavol Ovečka, Pavol Bilovský, Martin Michaláč, Anton Fiše-
ra, Jaroslav Kríž, Milan Valentovič, Ladislav Mihál, Ján Juri-
ga, Mgr. Peter Pavlačka. V obci okrem futbalového oddielu
pôsobil i stolnotenisový oddiel: Jozef Míšaný, Pavol Bačin-
ský, Štefan Mach, Pavol Buček a šachový oddiel: Alojz
Matuský, Ján Krempa a Štefan Vach. V r. 1973 bola uzavretá
družba – priateľská spolupráca s TJ Slavoj Moštenice – Mora-
vany u Kyjova, ktorá trvá nepretržite dodnes. Trénermi boli
Viliam Vrbický, Anton Drúžek, Ferdinand Fagan, Dušan
Srnec, Jaroslav Kríž. Za posledných dvadsať rokov bolo 
dosiahnutých veľa úspechov na športovej úrovni v obci. Boli
odohraté priateľské zápasy s futbalistkami z Holíča, hokejis-
tami zo Skalice, futbalové turnaje s okolitými obcami, Memo-
riál Janka Michálka.

A-mužstvo postúpilo 2 x do oblastnej súťaže a potom zase
zostúpilo do II. triedy, v ktorej hrá i v súčasnosti. Pri výchove
talentov mala TJ striedavé úspechy. 

Za hodnotené obdobie stáli na čele organizácie Marián
Ovečka, Ján Včelka a od r. 2010 Boris Malík. Trénermi boli
Pavol Drúžek, Ladislav Mihál, Jaroslav Kríž, Milan Tomeček,
Ferdinand Fagan, Vladimír Lantoš, Ján Krempa, Ján Včelka,
Ján Mihálik, Jozef Hrica, Marián Ovečka, Milan Horinka,
Milan Vanek, Roman Jankovič, Miroslav Bartal, Peter Rehák
st.. Naše futbalové mužstvo viackrát absolvovala zimnú prípra-
vu v Pustom Poli v Nízkych Tatrách. Desať rokov organizovali
letné hodové zábavy. V súčasnosti je to tradičná veľkonočná
diskozábava. V spolupráci s obecným úradom organizovali
hodový futbalový turnaj, súťaž v kopaní pokutových kopov a
podieľajú sa na podujatí Dňa detí a v súťaži vo varení gulášu.
Naši športovci majú pre svoju činnosť veľmi dobré materiálno-
technické podmienky. Vykonaná bola prístavba a rekonštrukcia
kabín. Kabíny sú napojené na celoobecný vodovod a tiež sú
splynofikované. Okrem hlavnej hracej trávnatej plochy môžu
využívať viacúčelové ihrisko s umelou trávou v areáli základ-
nej školy. Zimnú prípravu môžu absolvovať v telocvični
základnej školy. Telocvičňu využíva aj stolnotenisový oddiel.
Tu sa konajú tréningy a súťažné stretnutia. Pod vedením Ferdi-
nanda Fagana v r. 2004 našu obec reprezentovali 3 súťažné
družstvá dospelých a jedno družstvo žiakov. V súčasnosti po
dvanástich rokoch nemáme družstvo v súťaži. Naši hráči hrajú
v Holíči a v Gbeloch. Dlhoročnú tradíciu má organizovanie
vianočného turnaja v stolnom tenise pre všetky kategórie.

Telocvičňa je využívaná i na cvičenie žien a nácvik talen-
tov – mažoretiek. Vzhľadom na možnosti, ktoré naša obec

ponúka pre šport, mohli by byť výsledky v porovnaní so
susednými obcami omnoho lepšie.

Š. Andel – starosta obce

Dôchodcovia bilancovali
Kultúrny dom v nedeľu 10. marca bol dejiskom výročnej člen-

skej schôdze Základnej organizácie jednoty dôchodcov Slovenska
(ZO JDS) v Uníne. Úvod patril kultúrnemu programu žiakov
základnej školy a speváckeho súboru Úsmev. Medzi členov orga-
nizácie zavítal starosta obce Štefan Andel, podpredseda Trnav-
ského samosprávneho kraja PhDr. Zdenko Čambal, predseda
okresnej organizácie JDS Ing. Jozef Morbacher, miestny správca
fary a predsedníčky ZO JDS zo susedných obcí.

Predsedníčka Štefana Jurigová zhodnotila celoročnú prácu za
rok 2012, a veru bolo čo hodnotiť. Veď seniori v Uníne sa v rámci
dobrej spolupráce s ostatnými organizáciami, v ktorých sú záro-
veň členmi, zúčastňujú všetkých podujatí usporiadaných v obci.
Každoročne odmeňujú jubilantov 70., 75., 80., 85. a odovzdávajú
im malý darček. Počas roka usporadúvajú dve výstavky. Jedna
pod názvom „Kufre – kabelky – peňaženky“ sa konala v nedeľ-
ňajšie popoludnie 10. marca. Prispeli do nej i žiaci MŠsZŠ Unín.
Výbor JDS ďakuje všetkým, ktorí prispeli na výstavku i tým, ktorí
výstavku navštívili a tak ocenili prácu organizácie. 

Činnosť organizácie je počas roka bohatá na rôzne aktivity 
a zároveň náročná na čas. Pri snahe a zapojení sa viacerých do
činnosti sa dá dosiahnuť veľa. 

