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O hodnotách
Asi niet na svete človeka, 

ktorý by si nevážil, nechránil, 
netúžil získať niečo cenné, 
hodnotné – hoci slovo 
HODNOTA je relatívne. To, čo 
je pre jedného cenné, druhý sa 
o to nezaujíma, netúži po tom, 
nepripisuje tomu absolútnu 
hodnotu.

Veď ak napríklad rybár je 
hrdý na svoj rekordný úlovok, 
holubár na letové výkony 
svojich „poštárov“, hubár, včelár, 
záhradník, chovateľ, ovocinár, 
poľnohospodár, remeselník, 
motorista, a športovci vôbec, 
ktorí sú na svoje výsledky, 
medaily, rekordy hrdí, iný to ich 
víťazstvo odbije slovami: „ná čo, 
chlieb aj tak lacnejší nebude...“

Predsa však som presvedčený, že existujú absolútne hodnoty, aj 
keď ich všetci do jedného nehľadajú, nevážia si ich, netúžia po nich, 
a len veľmi málo, alebo vôbec nič o nich nehovoria, a možno ani 
nevedia.

Asi prvou a najzákladnejšou hodnotou je ŽIVOT SÁM! Každý 
jeden človek – ak je úprimný a pravdivý voči sebe, objavuje a obdivuje 
DAR ŽIVOTA, ktorý nedokáže vyrobiť ani najmodernejšia chémia, 
fyzika a veda vôbec! Objektívnou pravdou a správnym pohľadom 
život si treba vážiť a chrániť ako jeden jedinečný a neopakovateľný 
dar. A každý dar niečomu slúži, k niečomu sa používa a má svoje 
zameranie!

Nie menšou hodnotou v živote človeka je dar nadprirodzeného 
života – života Božej milosti, ktorý začína sv. krstom – čo je začiatok 
Božieho života v nás. Stávame sa milovanými dcérami a synmi 
podobne tak, ako to zaznelo pri krste P. Ježiša v Jordáne: „Toto je 
môj milovaný syn...“ a to sa vzťahuje na človeka krstom prijatého 
do Cirkvi, pričom ďalšie sviatosti zveľaďujú a rozmnožujú Boží život 
v nás. No a neslobodno zabúdať na jedinečný dar Božieho dieťaťa: 
DAR VIERY! 

No a tretím výnimočným darom, ktorý obohacuje každého 
človeka, je ČAS! Tento dar nám nedáva Stvoriteľ odrazu, lež ako 
lekár na predpis – po kvapkách, pričom tento dar je jedinečný a 
neopakovateľný. V jednej českej krížovke bola tajnička: „za všechny 
peníze světa – minutu času nekoupíš!“ Otázkou však je, ako s týmto 
darom disponujeme!? Môžeme ho posvätiť, učiniť užitočným, alebo 
ho aj nerozvážne, nemúdro márniť, či „zabiť“

Akiste som nevyčerpal všetky dimenzie darov, ktoré v našom 
živote predstavujú nesmierne cenné hodnoty. Viacerí z Vás by mi 
pripomenuli, že som na ďalšie hodnoty zabudol. Nie je možné 
zrátať, čo v našom živote nás obohacuje, ale predsa by sa žiadalo ešte 
spomenúť hodnotu dobrých susedov, krásne medziľudské vzťahy a 
mnohé TALENTY, ktoré dostal človek – niektoré pre seba, ale oveľa 
viac pre iných.

Aby sme správne hospodárili s týmito talentami, máme krásne 
príklady ľudí tu na zemi, ktorí nám pomáhajú, nás povzbudzujú a 
inšpirujú aby sme múdro gazdovali. V našich domoch býval nápis: 
„Kde Boh hospodári – tam sa dobre darí!“ Okrem pozemských máme 
aj nebeských pomocníkov, ktorí svojím príkladom a orodovaním 
usmerňujú naše zraky k svätým: Martinovi, Barbore, Zuzane, 

Antonovi, Vendelínovi, súčasným vzorom – Sv. Jánovi Pavlovi II., 
Matke Tereze a čoskoro blahoslavenému P. Titusovi Zemanovi, ako 
i našim krstným i birmovným patrónom, tých ktorých si osobitne 
uctievame, a nadovšetko sa zadívajme na našu Nebeskú Matku 
Pannu Máriu, ktorú si zvlášť uctievame ako NANEBOVZATÚ! Bolo 
to práve 13.augusta 1995, keď som spolu s Vami slávil svoju prvú 
sv.omšu vo svojej – vtedy novej farnosti v Uníne, na letné hody.

Novinár John Haffer dostal v roku 1957 povolenie rozprávať 
sa so sestrou Luciou, ktorej sa v roku 1917 vo Fatime zjavila 
Panna Mária. Položil jej v prvom rade túto otázku: Je modlitba sv. 
Ruženca hlavným odporúčaním P. Márie? Ona: „Nie! A čo teda? 
Pokánie. Madona povedala, že pod pokáním rozumela - verne si plniť 
každodenné povinnosti“. Nie je teda Ruženec dôležitý? „Je veľmi 
dôležitý, lebo ak chceme verne plniť povinnosti, musíme sa modliť!“ 
Novinár dal sestričke aj túto otázku: Nie je potrebné putovať do 
Fatimy? Sestrička sa usmiala. „Oveľa lepšie je, keď si verne vykonáme 
svoje povinnosti“.

Prajem a vyprosujem Vám – moji bývalí farníci z Unína a 
Radimova, aby Vás – obetavých pútnikov, ktorí ste boli na týchto 
svätých miestach, ale aj všetkých pútnikov na tejto našej pozemskej 
púti, po celý život, ale obzvlášť v tomto JUBILEJNOM FATIMSKOM 
ROKU stého výročia zjavenia Panny Márie Fatimskej, Božia Matka 
ako svoje verné deti a pútnikov pre svoje orodovanie zahŕňala 
svojím pokojom, a orodovaním vyprosila všetky potrebné milosti, k 
čomu Vám i všetkým Vašim drahým žehnám!

ThDr.Lackovič Alojz, PhD. dekan
Trnava  - MODRANKA, 15.júla 2017

Z tohtoročnej procesie Božieho Tela. Foto: M. Straka

Náš bývalý p. dekan Alojz Lackovič
 sa 6. júla dožil životného jubilea 70. rokov. Želáme 
mu veľa pevného zdravia, pohody, pokoja a ochrany 

Nebeskej Matky. 
Nech ešte dlhé roky šíri Božie slovo medzi veriacim ľudom.

• •
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Opustili nás:
Marie Pechová 31. 5. 2017 vo veku 82 rokov
Františka Rácová 11. 7. 2017 vo veku 83 rokov

Česť ich pamiatke

Rozpis vývozu komunálnych odpadov pre rok 2017
24. 8. 2017 Separovaný
14. 9. 2017 17. 8. 2017
5. 10. 2017 21. 9. 2017

26. 10. 2017 19. 10. 2017
16. 11. 2017 30. 11. 2017
7. 12. 2017 21. 12. 2017

28. 12. 2017

Spoločenská kronika

Zosobášili sa:
Lukáš Hornáček – Mgr. Eliška Tokošová 13. 5. 2017
Milan Komorný – Bc. Soňa Herudová  17. 5. 2017
Štefan Sušienka – Martina Kostecká  20. 5. 2017
Jaroslav Horinka – Júlia Šedivá  27. 5. 2017
Ján Smolinský – Mária Masaříková  27. 5. 2017
Zdenko Žák – Lucia Švecová   17. 6. 2017

Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom

Narodili sa: 
Viktor Ondriaš   7. 6. 2017
Leo Júnoš   21. 6. 2017

Kultúrno-spoločenská činnosť
Čo bolo ...
16. 4. 2017 Diskozábava – TJ Unín
5. 5. 2017  Prednáška zvonára z Chrámu sv. Víta v Prahe
5. 5. 2017 Diskozábava – TJ Unín
7. 5. 2017 Deň matiek
27. 5. 2017 Slávnosť u sv. Urbánka
3. 6. 2017  Deň detí
6. 6. 2017 Koncert – ZUŠ Holíč
21. 6. 2017 Divadlo „Princezná kolobežka“ – ZŠ Štefanov
24. 6. 2017 Unínske samohyby
15. 7. 2017 Družobné stretnutie – TJ Unín – Moravany
22. 7. 2017 Pohárová súťaž hasičských družstiev
7. 8. 2017 „Mjesíc na Kozách“ – pozorovanie oblohy - OcÚ

Čo bude ...
11. 8. 2017 Hodová diskozábava - TJ
12. 8. 2017 Hodová zábava – TJ
12. 8 2017 Výstava drobného zvieratstva - SZCH
14. 8. 2017 Hodový futbalový turnaj - OcÚ
14. 8. 2017 Hodová „11“ - OcÚ
7. 10. 2017 Koncert – ČK
22. 10. 2017 Úcta k starším – JD
11. 11. 2017 Hodová zábava s ochutnávkou vín a destilátov - SZZ
10. 12. 2017  Mikulášske poobedie – OcÚ

Zmena v obecnej knižnici
Obecná knižnica je otvorená počas školského roka vždy v 

piatok v čase od 15.00 do 16.30 hod. Cez prázdniny ja zatvorená. 
Knihovníčkou je pani Iveta Masaryková.

