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Krojované hody
Nachádzame sa v predvečer tradičných letných 

unínskych hodov. Kedysi autor v úvodníku týchto novín 
konštatoval, že „hody“ už nie sú to, čo bývali, dnes už 
máme hody takmer každý týždeň. Ale čo je tradičné, to 
treba zachovať, stránku duchovnú i rodinne spoločenskú.

V druhej dekáde júna už obec jedny hody zažila. 
Pomenujme ich hody krojové. Vrátim sa späť na začiatok 
tohto roka, keď na zasadnutí kultúrnej komisie bola 
vznesená myšlienka usporiadať krojový festival, ktorý 
sa vlani konal v susednom Radimove. S tou myšlienkou 
sa zopár žien z našej obce pohrávalo už v Radimove. 
Myšlienka bola daná, vznesená. Prítomní poslanci 
obecného zastupiteľstva ju prijali s vedomím, že je to 
úloha náročná a zodpovedná. Na realizáciu a dobré 
zorganizovanie akcie bude treba veľa času, energie 
a financií. Ostatní myšlienku podporili a pridali sa. 
Tak sme išli do toho. Medzinárodný folklórny festival 
krojovaných skupín v Uníne bol na svete. Príprava bola 
dôkladná, stretávali sme sa zo začiatku v pravidelných mesačných 
intervaloch. Zadávali si úlohy, kontrolovali ich plnenie. Z idey, 
myšlienky, sa postupne stala realita. Dnes môžem konštatovať, 
že krásna skutočnosť. Bolo nutné vykonať veľa práce, zabezpečiť 
veľa vecí, zorganizovať komunitu žien a dôchodcov, pod ktorých 
patronátom sa akcia konala. Ich krajské a okresné orgány len 
okrajovo zasiahli do celého diania. Celá organizačná činnosť bola 
na unínskych organizáciách Únie žien a Jednoty dôchodcov, ktoré 
spolu pod vedením obecného úradu tvorili kostru podujatia.

Problémy sa riešili operatívne, keď toho bolo veľa, nevešali sme 
hlavy, ale vraveli sme si „šak sme to sceli“. Problémy a starosti nás 
neubíjali, ale povzbudzovali. Vedeli sme kde nás tlačí „päta“, okrem 
iného stav kultúrneho domu, okolie kadiaľ bude prechádzať sprievod, 
financie, čas, ale hlavne počet krojovaných z našej obce. Signály 
naznačovali, že tá posledná problém nebude. A nebol. Mali sme 
vedomosť koľko krojovaných príde z okolia, koľko príde krojovaných 
účinkujúcich. Ostávala jedna neznáma. Koľko bude „našich“.

Skeptici mali obavy ako to bolo s poslednými krojovanými 
plesmi a zábavami. Verili sme si, aj Pán Boh nám pomohol. Najskôr 
nádherným slnečným sobotným sviatočným dňom a potom počtom 
účastníkov. Do priestorov pred budovou miestnej školy, kde bol 
zraz účastníkov sa pár desiatok minút pred 14. hodinou schádzali 
krojované skupiny z okolia, členovia folklórnych skupín a hlavne 
unínčania v krásnych sviatočných i „vdzelních“ krojoch. Teraz vidíme 
zmysel nášho snaženia, obety, vynaložených síl a energie. Je to 
nádherný pohľad, ktorý sa navždy vryje do pamäti. Za tónov pochodu 
miestnej krojovanej dychovej hudby „Unínčanky“ sa sformovaný 
krojový sprievod uberá okolo „dolinky“ do kultúrneho domu. Pohľad 
fascinujúci pre oko profesionála ako i náhodného účastníka tohto 
podujatia. Pred kultúrnym domom čakal dav zvedavých návštevníkov. 
Bol z tej nádhery a krásy unesený. Vyše 300 mužov, žien, chlapcov, 
dievčat a malých detí vidieť v kroji sa určite oplatí. Podľa pozorovateľov 
ich bolo vyše 160 z Unína. Ďakujeme Vám, unínčania, nesklamali ste.

Vďaka patrí všetkým tým, ktorí si ctia pamiatku našich 
predkov a zachovávajú tento nádherný kroj do dnešných dní a aj 
pre nasledujúce generácie. Poďakovanie patrí tým, ktorí svojich 
potomkov vedú k tejto krásnej tradícii.

Dovoľte mi za všetkých organizátorov vysloviť poďakovanie 
všetkým, ktorí sa vyznali týmto spôsobom k tradícii svojich predkov 
a reprezentovali seba, svoje rodiny a našu obec Unín, v krásnom 
unínskom kroji, priamo na tejto akcii. Vyslovujem uznanie a vďaku 
všetkým od toho najmenšieho Liborka Herzáňa, ktorý sa okrem 

Medzinárodný folklórny festival zahájil sprievodom krojovaných a hostí. 
Fotoreportáž z festivalu nájdete na strane 11.             Foto: M. Straka

kroja prezentoval v nádhernom historickom kočíku, cez dievčatá 
a chlapcov v predškolskom veku, chlapcov a dievčatá, mládencov 
a devy, mužov a ženy až po najstarších účastníkov, ktorých taktne 
nebudem menovať. Osobitne ďakujem organizátorom, tímu 
kultúrnej komisie, poslancom obecného zastupiteľstva, členom 
a členkám Jednoty dôchodcov a členkám Únie žien v Uníne za 
profesionálne zvládnutie organizácie tohto podujatia.

Táto akcia nebola len prezentácia spevu, tanca a nádherných 
krojov, ale bola to aj prezentácia obce Unín, hlavne jej občanov, Vás 
všetkých, vážené spoluobčianky, vážení spoluobčania.

Do nastávajúcich hodových dní Vám všetkým želám hodovú 
pohodu v rodinných spoločenstvách a návštevníkom, ktorí 
„hodový“ Unín navštívia prajem príjemné chvíle strávené v našej 
obci, v našom Uníne.

Ján Palkovič – starosta obce

Program hodov:
Štvrtok 11. 8. 2016

23.00 – „Hviezdy na smetisku“ - pozorovanie nočnej oblohy 
– bývalé smetisko

Piatok 12. 8. 2016
21.00 hod. – Diskotéka – hrá DJ Pierre – Kultúrny dom Unín 
20.30 hod. – „Hodové pohodové sledovanie hviezd“ – bývalé 
smetisko

Sobota 13. 8. 2016
9.00 – 20.00 hod. Miestna výstava zvierat – areál školy
14.00 hod. – Hodová jedenástka
17.00 hod. – Majstrovský futbalový zápas dorastu – TJ Unín 
– TJ Smolinské
20.00 hod. - Hodová tanečná zábava – do tanca a na počúvanie 
hrá Unínčanka

Nedeľa 14. 8. 2016
9.00 hod. - 17.00 hod. – Miestna výstava zvierat – areál školy
10.30 hod. – Slávnostná hodová svätá omša
17.00 hod. - Majstrovský futbalový zápas A-mužstva – TJ Unín 
– TJ Smolinské

Pondelok 15. 8. 2016
14.00 – Hodový futbalový turnaj: Starí páni Unín, Hasiči, Miháli
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Opustili nás:
Ján Míšaný  3. 4. 2016 vo veku 79 rokov
Kamila Vávrová  17. 4. 2016 vo veku 90 rokov
Jaroslav Kříž  28. 4. 2016 vo veku 72 rokov
Matilda Nováková  14. 5. 2016 vo veku 85 rokov
Florián Mihál  26. 5. 2016 vo veku 96 rokov
Ferdinand Vlk  5. 6. 2016 vo veku 75 rokov
Júlia Nemšovská   15. 6. 2016 vo veku 93 rokov
Vladimír Pukančík  14. 7. 2016 vo veku 70 rokov

Česť ich pamiatke

Spoločenská kronika

Odpady ako stále horúca téma
Na základe nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý je 

účinný od 1.7.2016, prechádzajú obce rôznymi zmenami, čo sa týka 
zberu a likvidácie odpadu. Každá obec musí mať uzatvorenú zmluvu 
s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorá zastrešuje 
zber určitého druhu odpadov. Naša obec má takúto zmluvu s OZV 
ENVI-PAK, a. s. Bratislava. Táto dohoda o podmienkach zberu 
odpadov nemá na Vás, občanov obce Unín, žiadny negatívny dopad. 
Naďalej sa bude vykonávať zber plastov a papiera z pred Vašich 
príbytkov, naďalej sa bude dávať do igelitových vriec. Zber skla bude 
pokračovať do označených zberných kontajnerov, veľkoobjemový 
odpad bude z obce odvážaný 2 x ročne a elektrospotrebiče budú 
ukladané do zberného kontajnera a podľa potreby bude vykonaný 
zber elektrospotrebičov po obci.

O termínoch zberu jednotlivých zložiek odpadu budeme vždy 
včas informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu a internetovej 
stránky www.unin.sk Taktiež bude vždy upresnený spôsob zberu 
ako i ostatné náležitosti týkajúce sa jednotlivých komodít odpadu.

Rozpis vývozu separovaného zberu pre II. polrok 2016 
stanovený vývozcom:

28.7.2016, 25.8.2016, 29.9.2016 , 27.10.2016, 17.11.2016, 
22.12.2016

Čo kde patrí?
Plasty – vhadzujte
zošliapnuté PET fľaše, drogéria (obaly z čistiacich a hygienických 

prostriedkov) fólie, vrecká od cukríkov, fľaše od potravinárskych 
olejov, plastové tašky, tégliky od jogurtov, masla, potravín, 
kozmetiky, plastové hračky, obaly TETRA-PACK a malé kovové 
obaly z konzerv, nápojov, obalový polystyrén z krabíc od výrobkov 

Plasty – nevhadzujte
obaly veľmi znečistené potravinami, olejmi, farbou, 

chemikáliami, tlakové nádoby, gumu, molitan, linoleum, polystyrén 
stavebný, obaly od nebezpečných látok, objemné plasty (prepravky, 
stoly, stoličky, vedrá).

Objemné plasty sa budú zberať v zbernom dvore. Bližšia 
informácie bude včas zverejnená.

Papier – vhadzujte
papierové obaly, krabice, kartóny, noviny, časopisy, kancelársky 

papier, reklamné letáky, papierové obaly od potravín a pracích 
prostriedkov

Papier – nevhadzujte
mokrý, mastný alebo silne znečistený papier, asfaltový a 

dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, plastové 
obaly kníh, celofán, tapety, obaly TETRA-PACK, lepiace pásky, 
lakované kartóny

Ďakujem za dodržanie nám určených zásad pri zbere 
separovaného odpadu a za spoluprácu pri ochrane životného 
prostredia.