Štefana Jurigová-predsedníčka ZO JDS Unín

Účastníci schôdze Foto: J. Juriga

Z výstavy kufre – kabelky – peňaženky     Foto: R. Drúžková

(dokončenie v budúcom čísle)
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Dni otvorených dverí v materskej
škole

Dňa 26. až 28. februára 2013 sa uskutočnili v našej materskej
škole „Dni otvorených dverí“ spolu so zápisom detí do MŠ. Prvý
kontakt dieťaťa s novým kultúrnym systémom prebiehal v radostnej
atmosfére. Po tieto dni sa prišlo zapísať 13 nových detí v sprie-
vode svojich rodičov. Ani jedno dieťa sa s plačom neodťahovalo
od dverí a neskrývalo sa za matkine nohy. Vy, ktorí máte toto špe-

ciálne obdobie za
sebou, možno sa ešte
pamätáte na dni strá-
vené v MŠ. Možno
niektorí z Vás vyjad-
rovali pri vstupe do
tejto inštitúcie otvore-
ný nesúhlas so slova-
mi: „Ja tu nebudem, ja
tú tetu nepoznám, ja
tam nechcem ísť, ja
chcem ísť domov...“
Uvedený opis preja-
vov správania len
potvrdzuje, akou
významnou i emocio-
nálne náročnou uda-
losťou je opustenie
doterajšieho života 
v rodine. Deti chtiac-
nechtiac nadobúdajú
skúsenosti s fungova-
ním vo väčšej, relatív-
ne stabilnej skupine
detí približne rovnaké-
ho veku za prítomnos-
ti dospelého – učiteľ-
ky. Odpútavajú sa od
rodiny a blízkych,
naberajú na schopnos-
ti byť viac nezávislí 

v správaní a konaní, prejavovaní vlastných prianí, záujmov 
a požiadaviek. Táto zmena môže navonok pôsobiť ako odtrhnutie
od rodiny, a napriek zjavným adaptačným problémom, s ktorými
sa časom dieťa dokáže vyrovnať, je pre neho evidentným a jasným
prínosom.

Hovorí sa, že to, čo sa naučíme v materskej škole, naučíme sa
pre život. To, čo sa učíme v ďalších školách, sa naučíme pre svoju
budúcu profesiu. Nie nadarmo sa naša MŠ nazýva „Škola radosti
a tvorivosti.“ (www.zsunin.sk - klik na MŠ).

Anna Reháková – riaditeľka MŠ

Deti pri zápise Foto: A. Reháková

Naši darcovia krvi
Darcovia krvi sú obdivuhodní ľudia. Darujú tekutinu, ktorú

nemožno ničím nahradiť. Stále rastúcu spotrebu krvi pre ochranu
zdravia, ale i záchranu ľudských životov, možno zabezpečovať len
darovaním človeka človeku. Ľudia, ktorí ponúkajú svoju krv ako
dar, aby zachránili životy, sú vzorom ľudskosti ostatným. Patrí im
veľká úcta a vďaka. Na výročnej schôdzi MS SČK Unín v sobotu
2. marca 2013 obdržali bronzovú plaketu profesora Jánskeho
Hana Vlková, Ladislav Kuchárek, Peter Khúla, Miroslav  Bartal
a Peter Smolinský. V minulom roku splnil podmienky pre udele-
nie zlatej Jánskeho plakety Vladimír Bilka. Plaketu si prevezme 
v sídle Medzinárodného výboru ČK v Ženeve. Výbor MS SČK
ďakuje všetkým darcom krvi, ktorí krv darujú, ale i tým, ktorí boli
zo zdravotných dôvodov vyradení                                      

Potreská Oľga - predseda MS SČK Unín

Z počiatkov autobusových spojov 
K napísaniu tohto príspevku ma inšpirovali spomienky

dlhoročného šoféra na linke Unín – Skalica Alojza Móru,
ktorý najazdil počas 33 rokov na tejto linke vyše 1,5 milióna
km. Väčšina informácií, ktoré sú v tomto článku uvádzané
pochádzajú z jeho spomienok a rozhovorov.

Nie je to zasa až tak dávno – starší si na to iste spomínajú, – keď
sa z Unína cestovalo do najbližšieho mesta alebo k železnici. Buď sa
išlo peši, čo si vyžadovalo istú dávku fyzickej zdatnosti a času, bicyk-
lom alebo sa vozilo povozom. Pravidelné dopravné spojenie z obce
neexistovalo, až do 14. októbra 1948, kedy za účasti povereníka
dopravy Kamila Bezeka bola otvorená prvá autobusová linka medzi
Unínom a Skalicou. Snahy o zavedenie pravidelnej autodopravy 
z obce siahajú k novembru 1932. František Mašejna (*1898), pôvo-
dom z moravskej obce Krhová, v Uníne býval na č. d. 121, si v roku
1932 otvoril súkromnú živnosť na periodickú dopravu osôb na trase
Unín – Petrova Ves – Holíč. Na prepravu osôb používal autobus
značky Praga AN, do ktorého sa podľa technického preukazu vmes-
tilo 18 osôb. Linku využívali i stredoškoláci z Unína a Petrovej Vsi,
ktorí študovali v Skalici a vďaka tejto linke nemuseli v Skalici bývať
na privátoch. Do Holíča cestovali autobusom a ďalej do Skalice vla-
kom. Prevádzkovanie autobusa podľa vtedajšej legislatívy bolo spo-
jené s povinným poistením v sume 5 tisíc korún, ktoré ale F. Mašej-
na nebol schopný zaplatiť a tak približne po trištvrte roka živnosť
zastavil a odsťahoval sa späť na Moravu. Študentský lístok jeho spo-
jom do Holíča stál 2 koruny, obyčajný 5 korún, zatiaľ čo cesta povo-
zom vyšla na 45 korún. 