40 rokov kňazstva
Na Fatimskej sobote konanej 1. júla 2017 v Šaštíne si pripomenul 

40. výročie prijatia kňazskej vysviacky náš bývalý duchovný správca 
Jozef Karáč. Bolo to presne 32 rokov odvtedy, ako prišiel k nám, 
do unínskej farnosti, za správcu. Rodák z Perneka bol vysvätený 
vtedajším Trnavským biskupom Júliusom Gábrišom 12. júna 1977 v 
Katedrále sv. Martina v Bratislave. Jeho prvým pôsobiskom sa stalo 
pútnické miesto Šaštín-Stráže, kde pôsobil až do konca júna 1985. 
V čase jeho príchodu bol farský kostol v generálnej rekonštrukcii 
a všetky bohoslužby sa konávali v Kaplnke. Príchod mladého ani 
nie 33 ročného kňaza bol zmenou pre všetkých. Veci, ktoré sa po 
dlhé obdobie zdali neriešiteľnými sa dali do pohybu. Pre svoje plány 
vedel získať starých i mladých. Mužov dokázal získať či už záujmom 
o ich každodenné starosti a problémy alebo i cez futbal. Mladých 
pritiahol športom, výletmi, opekačkami a taktiež v neposlednej 
miere i prostredníctvom vtedajšej novinky videa. Prostredníctvom 
neho hlavne deťom a mladým premietal dabované náboženské 
filmy, animované disneyovky, jednoducho hodnotné programy, 
ktoré boli za hranicou vtedajšej domácej televíznej ponuky. Spolu 
s vtedajším duchovným vo Vysokých Tatrách Štefanom Mordelom 
spolupracoval na rozširovaní náboženských filmov. 

Spoločná fotografia p. dekana Jozefa Karáča s deťmi pri príležitosti 
uvítania vo farnosti v júli 1985. Foto: J. Tokoš

Pán farál (vtedy ešte nebol dekanom) v Uníne na videorekordéry 
nahrával náboženské filmy a relácie rakúskej televízie, ktorej signál 
nezadržali ani ostnaté drôty a zátarasy na hraniciach, a skupina 
okolo Š. Mordela vo Vysokých Tatrách ich zasa dabovala. Z 
dabovaných filmov zasa na unínskej fare sa robili kópie, ktoré sa 
ďalej šírili medzi farníkmi a známymi. Popri tejto tichej mediálnej 
pastorácii pokračoval v generálnej oprave nášho farského chrámu a 
už na Vianoce 1985 sme mohli v ňom sláviť spolu Eucharistiu. Po 
roku 1989 sa jeho zásluhou celkovo opravil kostolík sv. Barbory, 
postaral sa o tri nové zvony do farského kostola a obnovil sa i kostol 
na filiálke v Radimove. Za tých 10 rokov pôsobenia v Uníne toho 
bolo ďaleko viac a nie všetko sa dá vyjadriť slovami.

Od 1. júla 1995 sa stal farárom farnosti sv. Rodiny v Bratislave 
– Petržalke, kde opäť začínal nanovo. Farnosť nemala ani kostol, 
ani faru. Mala len plány a pozemok, kde mal vyrásť kostol s farou 
a pastoračným centrom. Odmenou za jeho snahu bola návšteva sv. 
Jána Pavla II. v jeho farskom kostole. V júli 2007 sa opäť vrátil na 
Záhorie a to do Radošoviec, kde pôsobil až do penzie. V súčasnosti 
je výpomocným duchovným vo farnosti Bratislava – Záhorská 
Bystrica.

-mh-
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Zostali už len spomienky
V piatok 21. júla 2017 nás zastihla smutná správa, že vo veku 92 

rokov v Zálesí zomrela p. Mária Podmanická.
Táto žena sa zapísala do pamäti všetkých starších Unínčanov. 

Bola učiteľkou a spolu s manželom Jozefom, taktiež učiteľom, sa 
prisťahovali do Unína v septembri 1952 a pôsobili v našej škole. 
Ako mladí manželia si priviedli aj deti, 3-ročného Jožka a Slávka 
ešte v perinke. Pán Jozef pôsobil v škole ako riaditeľ, potom robil 
inšpektora a neskôr sa stal vedúcim odboru školstva na Okresnom 
národnom výbore v Senici. Po jeho odchode zo školy sa pani Mária 
stala zástupkyňou riaditeľa a v Uníne pôsobila až do odchodu do 
dôchodku v roku 1983. Bola výbornou logopédkou, pomohla 
mnohým deťom s chybami reči. 

Svoj život žila naplno. Školstvo bolo jej poslanie. Veľa času 
venovala svojej rodine, ale zostalo jej i na záľuby. Milovala prírodu, čo 
prezentovala i ako členka Slovenského zväzu záhradkárov v Uníne, 
kde robila tajomníčku od roku 1970. Bola výbornou organizátorkou, 
venovala sa nacvičovaniu ochotníckeho divadla, založila v obci zväz 
žien, kde sa stala v roku 1953 spoluzakladateľkou „svadobky“, ktorá 
slúži dodnes.

Bola „učiteľ“ v pravom slova zmysle, telom i dušou. Za 31 rokov 
v našej obci zanechala hlboké korene. V tých časoch bol učiteľ ako 
ona hybnou kultúrno-spoločenskou silou v obci.

Z Unína sa odsťahovala v roku 1983 do Ivanky pri Dunaji, časť 
Zálesie. V roku 1986 ovdovela, no obklopená milujúcou rodinou 
sa venovala vnukom a pravnukom. Naďalej pomáhala deťom s 
poruchami reči a ako bolo povedané na zádušnej omši, bola to 
obetavá žena veľkého srdca, ktorá za sebou zanechala kus práce a 
nám ostatným už len veľa spomienok.

Česť jej pamiatke

S. učiteľka Mária Podmanická učila zvyčajne prvákov. 
Foto: Archív J. Drúžka

K odpadom
Možno si poviete, že stále opakujeme a hovoríme to isté. Ale 

opakovanie je matkou múdrosti. A čím si to skôr uvedomíme, tým 
skôr sa opakovania toho istého zbavíme. 

Obec sa snaží zapojiť do separovania odpadu všetkých občanov 
bez rozdielu, či bývajú v rodinných domoch, vo vlastných bytoch 
alebo nájomných obecných bytoch. Nie vždy sa to darí. Darmo 
poukazujeme na iné obce, ako majú tam čisto. Robíme si to sami. 
Pozrime sa okolo seba, deti idú zo školy a plné priekopy sú odpadu 
z krabičiek od džúsov, ovocia ktoré dostali na obed a pod. Ale aj 
dospelí sa nedajú zahanbiť, popri chodníkoch nájdete pohodené 
krabičky od cigariet, použité papierové vreckovky a iný podobný 
odpad. Pýtam sa, aj doma si hádžete odpad po zemi? Snažíme sa, aby 
aspoň časť z tohto odpadu vyzberali pracovníci, ktorí sú na obecnom 
úrade pridelení z úradu práce. Pritom by sa mohli venovať inej práci 
a nie robiť poriadok po nedisciplinovaných občanoch. Keby sa každý 
z nás zamyslel nad sebou, snažil sa udržať poriadok aj na verejných 
priestranstvách, vyzeralo by to iste ináč aj v našej obci.