Ján Palkovič – starosta obce

Zosobášili sa:
Lukáš Miča a Silvia Jančíková  2. 4. 2016
Michal Potreský a Dominika Mačková  16. 4. 2016
Bc. Marián Nemček a Bc. Barbora Reháková 16. 4. 2016
Lukáš Dubecký a Karolína Tomšová   23. 4. 2016
Ing. Ľubomír Vlk a Zuzana Füleová   7. 5. 2016
Richard Jančík a Tatiana Knoteková  18. 5.2016
Tomáš Hrubša a Hana Flamíková  24. 5. 2016
Peter Hrebenár a Lucia Červenková  25. 6. 2016

Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom

Narodili sa: 
Tomáš Šrámek   19. 5. 2016
Michal Jureňa   15. 7. 2016

Kultúrno-spoločenská činnosť

Čo bolo ...
27. 3. 2016 Veľkonočná diskozábava – TJ
30. 4 2016  Stavanie mája – unínski mládenci
4. 5. 2016  Sv. Florián – požehnanie a vysvätenie
 požiarnej techniky a obnoveného pamätníka 
 obetí I. svetovej vojny
8. 5. 2016 Deň matiek – OcÚ
28. 5. 2016 PLAMEŇ – detská hasičská súťaž – DHZ
29. 5. 2016  Slávnosť Božieho tela – priamy prenos RTVS
29. 5. 2016 Pobožnosť u Hoštecnej studničky
4. 6. 2016 Rozprávkový pochod – OcÚ a spoločenské  
 organizácie v obci
11. 6. 2016 Medzinárodný folklórny festival krojovaných 
 speváckych skupín
23. 6. 2016 Medzinárodné cyklistické preteky ČR a SR   
 v cestnej cyklistike
25. 6. 2016 Unínske samohyby – DT klub
16. 7. 2016 70. výročie založenia organizovaného 
 futbalu v obci - TJ
23. 7. 2016  Hasičská súťaž o pohár Obce Unín - DHZ

Čo bude ...
11. 8. 2016 Pozorovanie nočnej oblohy – bývalé smetisko - OcÚ
12. 8. 2016 Hodová diskozábava – OcÚ
12. 8. 2016 Pozorovanie nočnej oblohy - OcÚ
13. 8. 2016 Miestna výstava zvierat – SZCH
13. 8. 2016 Hodová jedenástka – OcÚ a TJ
13. 8. 2016  Majstrovský futbalový zápas dorastu 
 – TJ Unín – TJ Smolinské
13. 8. 2016 Hodová tanečná zábava - OcÚ
14. 8. 2016 Miestna výstava zvierat – areál školy- SZCH
14. 8. 2016  Majstrovský futbalový zápas A-mužstva 
 – TJ Unín – TJ Smolinské
15. 8. 2016  Hodový futbalový turnaj: Starí páni Unín, 
 Hasiči, Miháli
 2.10. 2016 Mesiac október – mesiac úcty k starším - OcÚ
 9. 10. 2016 Koncert - MS SČK
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Pomník padlých bol napo-
sledy vyčistený v roku 2005. 
Odvtedy bol vplyvom poča-
sia značne poškodený a zne-
čistený. Odpadli aj niektoré 
fotografie padlých vojakov. Obec prijala ponuku nášho občana Martina 
Horinku, ktorý sa podujal pomník vyčistiť a opraviť. Tlakom vody, kto-
rú mu poskytli z firmy VAREZ ekologicky pomník vyčistil, opravil, na-
konzervoval a dolepil fotografie. Poďakovanie patrí Martinovi Horinko-
vi a všetkým, ktorí nezištne prispeli k obnove tejto pamiatky v našej obci.

Foto: R. Drúžková 

Renovácia kaplnky sv. Antona
Kaplnka sv. Antona na dolinke volala po oprave už dlhšiu dobu. 

Fasáda na tejto budove bola natretá viac ako pred 20-timi rokmi. 
Keďže sa blížila slávnosť Božieho Tela, procesia ktorého bola plánová 
po tejto trase veľkej dolinky, bolo treba pristúpiť k jej opätovnej 
rekonštrukcii. Iniciatíva vyšla z obecného úradu, financie poskytli 
hlavne nositelia mena Anton v obci ako aj iní dobrovoľní darcovia. 
Florián Ovečka poskytol lešenie a práce vykonal Ján Drúžek za 
asistencie pracovníkov obecného úradu. Zároveň boli natreté 
dvere a okná. Všetkým darcom patrí srdečná vďaka. Plánuje sa tiež 
úprava okolia kaplnky tak, aby tu mohli byť nerušene vykonávané 
bohoslužby pri príležitosti sviatku sv. Antona.

-rd-

Pálenica 
Tento rok vyhasol oheň pod kotlami unínskej obecnej pálenice 

až 25. júna. Skončila jedna z najdlhších sezón v tejto pálenici, trvala 
od 4. septembra minulého roka. Za celú sezónu sa vypálilo 15 018,31 
litrov absolútnych liehu. Pálenica má teraz krátku prestávku. Vymení 
sa jeden z chladičov, nainštaluje sa signalizačné zariadenie a urobí sa 
drobná údržba interiéru. Po stavebnej stránke sa vytvorí nový nájazd 
k pálenici. Toto sa musí stihnúť do začiatku septembra tak, aby bolo 
všetko pripravené na novú sezónu a od 13. septembra sa začne s 
pálením nanovo. Záujemcovia o pálenie sa už teraz nahlasujú u 
vedúceho pálenice Petra Hoferku osobne alebo na č. tel. 0908 278 
688. Keďže pálenica v Gbeloch bola zrušená, v našej pálenici z tohto 
dôvodu zaznamenávame väčší počet záujemcov o pálenie.

-rd-

Keď prídu hody, deti v našej obci si tradične uvedomujú, 
že sa im už kráti ich najkrajšie obdobie roka – prázdniny. 
Rodičia ešte majú starosť, ako svojim deťom vyplniť posledné 
dva týždne, aby sa deti nenudili. V dnešnej dobe už neexistujú 
tábory, kde bolo o deti niekedy aj tri týždne postarané. Starí 
rodičia pracujú dlhšie ako predchádzajúce generácie a preto je 
organizovanie voľného času detí náročnejšie. Dnešná doba však 
aj deťom prostredníctvom moderných technológií kradne čas 
sedením pri televízoroch, počítačoch, tabletoch a mobiloch. 
Kedysi boli cez prázdniny deti väčšinu času vonku, na uliciach, 
ihriskách, strniskách a záhumní. Viacej sa osobne stretávali, 
čím sa vytvárali i lepšie vzájomné súdržnosti a kamarátstva. 
Deti by však nemali mať čas podrobne rozplánovaný, mali by 
mať možnosť nájsť si aj svoju vlastnú náplň, aby sa ponorili do 
svojho vnútra a vtedy zapracuje ich fantázia a tvorivosť. Preto 
želáme všetkým deťom a študentom krásne prežitie posledných 
chvíľ prázdnin, aby sa odpočinutí, čerství a plní nových zážitkov 
mohli vrátiť do školských lavíc.

-rd-

Deň narcisov
Miestny spolok slovenského červeného kríža v Uníne 

sa zapojil 15. apríla 2016 do verejnej zbierky „Deň narcisov 
2016“ organizovanej Ligou proti rakovine. V našej obci bolo 
prostredníctvom dobrovoľníkov na tento účel vyzbieraných 609,76 
€. Vďaka patrí všetkým darcom, ktorí prispeli na činnosť Ligy proti 
rakovine a na pomoc pre všetkých potrebných onkologických 
pacientov a ich rodinných príslušníkov.

-rd-

Eko-park
Letí malá včielka svetom, privráva sa lúčnym kvetom: „Kvietky 

milé, kvietky zlaté či mi sladký nektár dáte?“ Domov letí s plným 
džbánom, pochutia si všetci na ňom, lebo medík, verte mi, najsladší 
je na zemi.

Pravdivosť tejto detskej básne si chce obec overiť aj vytvorením 
Eko-parku výsadbou agátového lesíka v priestoroch zrekultivovaného 
smetiska komunálneho odpadu nad obcou. Hoci tu boli vysadené 
dreviny, tieto sa neujali alebo neprežili, či už pre nedostatok vlahy 
alebo boli zničené zverou. Z dôvodu zazelenenia tejto plochy obec 
podala projekt so žiadosťou na dotáciu. Mala by sa tu vytvoriť 
oddychová zóna pre obyvateľov obce, turistov prechádzajúcich k 
vyhliadkovej veži a cykloturistov. Agáty poslúžia ako pastva pre 
včielky. Budú tu osadené lavičky a v spolupráci so základnou školou 
a podnikateľmi v obci budú vyrobené a osadené búdky pre vtáčiky. 
Zároveň tento eko-park bude zachytávať prívalové vody z kopca 
Borovištia. Takáto je predstava a tak je stavaný i projekt. Takže by bol 
eko-park ako tri v jednom. Bol by vylepšením životného prostredia 
v okolí obce, prínosom pre včelárov a zároveň by poslúžil ako 
záchytný bod prívalových vôd.

-rd-

Ocenenie najlepších žiakov
Starosta obce Ján Palkovič za osobnej účasti riaditeľky ZŠ s MŠ 

v Uníne Mgr. Michaely Vaňkovej ocenil najlepších žiakov za školský 
rok 2015/2016. Po konzultácii s pedagógmi boli ocenení traja žiaci. 
Za reprezentáciu školy a obce v oblasti kultúry ocenil Veroniku 
Stierankovú a Kristínu Danielovú. Za reprezentáciu obce v oblasti 
športu ocenil Štefana Vacha. Akt ocenenia sa uskutočnil v posledný 
deň školského roka, čo starosta obce využil a poďakoval všetkým 
pedagógom školy za prácu a výchovu mládeže v uplynulom školskom 
roku. Žiakom poprial pekné prázdniny a tým, ktorí opúšťajú školské 
lavice našej školy poprial úspešné vykročenie do života.