Prvé autobusy používané na novej linke v roku 1948 boli ešte
Pragovky, ktoré okolo roku 1950 nahradili Škodovky. Do Prago-
viek sa vmestilo 32 osôb. Jedným z prvých šoférov na unínskej
linke boli Ján Jozefák z Častkova a Ladislav Vanek z Radimova,
ďalej Pavol Ivičič a Ján Veselý zo Skalice. Keďže ani jeden nepo-
chádzal z obce, spávali najskôr na hasičskej zbrojnici, potom 
u Reichov (bývalý Schlesingerovský dom, teraz má na tom mies-
te postavený dom Vladimír Tokoš s manželkou). Spočiatku vodi-
či autobusov patrili pod Československé štátne dráhy (ČSD).
Československá autobusová doprava (ČSAD) vznikla až v roku
1949. Vedúcim prevádzky ČSAD, dopravného závodu 1414 Ska-
lica sa stal Alojz Obuch a riaditeľom Mikuláš Lošonský. Závod
mal kancelárie v meste a garáže  pri železničnej stanici, teda tam,
kde bolo neskôr ČSAD a teraz SKAND. 

Alojz Móro nastúpil na ČSAD ako šofér 29. októbra 1954.
Dostal sa na „domácu“ linku Unín – Skalica, ktorá mala v tom
čase označenie číslo 14192, kde nahradil Jozefa Bederku z Lopa-
šova, ktorý prešiel na linku Hodonín – Senica. Spolu s ním jazdil
na linke Vladimír Molek z Radimova, ktorý zhruba po roku pre-
šiel na iný spoj a „parťákom“ Alojza Móra sa stal ďalší Unínčan
Anton Flamík. Tento
tandem jazdil až do
roku 1987, kedy Alojz
Móro musel pre zdra-
votné problémy skon-
čiť so šoférovaním
autobusu. Prvý ranný
spo j  vychádza l  
z Unína o 4.10 do
Holíča, aby sa stihol
prípoj k prvému vlaku
na Bratislavu. Tento
spoj využívali predov-
šetkým robotníci
pracu-júci v Holíči.
Pred siedmou sa vrátil
do Unína a o siedmej
išiel až do Skalice.
Tento spoj využívali
žiaci a študenti. Do

Záber autobusovej zastávky pri starej
fare, ktorý bol uverejnený v dobovej tlači. 

Foto: Archív obecného úradu
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Unína prišiel autobus pred poludním a okolo poludnia odchádzal
autobus do Skalice. Ďalšie spoje, ktoré začínali v Uníne – bolo to
okolo 15. a 17. hodine – išli len do Holíča. Rovnako ako posled-
ný spoj, ktorý odchádzal z obce o 20.25 končil v Holíči. Naspäť 
z Holíča išiel okolo 23.15, po tom, ako prišiel posledný vlak od
Kútov, Hodonína i od Skalice. Až neskôr sa viacero spojov pre-
dĺžilo do Skalice. Taktiež sa posilnili spoje, predovšetkým ranné
a poobedňajšie, ktoré boli najviac vyťažené, lebo nimi cestovalo
najviac ľudí. Podľa prieskumu ONV z roku 1951 cestovalo denne
medzi Unínom a Holíčom okolo 120 robotníkov, 15 žiakov a 50
iných osôb. K ním treba pripočítať okolo 120 ľudí z Radimova,
ktorí využívali túto linku. O tom, že tieto údaje neboli nadnesené
spomína A. Móro, že raz počítali počet cestujúcich, ktorí išli tzv.
robotníckym spojom z Holíča do Unína a napočítali 136 osôb,
ktorí vystupovali na zastávkach v Budkovanoch, Radimove 
a Uníne. Autobusom, ktorým jazdil až do roku 1965 – medzitým
prešiel dvoma väčšími opravami – jazdil maximálnou rýchlosťou
49 km/hod., nekúril a od prašných ciest býval plný prachu a blata.
V zimnom období sa stávalo, že cez záveje sa nedalo prejsť. Buď
sa im podarilo sa zo záveju vykopať, alebo museli počkať, až ich
niekto prišiel vytiahnuť. Raz ich 14 dní musel cez Žabinec v Radi-
move preťahovať pásový traktor DT, lebo záveje boli až po stre-
chu autobusu. Spolu so šoférmi boli spočiatku na každej linke 
i sprievodcovia, ktorí vydávali cestovné lístky. S A. Mórom cho-
dil sprievodca Konrád Králik z Holíča a s A. Flamíkom Félix Pro-
vazník z Radimova. Z Unína pri ČSAD túto prácu vykonávali
Viktória Novoveská a Rozália Machová. Obidve nastúpili do
ČSAD ešte pred rokom 1954. 