Kedysi si každý robil poriadky pred svojim domom, lebo to je 
jeho vizitka. Dnes sa však nájdu takí, ktorí nedbajú, aby im obecní 
pracovníci pred domom aj zametali. No na to, kde a čo je treba v 
obci urobiť poukazujú najviac. Vizitkou nájomníkov v obecných 
nájomných bytoch je i okolie ich bytových domov, no oni nie sú 
vlastníkmi, tak ich záujem o udržanie okolia budovy je na bode 
mrazu. Je to smutné, lebo aj toto je súčasť obce. 

Niektoré spoločenské organizácie si zobrali pod patronát časti 
verejných priestranstiev, čím sa chcú podieľať na udržaní poriadku v 
obci. A my ostatní, ako sa k tomu postavíme?

Čo myslíte, ako dlho sa rozkladá odpad pohodený niekde v 
priekope? Bolo zistené že ohryzok od jablka alebo hrušky 16 dní, 
papier 4 mesiace, banánová šupka 5 mesiacov, vlnená ponožka 1,5 
roka, papierová škatuľa z nápoja 7 rokov, ohorok s filtrom 15 rokov, 
plechovka 15 rokov, igelitová taška 25 rokov, žuvačka 50 rokov, PET 
fľaša 100 rokov, alobal alebo tetrapakový obal 100 rokov, jednorazové 
plienky 250 rokov, sklo niekoľko tisíc rokov a polystyrén niekoľko 
desaťtisíc rokov. 

Preto by sme si mali rozmyslieť, kde odpad necháme. Či by ozaj 
nestálo za to riadne ho vyseparovať, aby sa aspoň dostal na miesta 
na to určené, kde s ním bude náležite naložené. Odpad ako PET 
fľaše, plechovky, nápojové kartóny treba pred vložením do vreca 
zošliapnuť – zmenšiť ich objem, aby sme zbytočne neprevážali 
len vzduch. Krabice od obuvi, nábytku, elektrospotrebičov, treba 
rozložiť a zmenšiť tým ich objem.

Každý vývoz odpadu 
je oznámený miestnym 
rozhlasom aj na 
internetovej stránke obce, 
takže by sa mohol každý 
podľa toho zariadiť. Mnohí 
šomreme na neporiadok 
okolo odpadových nádob. 
Ale sú i takí medzi nami, 
ktorí organizovaný zber 
ignorujú a odpad vyložia 
deň, dva po vývoze. Potom 
celú dobu do ďalšieho 
vývozu obchádzame 
napr. demižóny pri 
kontajneroch so sklom, 
WC-misy a pod.

Aj toto je o kultúre 
národa, teda o každom jednom z nás. Či kedy si doma spravíme 
poriadky, vtedy odpad odložíme k popolniciam na verejné 
priestranstvo? Spamätajme sa, urobme niečo pre seba, naše okolie 
a tým celkove pre životné prostredie, ktoré tu zostane po nás pre 
budúce generácie.

-rd-

Vývoz bol v utorok a v piatok už tu bol 
demižón!!! Foto: R. Drúžková

Koncom mája spadla v hornom parku oliva, ktorá stiahla telefónne 
drôty a zlomila jeden zo stĺpov telefónneho vedenia. Foto: J. Palkovič.
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Dňa 21. mája pristúpilo desať detí našej farnosti k 1. sv. prijímaniu. 
Foto: M. Straka

„Nechte zvony znít“
„Svatovítští zvoníci“ sú dobrovoľnou skupinou nadšených 

zvoníkov, ktorá zabezpečuje ručné zvonenie katedrály sv. Víta 
minimálne pol storočia. Zvonenie je pre mnohých poslaním, 
pretože si uvedomujú, že prispievajú k zachovávaniu tradície, ktorá 
pomaly ale isto vymiera. Práve takýmto nadšencom je pán Mgr. 
Tomáš Stařecký, ktorý zavítal do našej obce. Pod jeho velením sa 
rozoznievajú zvony katedrály sv. Víta v Prahe. Nie každá dedina 
môže byť poctená takouto návštevou, pretože sa v dnešnej dobe 
jedná skutočne o svetovú raritu. Pán Stařecký prišiel do našej obce 
na základe pozvania pána Iva Míčka. V kultúrnom dome 6. mája 
2017 spoločne zorganizovali zaujímavú a pútavú prezentáciu práve 
na túto tému. Pán Stařecký študoval Matematicko-fyzikálnu fakultu 
Karlovy Univerzity a po jej absolvovaní pracoval v Astronomickom 
ústave ČSAV. Jeho vášňou však nie sú len hviezdy, ale i cestovanie. 
Precestoval veľa krajín, spoznal mnohé kultúry a snažil sa spoznávať 
srdce a ducha jednotlivých zemí. Jeho rozprávanie bolo veľmi 
zaujímavé, pretože nám priblížil, čo obnáša práca zvoníka. Aké 
zvony v katedrále možno počuť nám priblížil prostredníctvom audio 
nahrávok, fotiek a tiež veselých príhod, napríklad, keď boli poctení 
návštevou bývalého prezidenta Českej republiky Václava Havla. V 
súčasnosti zaisťuje zvonenie 21 pravidelných zvoníkov, z toho 7 
žien a všetci dohromady majú za sebou viac ako 307 rokov aktívnej 
služby. V katedrále sv. Víta je spolu 7 zvonov: Zikmund- najťažší a 
najväčší, Václav, Jan Křtitel, Dominik, Jozef, Marie, Ježíš - najmenší. 
Pravidelne sa zvonieva v nedeľu pred sv. omšou a na poludnie a 
to vždy 15 minút. Pri mimoriadnych príležitostiach a sviatkoch sa 
pridáva i zvon Zikmund, ktorý bol pre zaujímavosť odliaty už v roku 
1549. Počet všetkých zvonení sa pohybuje okolo 130 za rok. Tieto 
zvony boli v období prvej svetovej vojny rekvirované a zničené. V 
roku 2011 vznikol projekt Arcibiskupství pražského a Metropolitní 
kapituly u sv. Víta, ktorého cieľom bolo obnovenie zvonov, ktoré boli 
zdeštruované a doplnili tak zvonový súbor do pôvodnej podoby. 
Pri príležitosti žehnania nových zvonov celebroval 30. apríla 2012 
slávnostnú sv. omšu Kardinál Dominik Duka OP, ktorý zároveň 
ustanovil tento deň „Dnem zvoníků“. 

Pri návšteve Prahy sa preto nezabudnite zastaviť v katedrále sv. 
Víta a započúvať sa do hlasu týchto mocných velikánov a tým sa na 
chvíľu ponoriť do siahodlhej histórie, ktorá väčšinu týchto zvonov 
sprevádza. V mene Obecného úradu Unín sa chcem poďakovať 
pánovi Míčkovi za podnet a záujem pozvať svojho kamaráta pána 
Stařeckého, aby nám sprostredkoval množstvo informácii, ku 
ktorým by sa veľká väčšina z nás ani nedostala a možno pre niekoho 
bolo inšpiráciou zažiť a počuť toto „veľdielo“ naživo. 

Radka Petrášová
Zdroje: http://www.katedralasvatehovita.cz/cs/historie-a-dedictvi/
zvonny, Sluneční hodiny, Jozef Jirásko, 1998, ISBN 80-902644-0-9

Vo vinohradoch 
u sv. Urbana

Pri príležitosti sviatku sv. Urbana sa v 
sobotu 27. mája 2017 o 16.00 hod. za krásneho 
slnečného počasia konala vo vinohradoch u 
kaplnky sv. Urbana, patróna vinohradníkov, 
svätá omša. Poľovnícke združenie Unín 
využilo túto príležitosť a pozvalo majiteľov 
pozemkov, ktorí mu prenajali pozemky na 
výkon práva poľovníctva na divinový guláš, 
ktorý sa podával v poobedňajších hodinách 
v areáli pri poľovníckej chate. Pekné teplé 
odpoludnie mali návštevníci možnosť 
stráviť v priestoroch novo sa formujúcich 
vinohradov.