-rd-

Aj sv. Vendelín je už v no-
vom šate, o čo sa zaslúžil 
Martin Horinka.
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Kultúrny dom sa v nedeľu 8. mája 2016 zaplnil mamičkami, babkami a starými mamami, ktoré s radosťou očakávali vystúpenie svojich ratolestí. 
Kultúrny program sa niesol hlavne v réžii tých najmenších – detí z materskej školy pod taktovkou svojich učiteliek. Ich rozžiarené očká, radostné 
pozdravy z javiska pre svojich najbližších ako i piesne, básne a tance venovali svojim mamičkám, ktoré na záver svojho predstavenia obdarovali 
vlastnoručne vyrobenými srdiečkami. Do programu svojou kyticou vystúpení prispeli i žiaci základnej školy.           -rd-

Milostivý čas
Darovaný čas – čas milostivý – z neba nám daný,

roztvorené Božie dane, 
čas človeku zdarma ponechaný.

Človek – najdrahšia to Bohu bytosť vo vesmíre
už toľkokrát nevedela, že je darom v dennom rytme.

Darovaný čas – čas na premenu vlastného srdca,
koľkokrát si človek spomenie – Bože, Ty si tu predsa!

Svietia Božie lúče z výšky na deň plný strastí,
nechajme sa Božou náručou viesť – bude plný slastí.

Darovaný čas – čas na silu pre dobíjanie neba,
prinúť nás Bože kráčať s Tebou, obetovať sám seba.

Duša každého túži Bože po Tebe, nielen byť darov všedný konzument,
učiť sa deliť čas si s Tebou, Tvojmu dielu porozumieť. 

Darovaný čas – čas pre blížneho, počúvať ho tíško i nahlas,
upliesť veniec z ruženca pre blaho týchto čias.

Ruženec pre Matku Božiu v dlaniach držať každý deň,
každým Zdravasom obmývať dušu a meniť svet v krásny sen.

Darovaný čas – čas, ktorý zažne Boží plameň,
spolu s milosrdenstvom pritečie k srdcu ako prameň.

Milosrdný čas je liek Boha na všetky rany,
čas, ktorý nám dáva kľúče od nebies brány.

Anna Dermeková

„Krojové“ Božie Telo 
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi ľudovo 

označovaný ako Božie Telo je katolíckym sviatkom, ktorý je oslavou 
Kristovej reálnej prítomnosti v Eucharistii. Pápež Urban IV. (1261-
1264) rozšíril sviatok na celú cirkev a pápež Ján XXII. (1316-1334) 
pripojil k oslave i slávnostný sprievod. Počas tohto sprievodu sa 
nesie ulicami Sviatosť Oltárna za nábožnej účasti rozličných spolkov 
a veriacich. Postupne sa zastavuje pri štyroch oltárikoch, ktoré 
symbolizujú štyri svetové strany. 

Slávnosť Božieho Tela sa slávi každoročne vo štvrtok po nedeli 
Najsvätejšej Trojice. Po roku 1989 sa opäť obnovili, minulým 
režimom zakázané, procesie ulicami obce. Terajší správca fary 
Mgr. Tibor Tasáry zaviedol zvyk, že priamo v deň slávnosti sa koná 
procesia po bohoslužbách na filiálke v Radimove. V Uníne býva 
procesia v nedeľu po sviatku Božieho Tela. Každý rok sa ide inými 
ulicami a to tak, že sa za 4 alebo 5 rokov prejde celá obec. Tohtoročná 
procesia, ktorá sa konala 29.mája, bola výnimočná. Nielen svojou 
trasou – išlo sa len jednou ulicou, ale predovšetkým tým, že celú 
slávnosť v priamom prenose vysielala verejnoprávna televízia RTVS 
na svojom prvom programe.

Samotnej slávnosti predchádzal krátky historický úvod o 
dejinách farnosti a ľudového kroja. Po ňom už nasledoval sprievod 
kňaza s asistenciou k oltáru za doprovodu dychovej hudby 
Unínčanka. Dychovka sprevádzala veriacich aj počas celej sv. 
omše a procesie. Popri nej bohoslužbu spestrila miestna spevácka 
skupina Radosť. Po skončení bohoslužby nasledovala samotná 
procesia Božieho Tela. Procesiu viedli miništranti s krížom. 
Trasa procesie viedla Veľkou dolinkou smerom na Radimov a pri 
autobusovej zastávke na Dolinke, sa otáčala späť ku kostolu. Pred 
baldachýnom, ktorý už tradične niesli miestni hasiči, kráčali mladí 
s koruhvami, so sochami Božského Srdca a Panny Márie. Najmenšie 
dievčatká posýpali kvetnými lupienkami cestu pred monštranciou. 
A prečo sa televízia rozhodla pre našu farnosť? Hlavným dôvodom 
bola pretrvávajúca tradícia zúčastňovať sa náboženských procesií v 
kroji, ako i obyčaj, ktorý zaviedol terajší duchovný, že birmovanci 
prijímajú túto sviatosť v kroji, čo sa dostalo už i do povedomia 
biskupov.

Podľa odhadov sa slávnosti zúčastnilo okolo 100 krojovaných 
od maličkých detí, ktoré iba začínajú chodiť, až po najstaršiu 
generáciu. S miernou nadsázkou možno povedať, že celá 
slávnosť bola v réžii krojovaných, a čo je potešiteľné, hlavne 
mládeže. Mladí v kroji čítali obidve čítania, niesli obetné dary, 
v procesii niesli koruhvy a sochy so stužkami. Prosby spievali 
krojované dievčatá zo základnej školy, v kroji boli hudobníci, 

členky speváckej skupiny ako i deti, ktoré sypali lupene. Pestrosť 
krojov bola zvlášť evidentná pri ženách, ktoré mali hlavy prikryté 
ručníkmi, tylangrami alebo boli v čepcoch. Záznam zo slávnosti 
si môžete pozrieť v archíve RTVS http://www.rtvs.sk/televizia/
archiv/10193/95982

Vo svätyni farského kostola na severnej strane je originálna 
veľká maľba od Hanáka, ktorá zobrazuje slovanských vierozvestcov 
sv. Cyrila a Metoda ako ohlasujú evanjelium na Veľkej Morave. V 
skutočnosti poslucháčmi ich kázania sú naši predkovia oblečení v 
unínskom kroji. Svojim krojom, ktorého tradícia je v obci živá, sa 
prenášame do minulosti, do dôb našich predkov a k ich viere. A 
spolu s nimi vyznávame: Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane!

-mh-
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Dedina ožila džavotom detí 
Už dva týždne 

vopred boli deti 
i n f o r m o v a n é 
prostredníctvom 
k r á s n e h o 
farebného plagátu, 
že sobota 4. júna 
bude patriť im. 
Kultúrna komisia 
pri obecnom 
úrade a všetky 
s p o l o č e n s k é 
organizácie v obci 
sa podujali opäť 
deťom pripraviť nezabudnuteľné zážitky formou rozprávkového 
pochodu. Miestny rozhlas už od 14.00 hod. oznamoval, že od 14.30 
hod. sa štartuje od kultúrneho domu. Každý účastník vyfasoval plán 
trasy pochodu a fľašu vody, lebo počasie žičilo, bolo krásne teplé 
poobedie. A dedina ožila.

P r v é 
s t a n o v i s k o 
tradične pripravili 
p r a c o v n í c i 
a klienti 
„Barborky“, ktorí 
sa zúčastnili 
všetci, či už 
aktívne v 
r o z p r á v k o v o m 
oblečení alebo 
ako pasívni 
účastníci. Svojou 
p e r n í k o v o u 

chalúpkou potešili deti a sami mali z detí obrovskú radosť. 
Sedem trpaslíkov so Snehulienkou čakalo na hasičskej zbrojnici, 
kde hasiči pripravili striekačky s vodou, ktoré deti použili na 
zrážanie plechoviek. Únia žien ako Mimoni privítali účastníkov 
na „Rajčuli“. Občerstvovaciu stanicu Tokošovcov na záhumní 
obsluhovali športovci popri svojom stanovisku ako Flinsnovci. 
Záhradkári nesklamali, a ich vodník s kolektívom privítal deti v 
„Cihelni“. Rybičky však deti mali možnosť chytiť aj u chovateľov, 
ktorí sa im venovali ako tučniaci v hornom parku na malej strane. 
DT Klub tradične vyskúšal šikovnosť detí ako Pat a Mat. V parku 
na novej ulici už spokojne odpočívala babička, vlk, poľovník aj s 
červenou čiapočkou. Poľovníci pri obecnom úrade deti naučili a 
pomohli im pri strieľaní na terč.

Po splnení všetkých 
úloh rozprávkového 
pochodu účastníci v 
kultúrnom dome dostali 
občerstvenie a poslednú 
odmenu formou diplomu. 
Počas odpočinku si mohli 
pozrieť fotodokumentáciu 
z predchádzajúcich 
ročníkov rozprávkového 
pochodu. Podľa 
oficiálnych záznamov 
sa akcie zúčastnilo 147 
detí, čo je dôkazom toho, 
že deti majú záujem 
zúčastňovať sa takýchto 
akcií. Mali pekný zážitok 
oni, ako aj ich rodinní príslušníci, ktorí menším z nich robili garde.

- rd – 

Jarno-letné akcie Jednoty dôchodcov
Prešiel rok a v meste Holíč sa 21. apríla 2016 opäť uskutočnili 

športové hry členov a zástupcov jednoty dôchodcov z obcí okresu 
Skalica. Celkove sa zúčastnilo 20 súťažných družstiev v nasledovných 
disciplínach: hod kruhom na tyč, hod loptičkou do stredu ležiacej 
pneumatiky, hod loptičkou do kruhu, hod loptičkou do plechoviek 
a ruské kuželky. Naše päťčlenné súťažné družstvo získalo celkove 2. 
miesto – teda boli strieborní. V hode loptičkou do plechoviek náš 
občan, Ján Salay, obsadil 3. miesto. Blahoželáme všetkým našim 
úspešným súťažiacim ku krásnemu umiestneniu a pekným výsledkom. 

Tradične, ako už je zvykom, sa najmä naše starenky zúčastnili 
4. júna 2016 na rozprávkovom pochode ako rozprávkové bytosti z 
rozprávky „O červenej čiapočke“. Deti si plne tento svoj sviatok užili 
a starenky sa v duchu preniesli do svojich detských rokov. Čas nikto 
nezastaví a tak zostanú len spomienky.