So vzrastajúcim počtom cestujúcich zaviedli z Unína i ďalšiu
linku, ktorú šoféri medzi sebou nazývali malý Unín. Táto linka
išla iba v pracovných dňoch. Začínala ráno okolo 5. hodine ráno
a končila o 17.30. Na ňom jazdievali ako šoféri Vladimír Vanek,
neskôr Machlica a Aurel Vaculka. Ďalší spoj, ktorý išiel cez Unín,
bol tzv. Dubňák. Autobus na tejto linke išiel zo Štefanova do baní
do Dubňan a prechádzal i cez Unín. Po reorganizácii okresov 
v roku 1960, kedy vznikli tzv. veľké okresy, sa zaviedla linka Ska-
lica – Senica, ktorá prechádzala i cez Unín. No i tak cestovalo
medzi Skalicou a Unínom toľko ľudí, že po tom, ako v roku 1965
dostali nový autobus Škoda 706 RTO, mávali za ním zapriahnu-
tú tzv. vlečku, do ktorej sa vmestilo asi 40 ľudí. S týmto autobu-
som jazdili do roku 1975, kedy dostali „Ešelu“ (Škoda ŠL 11) 
a od roku 1983 Karosu C. 

Po tom, ako musel A. Móro v roku 1987 nechať riadenie auto-
busu, jazdil s A. Flamíkom Jaroslav Vajčner zo Sudoměřic. 
J. Vajčnera vymenil Anton Dermek, ktorý bol domáci a dovtedy
jazdil u ČSAD na linke do Bratislavy. V roku 1992 odišiel A. Fla-
mík do dôchodku a namiesto neho nastúpil Pavol Dermek. Po
odchode do dôchodku A. Dermeka, prišiel na linku Alexander
Flamík, ktorý na nej jazdí doteraz spolu s Milanom Hoferkom.

M. Hoferka
Ďalšie zdroje: Štátny archív Bratislava, pobočka Skalica, f. Okresný úrad Skalica; f.
ONV Skalica, VIII. Referát, 
Pamätná kniha obce Unín od r. 1933.

Nádejný herec 
a jeho počiatočné úspechy

Tento rok začína pre slovenskú kinematografiu veľmi pria-
znivo. V januári sa konal Medzinárodný filmový festival 
v Rotterdame a v jeho bohatom a kvalitnom programe boli 
i dva slovenské filmy. Jedným z nich bol film „Môj pes Kil-
ler“ od režisérky Miry Fornayovej. Súťažil o hlavnú cenu 
a získal ju. Je to veľký úspech, nakoľko MFF v Rotterdame už
dlhé roky patrí k najprestížnejším filmovým festivalom 
v Európe a stále sa mu darí objavovať nové herecké talenty 
a originálne filmy.

Prečo táto informácia? Prečo? Preto, lebo... Hlavného hrdinu

celovečerného filmu, Marka, stvárnil náš spoluobčan, Adam Mihál.
Adam, v mene redakcie ako i občanov obce Ti v prvom

rade gratulujem k tomuto skvelému úspechu a samozrej-
me aj k debutu na striebornom plátne.
Ďakujem.

Si poslucháč 2. ročníka Fakulty telesnej výchovy a športu Uni-
verzity Komenského v Bratislave, ako si sa dostal k filmu?

Herectvo ma vždy lákalo, vábilo. Po skončení gymnázia som si
podal prihlášku na Vysokú školu múzických umení do Bratislavy 
a Janáčkovu akadémiu múzických umení v Brne, no neuspel som.
Herectvo, i keď len amatérske, mám tak trocha aj v krvi a rodinnej tra-
dícii. Som príslušník už tretej hereckej generácie v rodine, dedovia,
rodičia a teraz aj ja spolu so súrodencami, takže niet sa čomu diviť. Čo
sa týka konkrétne tohto filmu, pred vyše rokom sa v Skalici objavil
pútač o castingu pre neprofesionálnych hercov. Prihlásil som sa a bol
som vybraný. Neskôr som bol vybraný do užšieho výberu na obsade-
nie hlavnej role. Ostali sme dvaja chalani, ja a kolega z Prahy. Celý
film režisérka obsadila neprofesionálnymi hercami. O obsadení hlav-
nej role rozhodla až v prvý deň natáčania a uspel som. Vybrala mňa.
Už predtým som sa musel „prispôsobiť“ roly, ktorú som mal hrať.
Musel som sa ostrihať do hola, nechať si vytetovať na krk dočasné teto-
vanie. Natáčanie prebiehalo 32 dní, štáb sa mi musel prispôsobiť, lebo
som musel dva dni v týždni navštevovať školu. Vďaka fantastickému
kolektívu – štábu a hercom - sme natáčanie v tomto tempe zvládli.
Natáčalo sa v Skalici, Hodoníne a v okolí týchto miest.

Čo Ťa na filmovaní zaujalo?
Hlavne som objavil a zažil niečo nové, obohatilo mňa to, získal

som novú skúsenosť, zažil  nové zážitky. Pomohlo aj to, že sme boli
výborná partia, nemal som problém s textom ani trémou, hoci som stál
pred kamerou prvýkrát.

Môžeš nám v krátkosti opísať dej tohto 90 minútového celove-
černého filmu?

Najskôr musím uviesť, že film bol natočený v koprodukcii ČR 
a SR. Najradšej by som k obsahu veľa nehovoril, určite si ho budú
chcieť niekoľkí spoluobčania pozrieť. Tak len v krátkosti. Hlavný pred-
staviteľ Marek je členom „bandy“ šiestich chalanov, ktorá má kladný
vzťah k nacistickej rasovej ideológii, má silné rasové zameranie, nená-
vidia iné rasy, jedine ich názor je „správny a nemenný“. Marek žije 
v Skalici s otcom, alkoholikom, v sociálne slabej rodine, matka rodi-
nu opustila, žije v Hodoníne. Marek časom zisťuje, že má v Hodoníne
nevlastného súrodenca z etnika, ktoré jeho „banda nemusí“. Marek si
počas života vybudoval silný citový vzťah so svojím psom Killerom
(stafordský teriér), viac neprezradím...