-rd-

Informácie z obce
- Socha sv. Floriána a sv. Jána Nepomuckého pri kaplnke sv. 

Barbory boli zrekonštruované.
- Na malej dolinke bol od transformátora po 6-bytovku 

vybudovaný chodník.
- Pri kaplnke sv. Antona na dolinke bolo upravené okolie, 

položená zámková dlažba.
- Vyčistená a upravená bola plocha za kultúrnym domom, kde 

boli vysadené slivky a okrasné čerešne.
- Bolo zrekonštruované ihrisko s umelou trávou.
- Priestranstvo pri obecnom úrade bolo skultúrnené, bola 

položená zámková dlažba. Panely boli odtiaľto premiestnené na 
zberný dvor, kde boli spevnené plochy pod kontajnery na odpad.

Foto J. Palkovič
- Obec na základe žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku získala z Operačného programu kvalita 
životného prostredia z projektu „Navýšenie technickej kapacity pre 
triedený zber komunálnych odpadov v obci Unín“ nový traktor s 
príslušenstvom: čelný nakladač, nosič kontajnerov, štiepkovač 
drevnej hmoty, mechanické rameno – mulčovač a kontajnery na 
triedený odpad. Obec dokúpila z vlastných prostriedkov podkop. 
Celková hodnota projektu je 261.150,- Eur, z čoho 95 % uhradilo 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a 5 % je 
spoluúčasť obce.

- Po ukončení sezóny v pálenici sa začalo s jej rekonštrukciou, bol 
zavedený plyn, položená dlažba, vymenené kotly.

- Boli pridané dve lampy verejného osvetlenia v hornom parku a 
jedna pri chodníku z novej ulice na cintorín.

- Na IBV – Záhumenice za kostolom bolo vybudované verejné 
osvetlenie.

- Na dome smútku boli vymenené všetky okná a dvere.
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V pálenici po novom
Minulú sezónu ukončila pálenica činnosť 12. mája. Ihneď sa 

začalo s rekonštrukciou.
Postupne boli odstránené pôvodné kotly a ohnisko, 

nainštalované boli nové odpady, na podlahu položená nová dlažba. 
Podľa projektu bol zavedený plyn, nainštalované kotly a vykonané 
všetko pre spustenie prevádzky do novej sezóny. Rátame, že sezóna 
bude určite kratšia, nakoľko počasie nás v tomto roku viac krát 
nemilo prekvapilo, čo sa odzrkadlilo na úrode takmer všetkých 
druhov ovocia. Rekonštrukcia nebola vykonaná len pre jednu 
sezónu, v tomto technickom prevedení by okrem pravidelnej údržby 
mala slúžiť občanom dlhé roky.

Tohtoročná sezóna sa začne pálením už 19. septembra 2017. 
Záujemci o pálenie sa môžu prihlásiť osobne alebo telefonicky na 
č. tel. 034/6628226 alebo 0908 278 688 u vedúceho pálenice p. Petra 
Hoferku, najlepšie vo večerných hodinách.

-jp-

Na 100. výročie fatimských zjavení 13. mája 
usporiadala miestna Jednota dôchodcov púť na 
Turzovku. 

Foto: M. Straka

Otvorená nová prevádzka
VAREZ INTERIER, s.r.o. v utorok 18. júla 2017 otvoril novú 

prevádzku kaviarne a cukrárne v suterénnych priestoroch firmy. 
Otváracie hodiny sú denne od 15.00 do 21.00 hodiny.

Krásne meno Mária

Krásne meno Mária v ľudskom srdci kmitá
ako láska Božích dotykov, ako keď v duši slnce svitá.

Spievať meno Mária je radosť, radosť ktorú žije,
je ako odpútať sa od krás, ktoré v sebe kryje.

Krásne meno Mária – pevná a mocná kryha.
V tomto mene je záchrana, keď všetko zlyhá.

Možno detinská, príliš prostá Krása...
Krása, čo veniec spomienok do sŕdc vnáša.

Krásne meno Mária – klíči a rastie z neho neha,
ružencom zviazala našu zem a vôňou neba.

Storočia utekajú, s nimi i naše dni, roky,
Bližšie k Márii, dušou aj každodennými krokmi.

Krásne meno Mária – myseľ si žiada zbožne stáť
a ticho vysloviť tú radosť, čo dáva jej majestát.

Mária – vylej žiar lásky Tvojho mena na naše deti,
nech nám prostredníctvom nich na zemi nesmrteľná láska svieti.

Anna Dermeková, Unín 2016

Zaslúži si našu úctu
Na sviatok sv. Antona Paduánskeho 13. júna sa už tradične, ak 

je pekné počasie, koná v našej obci sv. omša pri jeho kaplnke na 
dolinke. V tomto roku bolo upravené okolie kaplnky a bohoslužby 
sa mohli konať z bočnej strany, kde boli umiestnené lavice pre 
účastníkov sv. omše. Nebola nijako narušená premávka na ceste. 
Úmysel sv. omše bol za žijúcich a zomrelých Antonov v našej obci. 
No dnes už toto meno ide do zabudnutia a zostalo nám len 12 
žijúcich Antonov, z ktorých najstarší je Anton Pivák – 81-ročný a 
najmladší Anton Mihál – 22-ročný. V mene spoluobčanov prajeme 
všetkým Antonom všetko najlepšie.

-rd-
Foto: A. Matuškovičová

Deň matiek v podaní škôlkarov v ľudovej nôte. 
Foto: R. Drúžková
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Rozprávkový pochod obcou
Medzinárodný deň detí sa slávi vždy 1. júna. Obecný úrad a 

spoločenské organizácie v našej obci sa venovali deťom a pripravili 
rozprávkový pochod v sobotu 3. júna. Štartom od kultúrneho domu, 
kde deti vyfasovali plán pochodu a fľašu vody, trasa smerovala k 
Barborke, kde klienti v prezlečení siedmych kozliatok a vlka privítali 
všetkých účastníkov pochodu. Čajkových ulička viedla k stanovisku 
únie žien - Mimoňom - na „Rajčulu“. Hore záhumním v tomto teplom 
popoludní dobre padlo občerstvenie, ktoré podávali manželia Jozef 
a Rozália Tokošovci. Obďaleč na „Pustom“ členovia telovýchovnej 
jednoty po športovom výkone účastníkov v spolupráci s Mášou 
a medveďom doplnili všetkým tekutiny. Záhradkári už tradične 
očakávali deti hore na záhumní so svojím vodníkom a vílami, kde 
sa mohli schladiť vo vode. 

Park v hornom konci 
patril chovateľom. Tí v 
tomto roku deti asi najviac 
prekvapili. Okrem živého 
zverinca mali pripravený 
rebrík, cez ktorý museli 
všetci prejsť po pavučinu, 
cez spleť ktorej sa dostali 
až k sladkej odmene. 
Zaujalo tu tiež maľovanie 
na tváre. Z tohto 
zaujímavého stanoviska 
trasa pokračovala na 
novú ulicu, kde v parku 
jednota dôchodcov ako 
„Červená čiapočka“ po 
absolvovaní hádzania 
na terč obdarovala deti 
sladkosťou. Pri obecnom 
úrade bolo stanovisko poľovníkov, kde sa viaceré deti dlhšie zdržali, 
lebo nie vždy majú možnosť zastrieľať si z naozajstných zbraní. Aj 
keď sa niekedy nepodarilo trafiť terč, mladí poľovníci trpezlivo opäť 
pomohli zamieriť a úspešne trafiť do čierneho.

Cestou k ihrisku na stanovisku DT-klubu boli deti nútené 
logicky pouvažovať pri splnení uloženej úlohy. Hasičský šport na 
ihrisku zaujal a voda zo striekačiek osviežila všetkých účastníkov.