N e ď a l e k o 
slovenských hraníc, 
na južnej Morave 
v Lanžhote sa „U 
Osičkú“ 5. júla 2016 
uskutočnilo známe 
„ R í z k o b r á n í “ . 
Naša organizácia 
uskutočnila na 
túto akciu zájazd, 

ktorého sa zúčastnilo 37 členov. Zúčastnili sa tu aj iné zájazdy z okresov 
Skalica a Senica, ako i občania z Moravy - okolitých obcí Lanžhota. 
Okrem toho, že si všetci účastníci pochutnali na výborných rízkoch 
manželov Osičkových, vystúpila v kultúrnej časti naša hudobná 
skupina Rubín, ktorá je známa v Česku aj na Slovensku, pretože 
vystupuje so svojim hudobným programom v nám známej – najmä 
u staršej generácie – TV Šláger. Pri ich štvorhodinovej hudobnej 
produkcii si mnohí účastníci zájazdu zatancovali a zaspievali, čím 
sa aspoň nakrátko odpútali od každodenných starostí a problémov.

Sú tu horúce letné dni, prázdniny, dovolenky a tak sa väčšina 
ľudí uberá k vode. Či už je to k jazerám, rybníkom, vodným tokom, 
k moru alebo k termálnym kúpaliskám. Výbor Jednoty dôchodcov 
v Uníne 19. júla 2016 zorganizoval zájazd na termálne kúpalisko 
Vincov Les. Zúčastnilo sa 27 členov organizácie, ktorí si vyhriali 
svoje boľavé kĺby, odpočinuli si a zregenerovali svoje zdravie.

Z usporiadaných akcií je vidieť, že aj pri mnohých starostiach 
členovia Jednoty dôchodcov v Uníne nezaháľajú a nie sú pohodlní 
ani v horúcich dňoch leta. Veľa entuziazmu do ďalšieho života. 

Ing. Ján Hetmánek, CSc. 
Foto: Š. Jurigová

Škôlkari v Kuchyni
Väčšina detí v miestnej materskej škole si do 16. júna myslela, 

že kuchyňa je len priestor, kde mamka pripravuje chutné pokrmy. 
Dnes už vedia, že existuje aj dedinka, ktorá sa volá Kuchyňa a tam sa 
nachádza vojenské letisko.

Do priestorov Dopravného krídla generála Milana Rastislava 
Štefánika v Kuchyni boli po žiadosti starostu obce deti pozvané 
velením tejto zložky OS SR. Po príchode do priestorov letiska ich 
privítali zástupcovia vedenia a rozdelili ich do 2 skupín. Každej 
sa venovali profesionálni vojaci a vojačky. Predviedli im statické 
ukážky leteckých síl a pozemnú a zabezpečovaciu techniku letiska. 
Deti sa na chvíľu ocitli na miestach kapitánov a pilotov lietadiel. 
Videli v akcii bojový vrtuľník OS, ktorý si plnil cvičné úlohy. I keď 
prehliadka prebiehala v mierových podmienkach deti a pani učiteľky 
boli zamaskovaní bojovými maskovacími farbami. Za príjemné, 
poučné a pre deti i prítomných dospelých účastníkov zaujímavé 
sprostredkovanie práce vojakov patrí poďakovanie vedeniu letiska 
za umožnenie tejto návštevy. 

-jp-
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Aj dedinská škola môže byť úspešná...
Každoročne sa koná celoslovenské testovanie žiakov deviatych 

ročníkov základných škôl. V tomto školskom roku sa uskutočnilo 
6. apríla 2016 pod názvom Testovanie 9 – 2016 z predmetov 
matematika, slovenský jazyk a literatúra. Počas celého roka sa naši 
deviataci intenzívne pripravovali pod vedením Mgr. D. Hladkej a 
Mgr. I. Hanzlíčkovej, čo sa následne odzrkadlilo na výborných 
výsledkoch a celkovom umiestnení našej školy v rámci Trnavského 
kraja. V predmete matematika žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 
63%, pričom prevýšili celoslovenský priemer o 10,2%. V predmete 
slovenský jazyk a literatúra žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 
73,6%, čím celoslovenský priemer prevýšili o 11%. 

V porovnaní základných škôl Trnavského kraja sa naša škola 
umiestnila zo 118 škôl na 6. mieste zo slovenského jazyka a literatúry 
a na 18. mieste z matematiky. V rámci okresu Skalica sme sa z 10 
štátnych škôl umiestnili ako prví. V tomto školskom roku sa okrem 
povereného pedagogického zamestnanca z inej školy zúčastnila 
testovania aj inšpektorka zo Štátnej školskej inšpekcie, ktorá 
dohliadala na objektívny priebeh testovania. 

-dh-

Vzdelávame sa aj zábavne
Počas celého školského roka sa žiaci našej školy zúčastňovali 

viacerých aktivít, ktoré pôsobili navonok ako celodenný oddych, ale 
opak je pravda. Vzdelávať sa dá aj zábavnou formou. V období od 
veľkonočných sviatkov do konca roku sa zúčastnili napríklad týchto 
akcií:

Prednáška „Prvá pomoc“, ktorá sa uskutočnila na Strednej 
zdravotníckej škole v Skalici pre žiakov siedmeho ročníka. Tu si 
žiaci vyskúšali ako správne pomôcť ranenému, mnohé zásady 
prvej pomoci predviedli aj na sebe alebo na figurínach. Prezreli si 
priestory školy a dozvedeli sa aj zaujímavosti z dejín ošetrovateľstva. 

„DEŇ ZEME“ sa pre žiakov prvého stupňa uskutočnil v lese 
pod vedením zamestnancov Štátnych lesov Šaštín. Vyskúšali si 
hľadanie potravy zvieratiek, orientáciu v teréne so šatkou na očiach, 
spoznávali zvieratká aj semienka stromov našich lesov. Spoločne 
potom debatovali o správaní sa v lese, ochrane a starostlivosti o les 
a lesné zvieratká. 

Žiaci druhého stupňa zbierali odpadky po unínskych lesných 
cestičkách až k Zámčisku a pri rozhľadni. A pripravili si aj pár slov 
do rozhlasu.

„Múzeum holokaustu Sereď“. Deviataci navštívili 
novootvorené múzeum v priestoroch bývalého pracovného a 
koncentračného tábora v Seredi. Počas 2. svetovej vojny boli Židia 
deportovaní z tohto tábora do nacistických koncentračných a 
vyhladzovacích táborov. Na hodinách dejepisu sa učia o 2. svetovej 
vojne, a tak mohli vďaka odbornému výkladu pracovníkov múzea 
spoznať fakty z našich dejín z dobových dokumentov, fotografií a 
predmetov súvisiacich s danou témou. 

Muzikál “BOY BAND“. Hovorí sa, že hudba lieči. Žiaci vyšších 
ročníkov sa vzdelávajú aj účasťou na kultúrnych akciách. Tento rok 
sa ôsmaci a deviataci vyobliekali a vybrali sa do Bratislavy do divadla 
Nová scéna na celosvetovo známy muzikál BOY BAND. Muzikál 
o vzniku a živote chlapčenskej speváckej skupiny. Nechýbali 
dramatické momenty a silné emócie, množstvo humorných scén a 
najznámejšie hity chlapčenských skupín na svete ako i pohľad do 
zákulisia šou biznisu. 

„Rozlúčka s deviatakmi“. 
Ani tento 

rok nechýbala 
t r a d i č n á 
r o z l ú č k o v á 
slávnosť. Deviataci 
najskôr zaspievali 
rozlúčkovú pieseň 
pre žiakov prvého 
aj druhého stupňa. 
Príhovorom a 
krásnym kvietkom 
sa poďakovali 
všetkým učiteľom 
za vzdelanie, 
ktoré im poskytli 
počas deviatich 

rokov. Po prebraní vysvedčení slávnostne vyzdobili školskú jedáleň 
a krátkym programom sa definitívne rozlúčili so školou. Rozlúčiť 
sa prišiel aj pán starosta, ktorý ocenil najúspešnejších z nich a 
poďakoval za reprezentáciu školy.

-dh-
Foto: Archív ZŠsMŠ
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V našej Barborke
Hudba, tanec, zábava, to je veľká paráda. Aj keď nohy často 

bolia, pri tanci sa vždy vzchopia. S muzikou a spevom je nám v 
„našej Barborke“ veselo. Obyvatelia zariadenia si veľmi radi spievajú 
pesničky, ktoré sa za svoj život naučili, najmä od svojich rodičov 
či starých rodičov. Niektoré piesne sú staré možno aj 150 rokov. 
Spev klientov sprevádza hrou na harmonike pán František Novák. 
Veľmi sa tešíme u nás konaným spoločenským akciám a udalostiam, 
no klienti sa radi zúčastňujú aj na stretnutiach, ktoré organizujú 
spriatelené zariadenia z okolia. Veľký úspech majú najmä súťažné 
aktivity.

Tak ako minulý rok, aj v tomto roku sa v našom zariadení 
uskutočnilo podujatie „Cesta históriou“. Zúčastnili sa ho aj domovy 
z blízkeho okolia: Gbely, Brodské, Kúty, Moravský Sv. Ján, Holíč a 

Závod. Dúfame, že toto podujatie sa stane tradíciou. Z našej strany i 
zo strany našich priateľov sa teší veľkej obľube. Jednotlivé stanovišťa 
predstavovali historické udalosti či osobnosti, ako napr. Mária 
Terézia, M.R. Štefánik, Noemova archa, Cyril a Metod, SNP, Panna 
Mária pri Hoštecnej studničke a všetko sa končilo v Zasľúbenej 
zemi. Pri každom zastavení museli zúčastnení splniť danú úlohu. 

Absolvovali sme spevácku súťaž v Dome kultúry Skalica, súťaž 
v aranžovaní kvetov - „Kvetinový deň“ v Holíči, súťaž v športových 
aktivitách v Moravskom Sv. Jáne, športový deň organizovaný 
Domom pokojnej staroby Gbely.

Veľmi sa tešíme, že sa môžeme denne stretávať a spríjemňovať 
život najstarším obyvateľom obce Unín. Pani Štefánia Drúžková sa 
v auguste dožíva 102 rokov, pán František Novák v novembri oslávi 
93. narodeniny. Prajeme im veľa ďalších pekných a milo strávených 
dní. 

Spríjemňovať naše chvíle chodia žiaci miestnej Základnej školy s 
materskou školou Unín, ktoré potešia srdcia starkých vždy krásnym 
programom. Veľmi pekným zážitkom bolo aj vystúpenie speváckej 
skupiny Úsmev z Unína. 