Zúčastnil si sa osobne na MFFv Rotterdame, aké sú tvoje dojmy?
Cestovali sme deň pred uvedením nášho filmu osobným autom,

spolu s producentom a mojou „filmovou matkou“. Film mal úspech
nielen u poroty ale aj u divákov. Pri premietaní bola plná sála divákov,
po skončení prezentácie bol veľký aplauz a úprimné gratulácie. Osob-
ne som mal z toho nádherný zážitok a dobrý pocit. Pred prezentáciou
filmu som mal trochu zmiešané pocity, nakoľko film sme nevideli. Pri

Hlavní predstavitelia filmu s režisérkou (zľava) Adam Mihál
- Marek, Mira Fornayová - režisérka, Irena Bendová -
matka Marka na MFF Rotterdam 2013                           

Foto: Marije van Woerden
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Korene...
„Byl bych rád, pokud by se dal otisknout ve vašich Unín-

ských novinách tento můj příspěvek (viz příloha - Vzpomín-
ky na Unín). Je mi jasné, že vzhledem ke kapacitě časopisu je
prostor na podobné příspěvky patrně možná poněkud ome-
zen, přesto bych byl rád kdybyste mohli článek někdy uveřej-
nit, především kvůli oněm dvěma rodačkám (moje máma +
teta), které se vždy těší na vaše každé další nové Unínské
noviny. V jejich věku je to už v podstatě  jediný možný kon-
takt s rodným Unínem.“ Takto začína e-mail Milana Cajh-
tamla zo Zábřehu na Moravě.

Vzpomínky na Unín

V rámci pamětnických příspěvků bych si dovolil, ač nejsem
rodák z Unína, také trochu vrátit proti proudu času.

Moje máma, Martina Cajthamlová roz. Dobiášová se
narodila v Uníně v roce 1931 v rodině Anny Dobiášové 
a Antonína Dobiáše (babička Anna byla rozená Míšaná a její
rodiče byli Anna Míšaná a Ján Míšaný, zatímco děda Antonín
měl za rodiče Márii Dobiášovou a Jána Dobiáše). Má starší
sestru Anežku, která se taktéž v Uníně, v roce 1928 narodila 
a někdy okolo roku 1946-47 se poté postupně všichni odstě-
hovali v rámci poválečné migrace do Jindřichova na Moravě.
Zatímco Martina se pak zanedlouho přestěhovala do Prahy 
(a v roce 1986 do Šumperka), Anežka žije dodnes trvale 
v Jindřichově a v tomto roce se dožívá 85 roků, její sestra
Martina letos v květnu oslaví 82. narozeniny. Jejich rodiče už

před časem
zemřeli -
A n n a
Dobiášová 
v 79 letech
a Antonín
Dobiáš v 88
letech, oba
jsou pocho-
váni na
h ř b i t o v ě  
v Jindřicho-
vě.

Obě sest-
ry často
vzpomínají
na Unín kde
prožily své
mládí, žily 
v  d o m ě
tuším č. 173
(tehdy to
snad měl být
p o s l e d n í
dům v obci),
v součas-

Naši rodáci  v Prahe
Rozhodli sme sa oboznámiť našich čitateľov so životom

našich rodákov v stovežatej Prahe. Ako prvého sme oslovili
Zdenka Kubinu.

Kam smerovali Tvoje kroky po skončení Základnej
školy v Uníne?

Prijali ma na Strednú priemyselnú školu filmovú, ktorá bola 
v juhočeských Čimeliciach, ale práve vtedy, v roku 1982, sa presťaho-
vala do Prahy. Po vojne som sa do Prahy vrátil natrvalo. To bolo na
jeseň 1989, nastúpil som ako asistent produkcie vo Filmovom štúdiu
Barrandov. Okrem iného som tam pracoval na filme Tichá bolest slo-
venského režiséra Martina Hollého, s Rudolfom Hrušínskym. Bola to
veľmi zaujímavá, avšak nesmierne náročná, až vyčerpávajúca práca.
Keď počas roku 1990 začal nový riaditeľ od základov štúdio organi-
začne pretvárať, našiel som si radšej iné zamestnanie. Necelý rok som
bol redaktorom kultúrnej rubriky Zemědělských novín. Potom ma pri-
jali na katedru dramaturgie a scenáristiky na pražskej Filmovej akadé-
mii múzických umení.

Ešte počas štúdií som sa stal redaktorom časopisu Filmový
přehled. Okrem toho som písal o filmoch do iných novín 
a časopisov - Kinorevue, Cinema, Film a doba, Lidové noviny...

Zopár rokov som popritom pracoval aj ako programový poradca
pre Medzinárodný filmový festival Karlove Vary, ale pozerať sa na ďal-
šie desiatky filmov už sa nedalo časovo zvládnuť, tak som to nakoniec
s ľútosťou odmietol. Stále však na festival do Varov jazdím. Mám tam
síce pracovné povinnosti, ale je to vždy veľmi príjemná služobná cesta.