Ľudová umelecká škola v Holíči má jedno z pracovísk i v našej škole. 
Pred záverom školského roka usporiadali v kultúrnom dome záve-
rečný koncert, kde sa predstavili deti v hudobnom odbore, speváci, 
tanečníci a výtvarníci pripravili výstavku zo svojich prác. Program 
zahájili tí najmenší – tanečníci z materskej školy. Potom sa postupne 
striedavo predstavili naši mladí hudobníci so speváčkami. V hľadisku 

prišli podporiť svoje deti rodičia, starí rodičia, súrodenci ako i iní 
záujemcovia. Výkony na javisku boli odmenené silným potleskom 
divákov. Koncert bol na vysokej úrovni k plnej spokojnosti divákov, 
učiteľov aj účinkujúcich.

-rd-
Foto: M. Straka

Valné zhromaždenie
Podielnici z pozemkového spoločenstva „Urbárnici Unín“ sa v 

nedeľu 28. mája 2017 zišli v kultúrnom dome na valnom zhromaždení, 
na ktorom si vypočuli správu o činnosti za predchádzajúci rok, ako 
aj správu o finančnom hospodárení za rok 2016. Bolo konštatované, 
že po samostatnom hospodárení na svojej nehnuteľnosti výsledok 
hospodárenia bol značne ziskový, čo umožňuje prvý krát v histórii 
pozemkového spoločenstva vyplatiť jednotlivým podielnikom 
dividendu z majetkového podielu. 

Treba si uvedomiť, že teraz berieme úrodu, ktorú nám zanechali 
naši starí a prastarí rodičia a preto sa musíme chovať k našej 
spoločnej nehnuteľnosti tak, aby toto mohli konštatovať aj naši vnuci 
a pravnuci. Preto do budúcna plánujeme podľa odsúhlaseného 
desaťročného lesohospodárskeho plánu našu urbársku nehnuteľnosť 
zalesňovať.

Ján Šiška – predseda pozemkového spoločenstva

Popri futbalovom zápase žiakov sa deti občerstvili a odpočinuli 
si po náročnom horúcom dni. 

-rd-
Foto: J. Palkovič
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Diplom od biskupa
V priestoroch Diecézneho katechetického úradu Bratislavskej 

arcidiecézy sa dňa 21. apríla 2017 uskutočnilo diecézne kolo 
výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“.

Odborná porota v zložení akademických maliarov, grafikov a 
umeleckých výtvarníkov hodnotila celkom 282 výtvarných prác. 
Vzhľadom na kvalitu spracovania, nápaditosti a originálnosti 
biblických námetov, porota udelila prvé miesto Samkovi Drúžkovi 
za maľbu – „Babylonská veža“, druhé miesto Lianke Malíkovej za 
maľbu – „Stvorenie sveta“ a cenu poroty Adriánkovi Bombolovi za 
kresbu – „Noemova archa“. 

Prvé tri práce z každej kategórie postupujú do celoslovenského kola.
Víťazom z našej materskej školy srdečne gratulujeme. 

Text a foto: Anna Reháková 

Venček
Nám, žiakom deviateho a ôsmeho ročníka, sa 24. apríla začal 

tanečný kurz k príprave na Venček. Trénovali sme 2 až 3-krát do 
týždňa, po dvoch hodinách za pomoci skúseného učiteľa tanca, 
Dávida Sprušanského zo Skalice. Naučili sme sa spoločenskú etiketu 
a základné spoločenské tance: Mazurka, Blues, Foxtrot, Valčík, 
Jive, Rumba, Tango a Polka. Začínali sme od najľahšieho tanca – 
Mazurka až po najťažší tanec, ktorým bola Polka. Každá tanečná 
hodina začínala správnym vyzvaním partnera/partnerky do tanca. 
Pred novými tancami sme si zopakovali predchádzajúce, ktoré sme 
sa naučili na minulých hodinách. Náš „tancmajster“ nám ukázal 
väčšinu figúr do jednotlivých tancov, ako napr.: hviezdica (Valčík, 
Rumba), otáčky, prešľapy (Jive), navíjanie a odvíjanie partnerky 
(Blues). Posledná lekcia tanca sa konala tesne pred Venčekom, kedy 
sme si zopakovali všetky tance aj waltzový nástup do sály. 19. máj bol 
pre nás dňom „D“. Ešte pred samotným začiatkom sme si navzájom 

Deň otcov v materskej škole
Každý rok je zvykom v materskej škole osláviť deň otcov 

svojským zábavným štýlom. Aj tento rok tomu nebolo inak. V piatok 
16. júna 2017 už po piaty krát pani učiteľky spolu s našimi deťmi 
pripravili program plný zábavy, smiechu, tanca a súťaženia, kedy 
sme sa všetci vrátili do detských čias. Nakoľko nám počasie neprialo, 
všetko sa odohralo vo vestibule základnej školy.

Deň otcov sa niesol v duchu ľudových remesiel. Boli vytvorené 
dve skupiny a to Patovci a Matovci (podľa hlavných predstaviteľov 
detského seriálu PAT a MAT), ktoré súťažili v rôznych remeselných 
disciplínach. Ako tesári, krajčíri, kuchári, kováči, kaderníci si 
vyskúšali svoje zručnosti v daných remeslách. Oteckovia boli naozaj 
veľmi vynaliezaví a šikovní. Vyvrcholením krásneho piatkového 
poobedia bola módna prehliadka, kde oteckovia ako módny 
návrhári vytvorili z mamičiek krásne modelky.

Foto: Archív ZŠsMŠ
Chcem sa poďakovať pani učiteľkám materskej školy v mene 

všetkých rodičov a detí za čarovný a opäť nezabudnuteľný, pre 
budúcich prváčikov posledný DEŇ OTCOV v takomto zábavnom 
duchu, na ktorý sme sa každý rok veľmi tešili.

Dodatočne všetkým oteckom, želám veľa krásne strávených 
chvíľ so svojimi deťmi 

Ľudmila Drúžková

popripínali venčeky na šaty a saká. Nezabudli sme ich pripnúť 
nášmu učiteľovi tanca a pani učiteľkám, Mgr. Daniele Hladkej a Mgr. 
Izabele Hanzlíčkovej, vďaka ktorým sme si večer užili. Keď sa sála 
začala pomaly plniť našimi rodičmi, začala nám stúpať nervozita v 
tele, pretože sme sa obávali, či všetko dobre dopadne. Vstúpili sme 

do sály „pravou nohou“ a adrenalín začal 
stúpať. Po odtancovaní všetkých tancov sme 
vyzvali do tanca našich rodičov a po nich 
učiteľov a učiteľky. Po hlavnej časti programu 
začala voľná zábava. Zahrali sme si tanečné 
hry, ako napríklad stoličkový, metlový a 
balónikový tanec. Bavili sme sa my, naši 
rodičia ale i učitelia, čo nás veľmi potešilo. 
Neskôr večer sme sa zabávali na ľudových, 
moderných a retro piesňach. Odprevadili 
sme nášho „tancmajstra“ vo veľkom štýle s 
potleskom a ováciami. 
Foto: M. Straka

Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zo 
srdca ďakujú za trpezlivosť, námahu a 
pomoc všetkým rodičom, našim triednym 
učiteľkám a učiteľovi tanca. 

Žiaci IX.A a Mgr. D. Hladká
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Z našej školy...
V tomto školskom roku sme sa opäť zúčastnili predmetových 

olympiád, športových a recitačných súťaží a rôznych exkurzií a 
výletov. 

V dejepisnej olympiáde našu školu reprezentovala víťazka 
obvodného kola Monika Hricová, žiačka VII.A. V silnej konkurencii 
žiakov okresu Trnava sa nestratila, obsadila cenné 6. miesto. 

V okresnom kole recitačnej súťaže Hurbanov pamätník našu 
školu reprezentovala Nikola Husárová, žiačka IX. A triedy, víťazka 
obvodného kola III. kategórie- poézia v Holíči. Nikolke sa darilo a 
svojím prednesom si vybojovala pekné 2. miesto.

Naši žiaci Samko Míšaný, Riško Macho, Danko Regásek, Sabinka 
Husárová a Karinka Palkovičová sa zúčastnili na okresnom kole v 
prehadzovanej zmiešaných družstiev a umiestnili na výbornom 1. 
mieste a zaslúžene postúpili do krajského kola. Tu sa umiestnili na 
veľmi peknom celkovom 10. mieste z už spomenutých 16 škôl. 