Do ďalších dní si prajeme, aby nám slniečko svietilo aj v 
zamračených dňoch, nech nás dobrá nálada sprevádza dňom i nocou 
a zdravíčko, aby nám slúžilo aspoň tak, aby sme si mohli posedieť so 
svojimi priateľmi v našom peknom prostredí, či už vonku na dvore 
alebo vnútri. Prajeme Vám príjemné a veselé hody, ktoré si aj my 
spestríme na našej tradičnej hodovej zábave „v našej Barborke“. 

Bc.Bibiana Fojtlínová
Foto: autor

Poľnohospodári majú úrodu 
už pod strechou

Leto je neodmysliteľne spojené so žatvou. V minulosti, keď 
sa väčšina obyvateľstva živila poľnohospodárstvom, boli všetky 
ruky dobré. Hoci to bolo obdobie najväčšej driny, či lopoty, bolo 
to zároveň spojené s vďakou za novú úrodu. Odvtedy sa však 
veľa zmenilo. V súčasnosti si takmer nevšimneme, či je žatva, 
snáď len to, že sú kombajny v poli, alebo nás zdržiavajú na ceste, 
či cítime vôňu pokoseného obilia. Kataster nášho chotára využíva 
na poľnohospodársku výrobu viacero subjektov. Z nich najväčšiu 
časť obhospodaruje Roľnícke družstvo (RD) so sídlom v Petrovej 
Vsi. Družstvo hospodári na 2 187 ha poľnohospodárskej pôdy 
predovšetkým v katastri Unín, Petrová Ves, Radimov a Letničie, 
hovorí agronóm Roľníckeho družstva Petrova Ves, stredisko Unín 
Ing. Daniel Recký. Z toho práve unínsky kataster má v rámci RD 
najväčšiu rozlohu. Osevnú štruktúru tvorí 15 základných plodín, - 
hovoril ďalej agronóm, z toho najväčšia výmera – 31 % tvorí pšenica 
ozimná (680 ha v rámci celého RD), 18 % predstavuje kukurica 
zrnová (385 ha), 13 % jačmeň jarný (282 ha), temer 9 % repka olejná 
ozimná (190 ha), 6 % kukurica silážna (123 ha), 5 % slnečnica (108 
ha ) a ďalej sa pestuje napr. raž a lucerna. Tento rok žatva na družstve 
začala 6. júla. Najskôr sa kosila repka, potom pšenica a naposledy sa 
začalo s kosením jačmeňa. „K poslednému júlovému dňu sa nám 
podarila žatva úspešne ukončiť, a to i napriek tomu, že v polovici 
júla sme vyše týždňa nemohli vojsť do polí kvôli dažďom. Čo sa týka 
techniky sme sebestační. Na stredisku máme dva nové kombajny, s 
ktorými sme pokosili všetky polia patriace k stredisku. Dočistenie 
vymláteného obilia sme urobili na stredisku pozberovou linkou. 
Tohtoročná priemerná úroda pšenice ozimnej na našom družstve 
bola 6,5 t/ha, jarného jačmeňa 4,5 t/ha, repky olejnej ozimnej 3,6 
t/ha a raži 6t/ha. V porovnaní s minulým rokom bol priemerný 
výnos pri pšenici a jačmeni z hektára mierne nižší, naopak pri 
repke tohtoročná úroda bola v porovnaní s minulým rokom lepšia. 
Dokonca jačmeň by mal spĺňať parametre sladovníckeho jačmeňa. 
Z hľadiska hektárových výnosov unínskeho katastra je i tohtoročná 
úroda nadpriemerná. Samozrejme je to priemer celého katastra, 

Piráti z Unína
Aj keď na Slovensku nemáme more, aj tak tu máme veľa pirátov 

(cestných, daňových, parlamentných...). Dňa 17. júna 2016 sa aj 
rodičia s deťmi z Materskej školy Unín zahrali na morských pirátov. 
Námorníckym tancom otvorili oslavu „Dňa otcov.“ Kapitáni „Čižma 
Bill“ a „Bludný Holanďan“, viedli svoje družstvo počas všetkých 
disciplín. Súťažilo sa v hľadaní čiernej perly, lovení korálov, robení 
lodičiek, nosení morskej panny, kŕmení sirén, hľadaní rovnakých 
rýb, nabíjaní diel, v boji s vodnými delami či o záchranu života. 
Ako správni piráti, aj oni našli pomocou dobre ukrytej mapy sladký 
poklad. Sľubom sa všetci otcovia zaviazali, že budú chrániť svoj 
najvzácnejší poklad – svoju rodinu!

A. Reháková

pretože hektárové výnosy tej istej plodiny v tom istom roku sú 
podstatne rozdielne. Zatiaľ čo na Podevsí , Pri agátoch, V léskách sú 
výnosy okolo 7 t/ha, tak v lokalitách nad obcou, napr. Brovištia sú to 
4 t/ha.“ - povedal agronóm. A čo čaká družstevníkov v najbližšom 
období? Dá sa povedať, že ich čakajú ešte ďalšie žatvy, hoci sa im 
už tak nehovorí. Začiatkom septembra majú zber kukurice na siláž, 
potom zber slnečnice a napokon kukurice zrnovej. 

-mh-
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Cesta za módou až do Indie?
Žurnalistka Helen Rowlandová raz povedala: „Krása bez pôvabu 

je ako rybárov háčik bez červíka.“ Podobne to platí aj vo svete 
modelingu, v ktorom sa už niekoľko rokov pohybuje naša rodáčka - 
študentka Alica Ondrášová. Rozhodla som sa s ňou urobiť rozhovor, 
aby nám priblížila, čo všetko práca modelky zahŕňa a zároveň 
nám spomenula svoje skúsenosti a zážitky, ktoré prostredníctvom 
cestovania, ako modelka mohla zakúsiť.

Ako dlho sa venuješ modelingu a kto ťa k tomu priviedol?
K modelingu som sa dostala cez jednu pani, ktorá ma oslovila 

v obchode. Vždy ma modeling lákal a chcela som ho vyskúšať. 
Začínala som v agentúre v Prahe, kde som bola od roku 2012. 
Nafotili sme book-portfólio, kde má každá modelka alebo model 
zachytené tie najlepšie fotky počas celej svojej kariéry. Neskôr prišli 
prvé ponuky i zahraničné s možnosťou vycestovania. Tieto ponuky 
sa týkali Ázie, kde ma samozrejme mamka nechcela pustiť, keďže 
som mala len 14 rokov a ja som sa tiež bála. Neskôr sa mi otvorila 
brána a naskytla možnosť prestúpiť do jednej slovenskej agentúry v 
Bratislave, v ktorej som zostala dodnes.

Podarilo sa ti nakoniec vycestovať a 
nadobudla si prostredníctvom modelingu 
nové skúsenosti?

Po maturite a prijímačkách na vysokú 
školu sa mi podarilo vycestovať na 3 mesiace 
do Indie. Bolo to prvýkrát, čo som bola sama 
odcestovaná, bez rodiny na takú dlhú dobu 
preč. Mamka to znášala asi najhoršie, lebo 
sa dosť bála ma pustiť do takej krajiny úplne 
samú. Na mieste, kde sme boli ubytovaní, som 
bola jediná zo Slovenska, ostatní pochádzali 
z Brazílie. Našťastie boli veľmi milí a všetko 
mi zo začiatku poukazovali a poradili mi, 
keď som niečo potrebovala. Na druhej strane 
bolo nepríjemné, keď sa niekedy rozprávali 
po portugalsky a nič som im nerozumela. 
Celkovo v Indii bolo dosť práce, či už fotenie 
na web stránky, do katalógov i magazínov 
alebo módne prehliadky. Jednoznačne som 
získala mnoho skúseností, ktoré ma posunuli 
ďalej.

Aká bola ich kultúra, zvyky či jedlo 
v porovnaní so Slovenskom a našimi 
tradíciami?

V Indii je úplne iná mentalita ľudí ako u nás. Ja som mala to 
šťastie, že som sa stretla prevažne s milými ľuďmi, za čo som vďačná. 
Úplne som sa zamilovala do ich jedla. India je síce slávna štipľavými 
a korenistými jedlami, ale majú výborné aj také, ktoré takéto nie 
sú. Najviac zo všetkého mi však chutili ich placky. Indovia neriešia, 
že ste modelka a s radosťou vám objednajú napríklad aj pizzu. Ak 
som v práci cez obedovú prestávku mala možnosť švédskych stolov, 
nedalo sa nevyskúšať, ako sa hovorí, „z každého rožka troška“. Čo sa 
týka nakupovania potravín, tak v obchodoch v našej štvrti bol veľký 
výber aj takých, ktoré sú bežne dostupné u nás. Horšie to bolo so 
zeleninou, ktorá vyzerala všelijako a kupovali sme ju, len keď bola 
zabalená. Naopak nákupné centrum v New Delhi bolo zasa luxusné. 
Často sme chodievali na trhy, kde sa na cene dalo dohodnúť a nakúpili 
sme lacno za peniaze, ktoré nám zostali z vreckového. Musím však 
povedať, že v Indii sú obrovské finančné, teda spoločenské rozdiely. 
Na jednej strane som videla veľkú chudobu, ľudia žili na uliciach 
ako bezdomovci a žobrali. Zo zvedavosti som chcela zistiť, prečo to 
tak je a bolo mi povedané, že v Indii by si každý našiel prácu, ale 
niektorým ľuďom vyhovuje takto žiť. Hygiena sa vo všeobecnosti 
veľmi neriešila. Všade sa promenádovali kravy, psy a sem tam i 
svinky, na uliciach boli ich výkaly a odpadky. Naopak, keď sme išli 
do centra, príroda bola nádherná a o pamiatkach ani nehovorím. 
Zo všetkého najhoršia bola asi doprava, pretože tam mal snáď každý 
auto a než sme sa niekam dostali, trvalo to veľmi dlho. Všetci po 

sebe trúbili, aj keď nemali dôvod. Často sme sa vozili na rikšách, 
ktoré sú pre Indiu typické. Niekedy sme išli samy do mesta, kde po 
nás všetci pozerali a často sa s nami chceli aj fotiť. 

Máš nejaké príjemné skúsenosti, alebo naopak aj menej 
pozitívne, čo sa ti na tejto krajine a ľuďoch nepáčilo?