Žiješ v Prahe, skús sa nám predstaviť, kde pracuješ, záľuby...
Pred desiatimi rokmi som prijal ponuku z Českej televízie

na miesto dramaturga v Centre prevzatých programov. Podie-
ľam sa na výbere filmov, ktoré sa kúpia do vysielania. Spolu
s niekoľkými kolegami mám na starosti americkú kinemato-
grafiu, sám zodpovedám za české a slovenské filmy, zväčša
pre pamätníkov. U tých zahraničných filmov sa zároveň čias-
točne staráme o prípravu dabingu či titulkov.

Na záľuby mi veľa času neostáva. Budem vyzerať ako pro-
fesionálne zdeformovaný čudák, ale keď mám čas, tak si naj-
radšej doma... pustím nejaký film. Strašne si pritom užívam,
že môžem len pozerať a nemusím rozmýšľať, čo by som o tom
filme napísal, či sa na to bude v televízii pozerať dosť divákov,
do akého vysielacieho „okna“ sa to najlepšie hodí, či je

premietaní som sa videl na plátne v inej role, v inej osobe, ako som 
v reálnom živote. Samotný dej filmu je dosť silný na „strávenie“, má
silný sociálny podtext. So svojím hereckým výkonom som bol spo-
kojný, nič by som nezmenil, nič by som nezahral inak. Na Slovensku
sa film premietal počas FEBIO Festu v Bratislave 15. marca.

Chceš pokračovať v hereckej kariére?
V súčasnosti ma napĺňa štúdium na FTVŠ, ako stále aktívneho

športovca mňa aj baví. V prípade ponuky na filmovanie, pokiaľ by
prišla, by som sa asi nebránil.

Ďakujem za rozhovor, želám Ti veľa úspechov nielen v štúdiu, ale
i na filmovom plátne. Človek nikdy nevie....

Premiéra tohto filmu v Skalici v Cinemax sa uskutoční 9. apríla 2013.
J. Palkovič

nosti je prý na jeho místě již postaven nový. Pokud bude tento
článek číst p. Klára Brunovská, která měla do Unínských
novin (Hody 2009) příspěvek v rubrice „Korene" - tak ta její
opatrovníčka Agneša je právě výše uváděná moje teta Anežka
a Vás jako tehdy „malou Klárku svěřenou na hlídání" si
dodnes dobře pamatuje. Určitě byl tenkrát život pro obě ses-
try i s rodiči mnohem tvrdší nežli dnes, ale moje máma na
Unín přesto ráda vzpomíná, i na to jak společně, když se po
celodenní dřině na poli k večeru vracívali domů, zpívali krás-
né slovácké písně. Ty ostatně vycházely z jejich nitra se samo-
zřejmostí „genia loci" té doby, krajiny a místních zvyků, např.
teta Anežka jednou, když jsem jí před pár lety na chalupě pře-
hrával lidovou píseň  „Veselá je dědina" zpozorněla a povídá:
„tuto pěsničku sem kedysi donésla k nám do Unína ja!" Na
vysvětlenou současné generaci - nedonesla ji v notovém zápi-
su, lp, či cd desce, dokonce ani na "flešce" ne, donesla ji tam
prostě jen ve své vlastní paměti, z jiné sousední dědiny, kde ji
zaslechla a poté přezpívala v té své. Takhle to tehdy chodilo, 
v kontrastu současné snobské in-doby dnešních nablýskaných
reality-show; tenkrát se totiž Superstar rodily v potu tváře na
místních polích bez porot, potlesků a vidin slávy, proto zpíva-
ly srdcem a jen pro čirou radost.

Je hezké, že obec Unín dává stále prostřednictvím svých
Unínských novin prostor i pro „staré dobré časy", vzpomín-
kové závany „stříbrného větru", všem těm, kteří mají a budou
mít obraz svého rodného kraje navždy v mysli. 

Milan Cajthaml  

Martina Dobiašová v Uníne okolo roku 1945
Foto: Archív autora
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možné to vysielať pred desiatou večer, či sú dialógy správne
preložené a tak podobne.

Mám ešte jednu špeciálnu záľubu, a to je stereoskopická-priestoro-
vá fotografia. To má vlastne pôvod v Uníne - počas posledných prázd-
nin po skončení deviatej triedy som vyfotografoval zopár prvých 3D
obrázkov a venujem sa tomu dodnes.

V akom duchu spomínaš na Unín, kamarátov, spolužiakov 
a pod. Navštevuješ rodnú obec?

Človek nemôže zabudnúť na to, kde vyrástol, kde má rodinu, sta-
rých kamarátov, kde prežil prvú lásku... Vtomto zmysle si nosím Unín
všade so sebou. Nie som ktovieaký cestovateľ, no dostal som sa slu-
žobne niekoľkokrát do Ameriky a tam, v uliciach Los Angeles, som si
pod fúzy povedal:  „A su tady“. Presne tak, v našom krásnom a jedi-
nečnom záhoráckom nárečí.

Žiaľ, kvôli pracovnej zaneprázdnenosti jazdím domov dosť málo,
asi dva razy do roka, väčšinou keď majú deti prázdniny. Ale je to pre
mňa vždy sviatok. Hovorím „domov“, veď aj moja mama na tom trvá:
„Šak si doma“. Prahu mám veľmi rád, napokon som si ju vybral pre
život, ale rodnú dedinu žiadne iné miesto na svete zo srdca nevytlačí.

Predstavte si leteckú mapu, kde je jedno miesto, z ktorého vedú
čiary - trasy lietadiel - do celého sveta. No a pre mňa je týmto ústred-
ným bodom na zemeguli Unín pri Skalici.