Naša žiačka Ninka Khúlová sa zúčastnila na Školských 
majstrovstvách Trnavského kraja v atletike žiakov a žiačok, ktoré sa 
konali na Mestskom atletickom štadióne A. Hajmássyho v Trnave.Len 
týždeň po úspechu na okresných majstrovstvách nebola ďaleko od 1. 
miesta v hode kriketkou ani na krajských majstrovstvách. Výkonom 
52m70cm sa umiestnila na výbornom 4. mieste zo 17 štartujúcich. 

Žiaci prvého stupňa sa zúčastnili školy v prírode v krásnom 
prostredí rekreačnej oblasti Duchonka. Penzión Slniečko, v ktorom 
sme boli ubytovaní, poskytoval moderné ubytovanie s výbornou 
domácou stravou. Samozrejme, že v exteriéri penziónu nechýbal 
bazén, multifunkčné ihrisko, ohnisko, preliezačky s hojdačkami, 

ihrisko na plážový volejbal aj pohodlný prístrešok.
Tento rok sa tiež konal pre prvý stupeň plavecký výcvik. 

Výcvik sa uskutočnil na plavárni v Senici. Deťom sa veľmi 
páčilo a mnohí sa naučili plávať a tí, ktorí už plávať vedeli 
sa zdokonalili. 

Koniec školského roka patrí školským výletom. Na 
dvojdňový výlet sa vybrali deviataci. Ich cesta smerovala 
najprv do Serede, kde navštívili Múzeum holokaustu. 
Vypočuli si prednášku o deťoch, ktoré žili v týchto 
priestoroch. Múzeum holokaustu v Seredi je súčasťou 
SNM - Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Hlavná 
činnosť múzea sa venuje problematike antisemitizmu, 
rasizmu a xenofóbie v kontexte s vývojom holokaustu na 
Slovensku. Ďalšia zastávka bola prehliadka Národného 

žrebčína v Topoľčiankach. Tu si prezreli krásne koníky, zoznámili 
sa s plemenami koní, ktoré tu chovajú. Navštívili pracovňu T. G. 
Masaryka v priestoroch topoľčianskeho zámku. Spoločne strávili 
veľa krásnych chvíľ. 

Ostatní žiaci druhého stupňa mali možnosť zúčastniť sa výletu 
do jaskyne Driny a na hrad Červený kameň. Žiaci videli peknú 
kvapľovú výzdobu jaskyne a aj sa dozvedeli mnoho informácií 
o jaskyniach. Prehliadku hradu začali pri dobovom „autobuse“, 
pokračovali krátkou zastávkou pri lekárni a po 32 schodoch sa 
dostali na poschodie hradu. Tam postupne videli viaceré izby, 
či salóniky hradných pánov, výstavu dobových zbraní, rytiersku 
sálu, či hradnú kaplnku a popri tom sa veľmi pútavým a zábavným 
spôsobom dozvedali nové informácie o živote ľudí, ktorí na hrade 
prebývali pred mnohými rokmi.

-DH- 
Foto: Archív ZŠsMŠ
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Ďalší úspech v Testovaní 9
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod 

názvom Testovanie 9-2017 sa v tomto školskom roku uskutočnilo 5. 
apríla 2017 na 1437 základných školách. 

Aj v našej škole sa v tento deň uskutočnilo testovanie deviatakov. 
Objektívnosť priebehu testovania bola tento rok už po druhýkrát 
zabezpečená činnosťou externého dozoru, v každej triede bol počas 
testovania prítomný učiteľ z inej školy. Externý dozor bol na škole už 
od rozbalenia zásielky s testami ráno až do zabalenia odpoveďových 
hárkov do bezpečnostných obálok po ukončení testovania v 
popoludňajších hodinách. Kontrolu regulárnosti a objektívnosti 
priebehu Testovania 9-2017 vykonávala na 120 základných školách 
Štátna školská inšpekcia. 

Testovania 9 sa v tomto školskom roku zúčastnilo 10 
deviatakov našej školy. V Slovenskom jazyku a literatúre dosiahli 
úspešnosť 69,2%, čím sa umiestnili na prvom mieste zo štátnych 
škôl v Skalickom okrese a prevýšili tak celoslovenský priemer o 
8%. V matematike dosiahli úspešnosť 64%, čím sa umiestnili na 
druhom mieste zo štátnych škôl v Skalickom okrese a prevýšili tak 
celoslovenský priemer o 7,6%. 

Žiaci 9. ročníka: Radka Čelústková, Nikola Dávidová, Nikola 
Husárová, Nina Khúlová, Tomáš Kvasničák, Miroslav Míšaný, 
Veronika Míšaná, Jaroslav Pecha, Brigita Vachová a Tomáš Veselský 
sa zodpovedne pripravovali pod vedením Mgr. I. Hanzlíčkovej /SJL/ 
a Mgr. D. Hladkej /MAT/ a úspešne obstáli aj vo veľkej konkurencii 
základných škôl trnavského kraja.

Všetci naši deviataci boli úspešne prijatí na nimi zvolené 
stredné školy. Jedna žiačka na evanjelické gymnázium, 3 žiačky 
na bilingválne gymnázium, jeden žiak na strednú stavebnú školu, 
jedna žiačka na obchodnú akadémiu, 2 žiaci na gymnázium, jeden 
žiak na strednú strojnícku školu a jeden žiak na strednú školu 
elektrotechnickú. Želáme im veľa šťastia do budúcnosti.

-DH-

Dovidenia spolužiaci...
Dovidenia spolužiaci dobre sa tu mávajte,

a na svojich spolužiakov vždy v dobrom spomínajte,
ako sme sa my mávali, spolužiaci rozmilí,

keď sme s vami kamaráti na zédešku chodili!

Dovidenia spolužiaci dovidenia zbohom vám
nás už volá les, lúčina, len či zas nesklame nás,
odchádzame každý inam, ktovie či sa zídeme,

preto vám tu na pamiatku spomienky nechávame!

Slovami tejto piesne sa aj tento rok lúčili deviataci so svojimi 
mladšími spolužiakmi, učiteľmi, upratovačkami, školníkom a 
kuchárkami vo vestibule základnej školy. Slávnostný príhovor si 
pripravila Nikolka Husárová, dojímavo sa prihovorila všetkým 
učiteľom, žiakom a najmä triednej učiteľke Mgr. D. Hladkej. 
Poďakovala za cenné rady, za roky strávené v našej škole, za slová 
povzbudzujúce, pochvalné ale aj karhajúce. Deviataci po príhovore 
zaspievali rozlúčkovú pieseň a poďakovali svojim učiteľom malým 
kvetom. Posledný krát si prebrali svoje vysvedčenia z rúk svojej 
triednej učiteľky. Pár slov k nim prehovoril aj pán starosta, ktorý 
prišiel oceniť žiačky roka. Tento rok si z jeho rúk prevzali ocenenie 
a knižnú odmenu dve žiačky. Ninka Khúlová ocenená najmä 
za vynikajúce výkony v oblasti športu a Nikolka Husárová za 
vynikajúce úspechy v recitačných súťažiach, športových súťažiach 
a pri aktivitách v škole. Obe žiačky zároveň pochválila aj pani 
riaditeľka a odmenila ich vecným darčekom. 

Deviataci si pripravili aj krátky program na rozlúčku so školou, 
po ktorom nasledovalo spoločné posedenie s učiteľmi pri dobrom 
obede, veselej zábave a sladkých zákuskoch.

-DH-, Foto: Archív ZŠsMŠ

Posledné spoločné foto tohtoročných deviatakov s triednou učiteľkou 
a potom už len Dovidenie spolužiaci.

Unínski učitelia do roku 1900
O dejinách školy v obci sa v Unínskych novinách písalo v 

minulosti už viac krát (napr. Unínske noviny 3/2009, 1/2010, 1/2011). 
Základným a nenahraditeľným historickým prameňom je Kronika 
rímskokatolíckej ľudovej školy v Uníne, ktorú založil bývalý dlhoročný 
správca školy Alexander Flamík niekedy na sklonku 20. rokov 
minulého storočia. V úvode kroniky sa však vracia až do roku 1833, 
ktorý považuje za vznik školy v Uníne. Vychádzal pravdepodobne z 
dostupných písomností ako i spomienok najstarších pamätníkov. 
Vieme však, že k založeniu školy v spomínanom roku 1833 neprišlo. 
Unínska škola existovala už ďaleko skôr. 