Asi najväčšie negatívum prišlo hneď po prílete do Indie. Nevedela 
som na letisku nájsť môjho šoféra, ktorý ma mal odviezť na miesto, 
kde som mala byť ubytovaná. Začala som ho hľadať, vyšla som von, 
ale nikde som nevidela vodiča, ktorý by držal moju fotku a tým by 
som vedela, že nastúpim ku správnemu. Namiesto toho za mnou 
chodili rôzni Indovia a chceli mi zobrať kufre a odviezť ma. Našťastie 
sa dali v pohode odbiť. Naspäť na letisko ma strážnici nechceli pustiť, 
ale podarilo sa mi zohnať ich vedúceho, ktorý mi môjho šoféra po 
niekoľkých telefonátoch našiel. Nakoniec sa ukázalo, že vodič mal 
moju fotku „pekne“ poskladanú vo vrecku, takže som nemala šancu 
ho na letisku plnom Indov a rôznych taxikárov spoznať. Aby som 
však nehovorila len o negatívnych skúsenostiach, tak spomeniem 
i príjemné zážitky. Vo chvíľach voľna som sa snažila spoznávať 
indickú kultúru. Napríklad, ako som spomínala, ich korenisté jedlá, 

či napríklad obyčajné kino, ktoré bolo v podstate 
rovnaké ako u nás alebo párty u bazéna. Raz sme 
sa viezli niekoľkými autami na jedno fotenie. Popri 
tom sme prechádzali cez taký kaňon. Zrazu sa všade 
navôkol na skalách objavili opice. Ja som z toho bola 
nadšená, keďže som takéto niečo zažila prvýkrát, 
lenže miestni Indovia ihneď vybehli z auta a začali ich 
odháňať a rútiť sa oproti nim s palicami. Na pohľad z 
nevinnej situácie sa vyvinul adrenalínový zážitok, na 
ktorý len tak ľahko nezabudnem.

Aké sú tvoje plány do budúcna, čo sa týka 
modelingu?

Neplánujem sa určite modelingu venovať 
profesionálne. Je to môj koníček, ktorý ma veľmi 
baví a užívam si každú prácu, ktorú mi poskytne. 
Predstavuje pre mňa možnosť cestovania a 
spoznávania nových vecí, ľudí, kultúr a ich zvykov. 

Zúčastnila si sa nejakých „súťaží krásy“?
Nedávno som sa zúčastnila kastingu na Miss 

Universe Slovenskej republiky, kde som postúpila do 
TOP 22. S dievčatami som strávila super trojdňové 
sústredenie v Rajeckých Tepliciach, avšak ďalej sa 
mi bohužiaľ postúpiť nepodarilo. No nevzdala som 
sa, a aj keď nevyšla jedna súťaž, je treba skúšať ďalej. 
Modeling je niečo, v čom sa stále môžem zlepšovať 

a nadobúdať nové skúsenosti. Druhý pokus už vyšiel a dostala som 
sa až do finále na Miss Hasička Československo, kde reprezentujem 
Dobrovoľný hasičský zbor Unín. Momentálne prebieha hlasovanie o 
Miss sympatia a 4.novembra sa bude odohrávať finále v Prahe. 

Nakoniec nášho rozhovoru by ma zaujímalo, čo všetko musíš 
robiť preto, aby si bola úspešná, mala možnosť vycestovať do 
iných krajín a zúčastňovať sa rôznych súťaží?

V prvom rade je potrebné si udržiavať postavu, primerane sa 
stravovať, pravidelne cvičiť a dávať si pozor, aby sa nestalo niečo, 
čo by následne znemožnilo prácu modelky. Avšak nie je to len o 
výzore. Dôležité je zdravé sebavedomie a tiež charizma. Napríklad v 
niektorých agentúrach za to, že modelka priberie, dávajú i pokuty. No 
dievčatám, ktoré chcú vyskúšať modeling by som odporučila, nech to 
určite vyskúšajú. Ak ich modeling chytí za srdce a bude ich to baviť, táto 
práca sa stane koníčkom. Poprípade môžu samy napísať do agentúry. 
Ak agentúru zaujmú, tá ich následne pozve na kasting a hneď sa im 
môžu otvoriť nové dvere plné možností vo svete modelingu.

Na záver by som chcela poďakovať našej rodáčke za rozhovor, 
ktorý mi ochotne poskytla. Zároveň jej v mene redakčnej rady 
Unínskych novín a občanov Unína ďakujeme za reprezentovanie a 
zastupovanie obce Unín na Miss Hasička Československo a prajeme 
jej veľa ďalších modelingových úspechov.

Radka Petrášová
Foto: Archív A. Ondrášovej
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Ako som obsluhovala...
Od 1. júla 2016 Slovenská republika predsedá Rade európskej 

únie. Ako predsednícky štát Slovensko vedie rokovania o novej 
európskej legislatíve a aktuálnych politických otázkach. Je to prvé 
slovenské predsedníctvo Rady európskej únie. S jeho prípravou sa 
začalo už v roku 2012. Slávnostné zahájenie sa uskutočnilo v jednej 
z najvýznamnejších kultúrnych budov v Bratislave v Redute. Sídlo 
slovenskej filharmónie sa zmenilo na kongresové centrum, kde od 
začiatku prebiehali politické rokovania.

Každá takáto dôležitá a významná akcia je dlhodobo a dôkladne 
zabezpečovaná, kde sú zainteresované stovky ľudí tak, aby bol 
zabezpečený ich plynulý priebeh. Jednou z nich je aj naša spoluobčianka, 
študentka 4. ročníka Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch, 
Alžbeta Bartalová. Položili sme jej pár otázok v súvislosti s jej funkciou 
pri zabezpečovaní tak rozsiahlej akcie európskeho významu.

Ako si sa dostala k tejto funkcií? Ako si bola vybraná?
Naša škola, Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch 

sa pravidelne zúčastňuje na podujatiach ako sú napríklad akcie na 
Vyšších územných celkoch, kam chodíme pravidelne pripravovať 
recepcie a podobné akcie, ale taktiež do Národnej rady Slovenskej 
republiky. Aj tento krát kontaktovali našu školu, aby sme od 
začiatku až po koniec Predsedníctva Slovenskej republiky v rade 
Európskej únie obsluhovali. Keďže majú dobré skúsenosti s našou 
triedou vybrali si nás na slávnostnú večeru pri príležitosti zahájenia 
predsedníctva Slovenska v Rade európskej únie.

Dojem?
Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť na tejto akcii. Bola to 

pre mňa dobrá skúsenosť. Na konci večere sa pán premiér postavil 

a všetkým nám poďakoval za skvele zvládnutú obsluhu a ostatní 
poslanci nám zatlieskali. Bolo to od nich milé gesto.

Koho si obsluhovala?
Obsluhovala som pri stole číslo 1, kde bol napríklad pán premiér 

Fico, predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Ja som 
obsluhovala štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a 
európskych záležitostí Ivana Korčoka.

Budeš pokračovať v tejto činnosti?
Na takých akciách ako bola aj táto sa vždy naučím niečo 

nové čo v budúcnosti určite využijem, pretože by som sa chcela aj 
naďalej venovať gastronómii. Ako som aj na začiatku spomínala, 
predsedníctvo trvá pol roka, preto sa do konca roka budeme 
pravidelne zúčastňovať na týchto akciách.

Ďakujem za rozhovor.
J. Palkovič

Foto: Archív A. Bartalovej

Anabáza rozšírenia ľudovej školy 
Staršia a stredná generácia si ešte pamätá „starú škou“, kde 

prežila svoje školské roky. Pozostávala z viacerých budov. V 
závere svojej existencie, predtým ako sa základná škola presunula 
do nových priestorov v roku 1995, prvý stupeň mal svoje triedy v 
budove bývalého notariátu, neskôr MNV. Vyučovanie druhého 
stupňa prebiehalo v pôvodnej budove školy, ktorá bola postavená 
pred rokom 1868, a v prístavbe z roku 1940. 

Pôvodne jednotriedna škola bola v školskom roku 1877/78 
rozšírená na dvojtriednu. K škole patril i byt učiteľa a záhrada, 
ktorá patrila k učiteľskému bytu a izba pre druhého učiteľa. „Prvý“ 
učiteľ zároveň v kostole zastával funkciu organistu a preto býva 
označovaný i ako rechtor. Škola bola rímskokatolícka ľudová. Podľa 
súčasného chápania by sme mohli povedať, že katolícka cirkev bola 
jej zriaďovateľom a obec ju financovala. Táto situácia odzrkadľovala 
dávny zvyk, ktorý neskoršie prijal i uhorský zákon z roku 1868. O 
ďalšiu triedu sa škola rozrástla v roku 1930, keď na naliehanie učiteľa 
Alexandra Flamíka, ktorý argumentoval zákonom o obecných 
školách (zákon č. 226 z roku 1922 Sb. z. a n.), požiadala školská 
stolica (miestny správny orgán školy) školský inšpektorát v Skalici 
o zriadenie 3. triedy. Zákon zavádzal povinnú 8-ročnú školskú 
dochádzku a stanovil maximálny počet 45 žiakov v triede. Situácia 
v našej škole v školskom roku 1930/31 vyzerala tak, že všetkých 
osem ročníkov bolo rozdelených do troch tried. V 1. triede bolo 59 
prvákov, v 2. triede bolo 74 žiakov 2. a 3. ročníka a v 3. triede bolo 78 
žiakov 4. – 8. ročníka. Problémom bol i nedostatok učební. Školská 
budova mala len dve učebne, a tak školská stolica si prenajala v 
miestnom potravnom spolku (teraz budova firmy Varez) tanečnú 
sálu, ktorú adaptovala na učebňu. Miestnosť ale nevyhovovala, lebo 
bola tmavá (elektrina ešte v obci nebola zavedená) a žiakov obťažoval 
hluk a dym susedného výčapu hostinca. Ani toto rozšírenie školy 
na 3 triedy nepostačovalo a vzhľadom na počet žiakov bolo 
nedostatočné. Preto koncom školského roka 1930/31 požiadala 
školská stolica inšpektorát o zriadenie 4. triedy. S vytvorením tretej 
učebne v škole sa plánovalo ešte koncom druhej polovice roku 1930, 
ale niekto z obecnej pokladne ukradol 40 tisíc korún určených na 
rekonštrukciu školy. Napokon sa s ňou začalo v júni 1931 a stála 31 

tisíc korún. Zrušila sa chodba medzi obidvoma učebňami. Z chodby 
učiteľského bytu, izby 2. učiteľa a schodov na povalu sa vytvorila 
tretia učebňa. K učebniam sa pristavili i dve predsiene. Školská 
stolica nesúhlasila, aby každá trieda mala svojho vyučujúceho, ale 
členovia trvali na tom, aby si 3. a 4. triedu medzi sebou učitelia 
rozdelili. Keď nepomohol ani apel školského inšpektorátu, predseda 
školskej stolice miestny duchovný Ján Melíšek požiadal Apoštolskú 
administratúru v Trnave, ako nadriadený orgán, aby školskú stolicu 
rozpustil a menoval dočasné 4-členné kuratórium. Napokon od 
polovice decembra 1931 nastúpila štvrtá učiteľka. V školskom roku 
1932/33 mala škola už 247 žiakov, a tak sa zriadila 5. trieda, a zároveň 
bolo schválené i piate učiteľské miesto, no nový vyučujúci nastúpil 
až v nasledujúcom školskom roku. Vyučovalo sa v 3 učebniach, a 
preto sa 1. až 4. trieda v učebniach striedali. 