Čo plánuješ do budúcna?
Momentálne som spokojný tam, kde som. Televízny trh sa 

v poslednej dobe veľmi mení, s prechodom na digitálne vysielanie sa
objavilo veľa nových konkurenčných staníc, čo je veľká pracovná
výzva pre všetkých v branži. Nie je to ľahké, takéto zmeny samozrej-
me prinášajú aj neistotu, zvlášť v dobe hospodárskej recesie, no na-
priek tomu som rád, že môžem byť pri tom. Páči sa mi aj prechod na
vysielanie vo vysokom rozlíšení - filmy v HD vyzerajú oveľa lepšie
ako doteraz.

Ale predovšetkým mám spokojnú rodinu, dve deti... žena podniká 
v oblasti doplnkov na detské kočíky a dodáva tovar i na Slovensko. Zača-
la s tým pred piatimi rokmi, keď sme mali druhého syna. Ten pôjde tento
rok do školy. Kým máme malé dieťa, môžeme sa cítiť mladí. Čo bude
potom, je zatiaľ ďaleko. Do tej doby navštívim Unín najmenej tridsaťkrát...

Ďakujem za rozhovor a prajem Ti v osobnom a pracovnom
živote veľa úspechov.

J. Palkovič

V Hollywoode                                 Foto: Archív Z. Kubinu

A začínal v Uníne 
V posledných rokoch v oblasti dychovej hudby v Českej

republike, ale i západnej Európe udáva prim dychová hudba
Kumpanovi muzikanti z Južnej Moravy. Ich kapelníkom je
Vlado Kumpan, rodák z Gbelov, ktorý prvé hudobné kroky
absolvoval s dychovou hudbou Unínčanka. Nakoľko je známy
občanom našej obce, najmä hudobníkom a priaznivcom
dychovej hudby, dovolil som si ho požiadať o rozhovor.

Ako ste začínali?
Bol som na oslave striebornej svadby v roku 1979, kde

hrala dychová hudba a ja som sa celý večer nemohol odtrh-

núť od zvuku trúbky. V nasledujúcich dňoch som  potom
„otravoval" rodičov, že chcem hrať na trúbku. Hneď na tretí
deň po ceste zo základnej školy sme išli priamo do Ľudovej
školy umenia v Gbeloch. Tak sa mi splnil sen, a stal sa zo mňa
hudobník. 

Unínčanka bola kapela, kde som hrával. Prišiel som tam 
v čase, keď s kapelou začalo hrávať viac študovaných hráčov,
kolegov z Konzervatória v Bratislave. Boli tam vtedy dve
generácie muzikantov. Bola tam sranda a bolo veselo. Na túto
dobu mám len tie najkrajšie spomienky a týmto zdravím všet-
kých hudobníkov z Unínčanky.

Ako ste sa dostali na Moravu?
Asi pred dvadsiatimi rokmi vznikala nová kapela Bílov-

čanka, s ktorou som párkrát hosťoval. Tam som spoznal svoju
súčasnú manželku, ktorá tam vtedy spievala. Dnes už 
14 rokov bývame vo Velkých Bíloviciach a vychovávame dve
deti, syna Denisa, ktorý má 3 roky a 11 ročnú dcéru Adrianu.

Kumpanovi 
muzikanti?

Kapelu Kumpa-
novi muzikanti som
založil na jeseň roku
2001 ako inštrumen-
tálny súbor a odvte-
dy sme za 11 rokov
odohrali viac ako
600 koncertov, pre-
dovšetkým v zahra-
ničí. V Čechách a na
Slovensku s nami
hosťujú súrodenci
Baťkovci, s ktorými
sme už natočili 
3 CD-čka. Sme
skoro každý víkend
na cestách, takže si
zatiaľ na nedostatok
koncertov nemôžeme sťažovať. Momentálne nám vyšlo nové
CD-čko, nahrávame nový program pre Českú televíziu a ešte
by som rád behom mesiaca dokončil nové sólové CD-čko.

Akú hudbu preferujete?
Hudbu mám najradšej tú našu ľudovú, ale rád si zájdem aj

na koncert napr. jazzovej kapely, mám rád temer každý
hudobný žáner.

Spolupracujete s firmou na výrobu hudobných nástrojov?
Áno, úzko spolupracujem s rakúskou firmou Schagerl, momentál-

ne na novom modele trúbky „Vlado Kumpan“.

Dovoľte mi záverom, aby som pozdravil nielen hudobníkov z
dychovej hudby Unínčanka, ale aj všetkých priaznivcov ľudovej hudby
v Uníne a na Záhorí, a želám, aby sa v Uníne obnovila tradícia ľudovej
dychovej hudby, ako to bolo v časoch, keď som tam pôsobil. Želám
Unínu a Unínčanom, aby pokračovali v uchovávaní tradícií dychovky
a folklóru. 

Pán Kumpan, v mene redakcie Vám želám veľa „hudobných“
ako i osobných úspechov a ďakujem za rozhovor.

J. Palkovič

Pred jarnými bojmi
Naši futbalisti sa počas zimnej prípravy hotovali na jarnú

časť futbalovej súťaže. Zimnú prípravu započali pod vedením
trénera Beneša. Od polovice februára ho na striedačke vy-
striedal nový kormidelník Ladislav Toráč z Holíča.
Položili sme mu niekoľko otázok.

Ako prebieha príprava, sú plánované posily? 
Zimná príprava prebieha klasicky, v telocvični i v teréne.