V roku 1560 nariadila trnavská synoda, aby sa pri každej 
farnosti zriadila škola. A nakoľko Unín bol farnosťou, môžeme 
predpokladať, že škola skutočne do konca 16. storočia v obci 
vznikla, hoci jej existenciu z toho obdobia nemáme doloženú. Na 
okolí okrem skalickej mestskej školy, vieme o jestvovaní školy v roku 
1599 v Radošovciach. V Uníne máme školu výslovne spomínanú 
v roku 1626. Je to doteraz najstaršia zmienka o škole v dedine. 
Školy vznikali na konfesionálnom základe. Zriaďovateľom školy 
bola cirkev, presnejšie farnosť. Učiteľa vyberal farár, pretože okrem 
učenia učiteľ hrával v kostole na organe, spieval na pohreboch, robil 
zvonára a piekol omšové hostie. Jednoducho bol kňazovou pravou 
rukou a označoval sa ako rechtor, teda učiteľ i organista v jednej 
osobe. Rechtor ďalej musel ovládať aspoň základy latinčiny, ktorá 
bola nielen vtedajšou oficiálnou rečou cirkvi, ale i úradným jazykom 
štátnej správy. Niekedy robil aj obecného notára, teda viedol obecnú 
písomnú agendu. Bývali v škole a ich pôsobenie zahŕňalo i filiálky. 
V prípade Unína to boli najskôr obce Petrova Ves s Letničím. No už 
pred zriadením farnosti v Petrovej Vsi mali v roku 1731 petrovešťania 
svojho rechtora, ktorý pôsobil i v Letničiu. Unínsky rechtor po 
roku 1731 chodil do Radimova, no v 80. rokoch 18. storočia mal 
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Tri hasičské súťaže v Uníne
Dobrovoľní hasiči svojou všestrannou činnosťou patria medzi 

aktívne zložky v našej obci.
Prvou tradičnou akciou v tomto roku bolo organizovanie 

hasičského maškarného plesu. Následne členovia výboru spolu s 
Miss hasičkou Slovenska, našou členkou, Alicou Ondrášovou boli 
prijatí u predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikúša.

Koncom apríla a začiatkom mája nasledovali podujatia k oslave 
patróna hasičov sv. Floriána. Naši členovia sa zúčastnili zájazdu 
hasičov okresu Skalica na Hostýn, kde sa konala celonárodná púť 
hasičov Čiech a Moravy. Na spiatočnej ceste vykonali návštevu 
baziliky na Velehrade. Náš zbor sa zúčastnil spoločne s družobnou 
organizáciou z Lipova celonárodnej púte v Šaštíne. Vyvrcholením 
bola miestna oslava za prítomnosti uniformovanej jednotky hasičov 
a starostu obce Jána Palkoviča u novej zreštaurovanej sochy sv. 
Floriána, ktorú posvätil náš duchovný Mgr. Tibor Tasáry.

Tak ako po minulé roky hasiči vo svojom areáli postavili „máj“. 
Odbornú prípravu a školenie členov zásahového družstva 

vykonali v Skalici a následne sa zúčastnili taktického cvičenia 
„Povodňovej ochrany“ na rieke Morava pri Kopčanoch.

V tomto roku hasiči vykonávali i asistenčnú službu pri procesii 
„Božieho tela“, pri XV. ročníku podujatie „Unínske samohyby“ a 
na „Horňáckych slávnostiach“ spolu s hasičmi z Lipova. Hasiči 
sa zapojili i do tradičnej akcie na deň detí „Rozprávkový pochod 
v našej obci“. Pripravili pre deti záverečné stanovisko: striekanie 
vody zo džberovky na terče a prechod cez tunel. Každého účastníka 
odmenili sladkosťou.

Náš hasičský zbor v tomto roku zorganizoval tri veľké hasičské 
podujatia. 

Dňa 27. 5. 2017 okresné kolo previerky pripravenosti hasičských 
družstiev dorastu a dospelých za účasti 19 družstiev. Najviac nás 
potešili dorastenky, keď po víťazstve v okresnom kole reprezentovali 
našu obec na krajskej súťaži v Gbeloch, kde obsadili 4.miesto. Požiarne 
družstvo mužov v okresnom kole skončilo na 7. mieste.

Dňa 3. 6. 2017 sa konala v Uníne okresná súťaž mladých 
hasičov Plameň. Súťažili naše dve družstvá. Dievčatá obsadili 2. 
miesto a chlapci 5. miesto. Mladí hasiči sa zapojili i do okresnej 
hasičskej mini ligy. Zúčastnili sa štyroch súťaží a celkovo sa 
umiestnili chlapci na 6. mieste a dievčatá na 2. mieste.

Dňa 23. júla 2017 náš hasičský zbor organizoval súťaž „O pohár 
obce Unín“. Súťaže sa zúčastnilo 18 hasičských družstiev. V kategórii 
muži 12 družstiev a ženy 6 družstiev. Výsledky boli nasledovné:

Ženy: 1. miesto Schaffler-INA Skalica, 2. Unín A, 3.Unín B – 
dorastenky.

Dorastenky na krajskej súťaži v Gbeloch. (dolný rad zľava): Mária 
Reháková, Natália Tokošová, Tamara Flamíková, Katarína Pechová, 
(horný rad zľava): Nikola Dávidová, Nina Khúlová, Radka Čelúst-
ková, Brigita Vachová, Sabína Jankovičová, Dominika Chanečková. 
Foto: V. Tokoš

Radimov už svojho vlastného rechtora a tak sa činnosť unínskeho 
rechtora viazala iba na Unín. K škole patrili i určité pozemky, ktoré 
rechtor užíval a z ktorých mal taktiež nejaký príjem. V 2. polovici 18 
.storočia darovalo Holíčske panstvo rechtorovi štvrtinovú usadlosť, z 
ktorej musel platiť panstvu desiatok a konať panskú robotu. Z roboty 
sa mohol na rok vykúpiť za sumu 5,10 zlatých.

Za svoju službu rechtori mali príjem, ktorý pozostával z 
viacerých zložiek a na ktorý mu prispievali obyvatelia všetkých obcí, 
kde pôsobil. V prvom rade to bol stály ročný plat. V roku 1626 bol 
z Unína vo výške 1,5 zlatého a v roku 1632 dvoch zlatých. Od 18. 
storočia sa zvýšil na 8 zlatých. Z Petrovej Vsi to boli 4 zlaté a od 18. 
storočia dva zlaté z Letničia. Od 2. polovice 18. storočia pribudol 
mu ešte poplatok od želiarov po 10 a od podželiarov po 5 denároch. 
(Želiari boli obyvatelia, ktorí vlastnili dom bez pôdy. Podželiari 
nemali ani dom ani pôdu a bývali v podnájme.) K tomu mal ročný 
zosyp raži z Unína v rozsahu 20 skalických meríc (1 skalická merica 
= cca. 93,6 l) a z Petrovej Vsi 15 skalických meríc. Obyvatelia mu 
museli z každej obce priviesť do školy istý počet vozov dreva. V roku 
1731 to bolo 6 vozov dreva z Unína. A v dobe vyberania vinného 
desiatku dostal z každého okovu (=cca 54,4 l) vína pintu (= cca. 
1,7 l) a na sviatok sv. Juraja, keď sa každoročne volilo vedenie obce, 
dostával 50 denárov. Ďalej participoval na štólových poplatkoch 
kňaza za pohreb. Štólové poplatky boli príjmy kňaza, ktoré dostával 
v spojitosti s vysluhovaním niektorých liturgických obradov. Za 
recitovaný pohreb dostával v 17. storočí 12 denárov a za spievaný 
pohreb 25 denárov. V 18. storočí sa tieto taxy zdvojnásobili. K tomu 
sa pripočítavalo 5 denárov za pohrebné zvonenie. Okrem toho 
dostával skalickú mericu pšenice, z ktorej piekol hostie. Za spievanie 
pašií mal pintu vína z farskej ofery na Vianoce, Veľkú noc a zoslanie 
Ducha Svätého mu patrila tretina. Ako odmenu za vyučovanie 
dostával od žiakov takzvané školné, ktoré sa platievalo štvrťročne 
a malo zmiešanú formu – 30 denárov, peceň chleba a holba (= cca. 
0,85 l) soli. Popri tom si žiaci nosievali polienko dreva na priloženie 
do kachieľ. Všetky tieto príjmy prevedené na peniaze predstavovali 
v roku 1788 sumu necelých 82 zlatých.