Obec chcela zriadiť i újazdnú (bol to dobový názov pre školu, 
ktorá bola určená pre viacero obcí) meštianku školu, kde by žiaci 
získali vyššie vzdelanie ako v ľudovej škole a nemuseli by dochádzať 
do meštianky v Holíči, prípadne na strednú školu v Skalici. Výstavbu 
meštianskych škôl podporovala finančne Slovenská krajina, ako i 
okresný úrad. Na obec by tak pripadla len tretina z rozpočtu stavby 
školy. Zdá sa, že s touto myšlienkou zriadiť v obci újazdnú meštiansku 
školu, sa začala obec zaoberať po tom, čo bolo vydané stavebné 
povolenie v júni 1936 na prístavbu dvoch nových učební ľudovej 
školy. Obec súhlasila s rozšírením ľudovej školy s podmienkou, že 
v prípade zriadenia újazdnej meštianskej školy v Uníne jej ľudová 
škola prepustí nové učebne. Podľa projektu, ktorý vypracoval Jozef 

Pôdorys rozšírenej školy s tromi učebňami z roku 1931
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Ponca zo Šaštína mala byť prístavba jednoposchodová budova s 
jednou učebňou na prízemí a s jednou na poschodí, ktoré mali byť 
orientované do školského dvora. Na prízemí ďalej mala byť šatňa a 
zborovňa, a na poschodí šatňa a kabinet. Rozšíriť sa mal i učiteľský 
byt, a to prístavbou jednej izby a zväčšením kuchyne. Rozpočet bol 
odhadnutý na 199 tisíc korún. Tento projekt sa však nerealizoval. 

V máji 1938 navštívil školu okresný inšpektor Robert Klačanský, 
ktorý požadoval, aby v školskom roku 1938/39 sa zriadila minimálne 
jedna učebňa a kabinet. Stále sa totiž okolo 220 žiakov 5-tich tried 
vzdelávalo len v 3 učebniach. Ďalej chýbali školské pomôcky, hlavne k 
hodinám prvouky, vlastivedy a reálií, nebola zborovňa, niektoré školské 
lavice a tabule v 2 učebniach nezodpovedali zákonným požiadavkám. 
Rovnako nevyhovoval i byt správcu školy a problém bol i s toaletami. 
V júni 1939 vypracoval architekt Alojz Bocian z Nitry nový projekt 
prístavby. Tento projekt rátal s prístavbou ako prízemnou budovou, 
v ktorej budú obidve učebne situované za sebou spojené chodbou. 
Kabinet a zborovňa vznikli adaptáciou a rozšírením správcovského 
bytu, pričom v byte vytvorili novú izbu a kuchyňu so špajzou. Realizáciu 
stavby vykonala stavebná firma Ing. Jozefa Doležala zo Skalice. 

Zahájená bola 6. 5. 1940 a 4. 11. 1940 už bola daná do užívania. 
10. novembra 1940 ju posvätil dekan František Šafár z Petrovej Vsi. 
Celkovo stála prístavba s úpravou bytu správcu školy vyše 349 tisíc 
korún. Župný úrad v Bratislave podporil projekt sumou 20 tisíc 
korún, Ministerstvo školstva a národnej osvety 50 tisíc korunami. 
Obec dala zo svojho temer 70 tisíc korún a 200 tisíc korún pôžičky 
si zobrala z Úverového družstva v Šaštíne. Podstatnú zásluhu 
na realizácii prístavby a modernizácii školy mal nový farár Emil 
Matuška, ktorý prišiel do farnosti v júli 1938.

Ako v školskej kronike konštatuje jej pisateľ, správca školy 
Alexander Flamík, za hlavnú prekážku, prečo skoro 12 rokov trvalo, 
než sa konečne mohla rozšíriť škola bol fakt, že spolu s rozšírením 
školy boli obec a školská stolica nútení upraviť i správcovský byt. 
Celý prípad uzatvára konštatovaním: „Uvádzam to ako smutný 
príklad ako to končí, keď niekto pomýli osobnú nechuť s obecnou 
potrebou.“ Kiežby sme sa z toho vedeli poučiť.  
 

M. Hoferka
Foto: Archív Skalica

Pramene:
Štátny archív Trnava, pobočka Archív Skalica, 
 f. OÚ Skalica, šk. 432, 447, 455; 
 f. Školský inšpektorát Skalica, odd. Unín – r. k. ľudová škola; 
 f. ObNÚ Unín, inv. č. 4
ObÚ Unín, Pamätná kniha obce Unína vedená od roku 1934
ZŠsMŠ Unín, Kronika rím. kat. ľud. školy v Uníne

Hasiči v akcii
Dobrovoľní hasiči to nie sú len muži, ženy a mládež v pekných 

rovnošatách, ale i zodpovedná a náročná všestranná činnosť v 
prospech obce a jej občanov. Prostredníctvom našich novín vám 
chcem priblížiť aktivity hasičov v tomto roku od konania výročnej 
členskej schôdze. Začali sme tradičným maškarným plesom a 
účasťou na Okresnom plese hasičov v Gbeloch. 

Kultúrny a duchovný život sme realizovali 30. apríla účasťou na 
púti v Hostýne spolu s hasičmi z družobnej obce Lipov na Morave. 
Sviatok sv. Floriána, patróna hasičov, sme oslávili posvätením novej 
hasičskej techniky (protipovodňový špeciálny vozík a dopravné 
vozidlo – mikrobus), položením kytice k soche sv. Floriána a 
účasťou na sv. omši. Protipovodňový prívesný vozík sme prevzali 
od Ministerstva vnútra SR a dopravné vozidlo na prevoz jedného 
hasičského družstva sme si zakúpili z vlastných prostriedkov a 
tiež za podpory sponzorov. Štvrtú celoslovenskú hasičskú púť v 
Šaštíne sme absolvovali tiež spolu s hasičmi z Lipova. Ako jediná 
spoločenská organizácia udržuje tradíciu stavania mája. Tak tomu 
bolo aj v tomto roku.

Odbornú prípravu a školenie členov zásahového družstva sme 
vykonali v Skalici a následne sme sa zúčastnili taktického cvičenia 
pri práci s povodňovým vozíkom na rieke Morava spolu s ďalšími 
jednotkami z okresu Skalica. V mesiaci máj sa naše zásahové 
družstvo zúčastnilo cvičenia organizovaného Okresným hasičským 
a zásahovým zborom Holíč na tému „Hasenie lesného požiaru“ v 
Adamove. V našej obci za toto obdobie nevznikol žiadny požiar, ale 
naši hasiči sa zúčastnili na hasení požiaru senníka v Popudinských 
Močidľanoch. 28. júna sme vykonali miestne taktické cvičenie na 
tému „Záchrana osôb – detí“ v ZŠ s MŠ Unín spojené s ukážkou 
hasenia malých požiarov. V tomto roku sme vykonali asistenčnú 
službu pri nasledovných kultúrnych, duchovných, športových a 
spoločenských podujatiach v obci: 29. mája pri procesii Božieho 
Tela, 11. júna pri „Medzinárodnom folklórnom krojovom festivale 
speváckych skupín“, 23. júna pri „Medzinárodných cyklistických 
pretekoch Česka a Slovenska v časovke jednotlivcov a 28. júna pri 
XIV. ročníku „Unínske samohyby“. Na tradičnom podujatí Dňa 
detí sme zabezpečili v rámci „Rozprávkového pochodu“ stanovište 
pri požiarnej zbrojnici. Ukážky s hasičskou technikou okrem detí 
absolvovali aj Snehulienka a sedem trpaslíkov.

Sme jedna z mála obcí, kde sa venujeme práci s mládežou 
a dosahujeme i veľmi dobré výsledky. Nebolo tomu inak ani v 
tohtoročnej sezóne. Už tridsať rokov nepretržite organizujeme súťaž 
mladých hasičov Plameň. Okresná súťaž sa konala v hasičskom 
areáli v Uníne 29. mája 2016. Veliteľ dobrovoľného hasičského 
zboru Unín Peter Vanek a jeho predseda Vladimír Tokoš pripravili 
na súťaž družstvo chlapcov a dievčat. Chlapci skončili na piatom 
mieste a víťazkami okresného kola sa stali dievčatá z Unína a 
postúpili na krajské kolo, ktoré sa konalo vo Veľkých Kostoľanoch, 
kde sa umiestnili na druhom mieste a získali strieborné medaily. 
Zapojili sme sa aj do tzv. „Okresnej mini ligy mladých hasičov“, kde 

Západný pohľad na prístavbu školy a správcovský byt z roku 1940

Zrealizovaná prístavba školy s zrekonštruovaným správcovským by-
tom, 1940
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po absolvovaní troch súťaží zvíťazili naše 
dievčatá, chlapci boli na šiestom mieste. 
Na okresnej súťaži v kategórii dorastu boli 
naše dorastenky na prvom mieste. Našim 
družstvám sa darilo i na pohárových 
súťažiach. Hlavne družstvo žien nám robí 
radosť, keď získali poháre v nasledovných 
súťažiach: v Radimove 1. miesto, v Petrovej 
Vsi 2. miesto a doma v Uníne 3. miesto. 

Dňa 23. júna náš hasičský zbor 
organizoval súťaž „O pohár obce Unín“. 
Súťaže sa zúčastnilo 17 hasičských družstiev. 
V kategórii muži 12 družstiev a ženy 5 
družstiev. Výsledky boli nasledovné: Ženy: 1. miesto INA Skalica, 
2. Gbely a 3. Unín. Muži: 1. Popudinské Močidľany, 2. INA Skalica 
a 3. Letničie. Hasičské družstvo mužov Unín sa umiestnilo na 10. 
mieste. Ako rozhodcovia na súťažiach pôsobia naši funkcionári: 
Marián Švec, Peter Vanek, Vladimír Tokoš, Róbert Straka, Pavol Vlk 
a Miroslav Vlk. 