Vzhľadom k tomu, že máme v kádri aj študentov, hráčov,

Vlado Kumpan     Foto: J. Kratochvíl
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ktorí pracujú na zmeny, je niekedy dochádzka rozpačitá. 
V týždni sme mali dve tréningové jednotky plus zápasy. 
V príprave sme zohrali prípravné zápasy s Popudinskými
Močidľanmi,  Sudoměřicami, Štefanovom, Břeclavou a Petro-
vom. S hráčmi, ktorí sa zúčastňujú na tréningovom procese,
som spokojný. Do mužstva sa vracia po hosťovaní Michal
Vymyslický, z Holíča prestúpili A. Toráč a M. Karnoš.

Cieľ a perspektívy?
Kolektív je mladý, tvárniteľný. Je to mix starších skúse-

ných hráčov s mladými ambicióznymi hráčmi, ktorí majú
šancu vo futbale ešte niečo dokázať. Chcem hráčom vštepiť do
ich povedomia, aby hrali srdcom, pre radosť svoju a pre radosť
divákov. Chcem sformovať kolektív, hrať na jar pekný futbal a
v nasledujúcom ročníku sa pokúsiť o postup o triedu vyššie.
Tam, kde unínsky futbal roky patril. Myslím si, že tam bude
jeho miesto aj budúcnosti.

Zároveň si dovoľujem pozvať v mene mojom, ale aj funk-
cionárov a hráčov, na prvé jarné stretnutie na Veľkonočnú
nedeľu, kedy privítame súpera z Lakšárskej Novej Vsi. 

Pán tréner, želám Vám veľa úspechov.
J.Palkovič
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Výsledky prípravných zápasov A-mužstva

V sobotu  22. júna 2013 sa uskutoční na našom ihris-
ku futbalový turnaj za účasti A mužstiev : Letničie, Petro-
va Ves, Radimov a Unín.

Už 40. družobné stretnutie s TJ Slavoj Moravany sa
odohrá v sobotu 13. júla 2013.

Vyžrebovanie jarnej časti 
futbalového ročníka 2012/2013
MO Senica II. trieda dospelí
Kolo Dátum čas
14. 24. 3.2013 15,00 voľno
15. 31. 3.2013 15,00 Unín – Lakš. N. Ves
16. 7. 4.2013 16,00 Chropov - Unín
17. 14. 4.2013 16,00 Unín - Rohov
18. 21. 4.2013 16,30 Smrdáky - Unín
19. 28. 4.2013 16,30 Bor. Sv. Jur - Unín
20. 5. 5.2013 17,00 Unín - voľno
21. 12. 5.2013 17,00 Hradište - Unín
22. 19. 5.2013 17,00 Unín - Trnovec
23. 26. 5.2013 17,00 Letničie - Unín
24. 2. 6.2013 17,00 Unín -  Čáry 
25. 8. 6.2013 17,00 Prietrž - Unín
26. 16. 6.2013 17,00 Unín - Vrádište

MO Senica II. trieda žiaci

Kolo Dátum čas
12. 6. 4. 2013 12,00 Smolinské – Unín
13. 14. 4. 2013 12,00 Bor. Sv. Jur - Unín
14. 20. 4. 2013 12,00 Unín – Sobotište
15. 27. 4. 2013 12,00 Chropov – Unín
16. 5. 5. 2013 12,00 Unín – Osuské
17. 12. 5. 2013 12,00 Štefanov – Unín
18. 19. 5. 2013 12,00 Unín – Vrádište
19. 25. 5. 2013 12,00 P. Močidľany – Unín
20. 2. 6. 2013 12,00 Unín – Rovensko
21. 8. 6. 2013 12,00 Prietrž – Unín
22. 15. 6. 2013 12,00 Unín - Sekule

Výsledky halového turnaja starších žiakov
v Holíči 

Halový turnaj mladších žiakov, 
rok narodenia 2000 a mladší

Sudoměřice – Unín 3:3
Góly: R. Macho, Ľ. Polakovič , A. Toráč
Břeclav „B“ - Unín 0:6 
Góly: R. Macho 2, F. Flamík 2, A. Toráč
Štefanov -  Unín 4:1 Gól R. Macho

Unín – Holíč 0:2
Unín – Petrova Ves   2:0
Góly: S. Dermek,  F. Hrebačka
Unín – Borský Mikuláš 2:1
Góly S. Dermek, D. Kovács
Unín – Tvrdonice 10:0
Naše mužstvo sa umiestnilo na 3. mieste.

Unín – Holíč 0:2
Unín – Senica 0:0
Unín – Lanžhot 0:4
Unín – Dubňany 1:3 Gól M. Tomša
Naše mužstvo sa umiestnilo na 5. mieste.

Do zápasov na turnajoch nastúpili chlapci: J. Hrica, D. Regásek, M. Míša-
ný,  D. Kovács, S. Dermek, T. Konečný, M. Tomša, David Mihál, Domi-
nik Mihál, S. Šebesta, J. Huliman, K. Glogovský, F. Hrebačka, T. Straka, D.
Bartal, M. Šiška, M. Lipovský, Š. Vach, D. Vach, T. Veselský, B. Masaryk.

TJ Družstevník Unín ďakuje rodičom, ktorí sa podieľali na
zabezpečení účasti chlapcov na turnajoch a na majstrovských
zápasoch počas jesennej časti.

Mladší žiaci na turnaji v Holíči.                     Foto: P. Junek