Náš hasičský zbor aktívne udržuje 
i družobnú spoluprácu s dobrovoľnými 
hasičmi z obce Jasenie okres Brezno a Lipov 
okres Hodonín. 

Alica Ondrášová, členka našej 
organizácie sa úspešne zapojila do súťaže 
Miss hasička. Je v úzkom výbere na dobré 
umiestnenie. Držme jej palce a podporme 
ju svojou SMS v tvare MISS medzera 3 na 
č. tel. 00420 720 001 073 alebo hlasom 
zaslaným prostredníctvom e-mailu na 
adresu www.misshasicka.cz, prípadne 
hlasovaním na facebooku, kde označíte 

jej fotografiu symbolom „Páči sa mi“.
Do konca roka budú hasiči pokračovať v svojej činnosti a to hlavne 

v preventívnej oblasti a veríme, že bez požiarov a živelných pohrôm. 

Š. Andel
Foto: Archív DHZ Unín

Tradícia zachovaná
DT klub tradične usporiadal poslednú júnovú sobotu, ktorá 

tento rok pripadla na 25. júna Unínske samohyby. Počasie bolo ako 
na objednávku, možno na naše pomery až príliš teplé. Účastníci 
akcie od 9.00 hod. pripravovali svoje tátoše na autobusovej zástavke 
pri potoku a potom sa predviedli okružnou cestou po obci všetkým, 
ktorí si takúto horúčavu netrúfali vyraziť do vinohradov. Tu sa pri 

poľovníckej chate súťažilo jedna radosť. Aj malotraktory továrenskej 
výroby sa všetkým predviedli priamo v teréne. Deti mali k dispozícii 
rôzne atrakcie a detské hry. Dobre padlo vychladené pivko a kofola, 
ktorou si diváci hasili neutíchajúci smäd. Organizátori zabezpečili 
guláš a cigánsku pečienku. Všetci zúčastnení prežili príjemné 
odpočinkové popoludnie plné zábavy. Tešíme sa na stretnutie o rok.

-rd-

Víťazné družstvo dorasteniek s trénerom

Fotoreportáž 
z festivalu

Foto: R. Drúžková, M. Straka
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Vyžrebovanie súťaže jesennej časti 
futbalového ročníka 2016/2017

A-mužstvo
Kolo Dátum Čas

1. 7. 8. 2016 10.00 Kunov – Unín
2. 14. 8. 2016 17.00 Unín – Smolinské
3. 21. 8. 2016 17.00 L.Nová Ves – Unín
4. 28. 8. 2016 17.00 Unín – Sobotište
5. 4. 9. 2016 10.00 Hradište – Unín
6. 11. 9. 2016 16.30 Petrova Ves – Unín
7. 18. 9. 2016 16.00 Unín – Štefanov
8. 25. 9. 2016 16.00 Chropov – Uníní
9. 2. 10. 2016 15.00 Unín – Rovensko

10. 9. 10. 2016 15.00 Pop. Močidľany – Unín
11. 16. 10. 2016 15.00 Unín – Čáry
12. 22. 10. 2016 14.30 Sekule – Unín - sobota
13. 30. 10. 2016 14.30 Unín – Letničie

Dorast
Kolo Dátum Čas

1. voľno -
2. 13. 8. 2016 17.00 Unín – Smolinské – sobota
3. 21. 8. 2016 14.30 Sobotište – Unín - nedeľa
4. 27. 8. 2016 17.00 Unín – Radošovce – sobota
5. 3. 9. 2016 16.30 Š. Humence – Unín – sobota
6. 10. 9. 2016 16.30 Bor. Sv. Jur – Unín – sobota
7. 17. 9. 2016 16.00 Unín – Štefanov – sobota
8. 24. 9. 2016 16.00 Smrdáky – Unín – sobota
9. 1. 10. 2016 15.00 Unín – Rovensko – sobota

10. voľno -
11. 15. 10. 2016 15.00 Unín – Stráže – sobota
12. 23. 10. 2016 13.00 Rybky – Unín – nedeľa
13. 29. 10. 2016 14.30 Unín – Bor. Mikuláš – sobota

Žiaci
Kolo Dátum Čas

1. 20.8. 2016 10.00 Oreské – Unín v Radošovciach - sobota
2. 27. 8. 2016 14.30 Smrdáky – Unín - sobota
3. 1. 9. 2016 10.00 Unín – Sobotište - štvrtok
4. 3. 9. 2016 12.00 Kopčany – Unín – sobota
5. 7. 9. 2016 17.00 Unín – Štefanov – streda
6. 10. 9. 2016 10.00 Brodské – Unín – sobota
7. 14. 9. 2016 17.00 Unín – Rybky – streda
8. 17. 9.. 2016 10.00 Mokrý Háj – Unín – sobota
9. 24. 9. 2016 13.30 Unín – Smolinské – sobota

10. 1. 10. 2016 12.30 Unín – Oreské – sobota
11. 8. 10. 2016 12.30 Unín – Smrdáky – sobota

Úspešná premiéra
Po prvý krát bola naša obec súčasťou športového podujatia na 

národnej úrovni. V štvrtok 23. júna sa cez našu obec konal cyklistický 
pretek „Majstrovstvá Českej a Slovenskej republiky v cestnej cyklistike 
v časovke jednotlivcov“. Za úmorného počasia, kedy sa ortuť teplomera 
šplhala temer k „štyridsiatke“, prebiehal pretek z Hodonína, cez Holíč, 
Radimov, Unín, Štefanov do Letničia a späť, celkom 50 km. Terén trate 
bol kopcovitý, náročný. Podľa vyjadrenia najstaršieho pretekára SR 
Romana Broniša, to bola jedna z najťažších časoviek akú absolvoval 
vo svojej vyše 20 ročnej aktívnej pretekárskej činnosti.

Celkom sa preteku zúčastnilo 80 pretekárov v kategórii U – 23 
a ELITE. V slovenskej časti súťaže štartovalo 34 pretekárov (z toho 
4 nedokončili) a v českej časti súťaže štartovalo 46 pretekárov (1 
nedokončil). Majstrom Slovenska v časovke jednotlivcov sa stal Marek 
Čanecký z AMPLATZ BMC, druhý skončil Maroš Kováč z Dukly 
Banská Bystrica a bronz si odniesol najstarší pretekár Roman Broniš z 
CK Příbram. Najlepší z českých pretekárov bol Leopold König z TEAM 
SKY, ktorý dosiahol aj najlepší čas. Bol o 8 sekúnd rýchlejší ako Ján 
Bárta z BORA – ARGON 18, tretia priečka patrila Petrovi Vakočovi 
z ETIXX-QUICK STEP. Posledný dvaja menovaní boli účastníkmi 
nedávno skončených najznámejších cyklistických pretekov Tour 
de France. Pre českých pretekárov boli majstrovstvá kvalifikačným 
závodom na OH v Brazílii. Tento fakt sa odrazil zo strany českých 
pretekárov na počte štartujúcich a hlavne na ich kvalite. Všetci českí 
pretekári, ktorí stáli na stupni víťazov sa kvalifikovali na OH v Brazílii, 
takže sme v Uníne resp. na Záhorí videli pretekať skoro celú českú 
profesionálnu špičku, temer kompletný cyklistický olympijský tím. 
Podujatie takéhoto charakteru a významu sa v obci alebo cez obec 
ešte nikdy nekonalo. Je v nedohľadne, či bude obci alebo obciam v 
regióne daná možnosť takéto podujatie spoluorganizovať. Dovolím 
si aj touto formou poďakovať naším organizátorom, najmä členom 
Dobrovoľného hasičského zboru Unín, za kvalitné zvládnutie akcie, 
ktorej sa zodpovedne a v plnej miere zhostili. Organizačné úlohy, 
ktoré im bolo dané, úspešne zvládli. Stali sa úspešnou súčasťou tohto 
krásneho, ale náročného podujatia.

Vyslovujem poďakovanie občanom obce, ktorí boli organizáciou 
tohto podujatia čiastočne obmedzovaní za trpezlivosť a pochopenie 
s akým prijali uskutočnenie tohto podujatia, pochopili vážnosť 
situácie a rešpektovali pokyny usporiadateľov. Preto patrí ešte raz 
všetkým úprimná vďaka.

J. Palkovič

Futbalisti oslavovali
V tomto roku si futbalisti v Uníne pripomínajú 70. výročie 

založenia organizovaného futbalu v obci.
Vznik futbalu sa datuje ešte pred II. svetovou vojnou ale 

organizovanou formou bolo započaté až po jej skončení. Medzi 
hlavných organizátorov založenia futbalového klubu patria miestny 
farár vdp. Jozef Hrčka a krajčírsky majster Florián Mihál. Rok založenia 
sa datuje v roku 1946, kedy bolo vybudované prvé ihrisko „na cihelni“. 
Do roku 1950 sa hrávali len priateľské zápasy s okolitými dedinami. 
Postupne začali hrávať v súťažiach organizovaných futbalovým zväzom. 
Pri príležitosti osláv 20. výročia založenia futbalu bolo vybudované a 
otvorené nové ihrisko, na ktorom sa hráva futbal do dnešných dní. 

V súčasnosti futbalový klub registruje 3 mužstvá. Žiaci a dorast 
sú účastníkmi majstrovstiev okresu, muži hrajú 7. ligu. Mužstvo 
žiakov sa stalo v sezóne 2015/2016 majstrom okresu.

Mužstvá majú vytvorené kvalitné materiálne zabezpečenie, hrá 
sa na kvalitnom trávniku a vedú ich skúsení tréneri.

Na oslave 70. výročia založenia futbalu v Uníne zohrali mužstvá 
dorastu a dospelí priateľské zápasy so susedmi z Radimova a mužstvo 
žiakov si pozvalo finálového súpera z MO žiakov z Borského Mikuláša.

Škoda, že celý priebeh akcie pokazilo zlé a chladné počasie. 
Dážď nemilosrdne kropil veľmi dobre pripravený trávnik od prvého 
zápasu až dokonca podujatia. Funkcionári klubu k výročiu upravili 
priestor okolo kabín, hraciu plochu a okolie ihriska.

Želáme športovcom do ďalších sezón veľa športových úspechov.