Starostlivosť o školskú budovu bola na bedrách obce. V roku 
1713 bola v zlom stave, takmer na spadnutie. Opravu potrebovala 
i v roku 1756 a menšie i v roku 1811/12. Vidiecke školy v tom čase 
pozostávali z dvoch miestností. V jednej žil rechtor so svojou rodinou 
a v jednej vyučoval. Na vyučovanie prichádzali deti zvyčajne iba v 
zimnom období, lebo počas leta pomáhali s prácami na poli. Podľa 
výšky školného navštevovalo v roku 1788 školu najviac 24 detí. 

V roku 1713 sa spomína ako rechtor Pavol Aigner, v roku 1731 
sa Ján Agnelli. Tento 35-ročný učiteľ pôsobil v Uníne už 11. rok. 
Pravdepodobne jeho otec Pavol Agnelli bol rechtorom v Holíči. V 
roku 1756 bol rechtorom v Uníne Martin Uherkovič a v roku 1788 
Anton Uherkovič. Pravdepodobne i v tomto prípade ide o otca a 
syna. Nasledujúci známy učiteľ pôsobil v škole v rokoch 1811/1812 a 
bol ním Štefan Papánek. Výška jeho príjmov bola 146 zlatých. Potom 
poznáme až učiteľa Štefana Matulaja (Matulay), ktorý sa narodil v 
roku 1793. V obci učil v rokoch 1833 – 1863, teda do svojej smrti. 
Vtedy už škola bola tam, kde si ju ešte väčšina z nás pamätá ako starú 
školu (teraz firma Kovovýroba). Po ňom prevzal miesto učiteľa jeho 
syn František Matulaj (*1839) a vyučoval až do roku 1889, keď sa 
vymenil s menovcom Kristiánom Matulajom, dlhoročným učiteľom 
v Radošovciach. František išiel za učiteľa do Radošoviec a Kristián 
prišiel do Unína. Nevieme v akom boli príbuzenskom pomere, ale 
príbuzní boli. Matulajovci boli učiteľská rodina. V 80. rokoch 19. 
storočia okrem Unína a Radošoviec bol Jozef Matulaj učiteľom v 
Radimove a Viliam Matulaj výpomocným učiteľom v Čároch. Až do 
roku 1877 v Radošovciach bol učiteľom Alexander Matulaj. 

Unínska škola bola po roku 1880 rozšírená na dvojtriednu školu. 
Výpomocným učiteľom bol najskôr Štefan Lokotka (v rokoch 1883-
1886), po ňom v rokoch 1887-88 Anton Vaculík. Toho vystriedal 
v roku 1889 Jozef Milvaj (Milvay). Od roku 1891 pôsobil ako 
výpomocný učiteľ Ignác Haldina. Nevieme dokedy pôsobil, no v 
roku 1895 ešte učil na našej škole.

M. Hoferka
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Pred samotným začiatkom súťaže vo vinohradoch ukážková jazda 
obcou. Tento rok už po 15. krát!!! Foto: M. Fišera

Víťazné družstvo domácich na Pohárovej súťaži v Uníne. Foto: R. 
Straka.

Vinohrady naše, jak sa zeleňáte, 
traktorkári naši, pjekné stroje máte

Ani tento rok nesmel chýbať zvuk motorov po domácky 
vyrobených samohybov. Akcia sa konala 24.júna 2017 v unínskych 
vinohradoch. Tento rok bol však niečím výnimočný, pretože 
prebiehal už 15.ročník. Počasie doprialo všetkým zúčastneným užiť 
si deň plný súťaží, kde si zmerali svoje sily po domácky zostrojené 
traktorky, ktorých bolo dohromady 25, z ktorých boli len štyria 
rodáci a to Lukáš Pecha, Marián Malík, Marián Malík ml. a Ján 
Žilínek. Diváci tiež neboli ukrátení o chvíľku adrenalínu a mohli si 
vyskúšať súperenie, napríklad v pití piva, zatĺkaní klincov, hádaní 
„motor kaput“ alebo pre najmenších pitie kofole. Celá udalosť sa 
niesla v príjemnom duchu s výbornou atmosférou. Po vydarenom 
výkone ste sa mohli občerstviť všaderozvoniavajúcou cigánskou 
pečienkou, gulášom a inými drobnými pochutinami. Pre deti bol 
pripravený skákací hrad, jazda na koni a iné detské hry.

Rízkobrání
Na sviatok sv. Cyrila a Metóda 5. júla 2017 výbor Jednoty 

dôchodcov v Uníne zorganizoval zájazd na „Rízkobrání u Osičkú“ 
do Lanžhota. Zájazdu sa zúčastnilo 34 členov miestnej organizácie, 
ktorí pri už tradične dobrej hudbe „Rubín“, dobrej nálade, dobrom 
jedle a tanci zabudli na bežné denné starosti a strasti života. Domov 
si odniesli peknú spomienku na Rubín, pesničky a kopec „rízkú“ z 
Lanžhota u Osičkú.

Dr. Ladislav Matušovich

Muži: 1. miesto Schaffler-INA Skalica, 2. Radimov, 3. Holíč
Poháre víťazom odovzdali starosta obce Ján Palkovič, veliteľ 

DHZ Peter Vanek a predseda DHZ Vladimír Tokoš.
V tomto výcvikovom roku treba poďakovať hlavne členkám 

hasičského družstva dorasteniek za veľmi dobré výsledky a vzornú 
reprezentáciu obce a hasičského zboru.

Tieto výsledky dosiahli i vďaka ich trénerom a vedúcim 
Vladimírovi Tokošovi, Petrovi. Vaňkovi, R. Žilínkovi, J. Vaňkovi. a 
R. Strakovi.

Pohárovej súťaže sa zúčastnilo iba hasičské družstvo mužov v 
kategórii nad 35 rokov v Letničí, kde obsadili 1.miesto.

Vďaka dobrej preventívno-výchovnej práci nevznikol v našej 
obci žiadny požiar a doteraz sa nám vyhla i živelná pohroma. 
Veríme, že nám to vydrží i do ďalšieho obdobia.

Š. Andel

Slnečné poobedie 18. 
júla 2017 bolo sved-
kom posvätenia nové-
ho kríža. Vyše 5 metro-
vý antikorový kríž bol 
postavený v blízkosti 
prevádzky Kovový-
roba Unín s.r.o.. Kríž 
dala vyrobiť rodina 
Floriána a Jarmile 
Ovečkovcov. Vysvätil 
ho za účasti rodiny, 
pozvaných hostí, za-
mestnancov firmy ako 
i občanov obce miestny 
duchovný Mgr. Tibor 
Tasáry.

Foto: J. Palkovič

Víťazi v kategórii: 
Šibenica: 1. miesto Dominik Dobrovodský, 2. miesto Peter 

Vaško, 3. miesto Marián Kovalovsky 
Šprint: 1. miesto Marián Kovalovsky, 2. miesto Marián Malík 

ml., 3. miesto Jozef Vala.
„Naj traktor“: 1. miesto Peter Masár, 2.miesto Martin Juriga, 

3.miesto Fero Kalamen.
Putovný pohár získal Peter Vaško z Piešťan. V pití piva bol 

najlepší Martin Helík a zatĺkaní klincov dvojica Vaško-Vaško. 
Navyše náš rodák Marián Malík získal špeciálne ocenenie za to, že 
svoju „mašinu“ prevetral už desaťkrát na tomto podujatí. 

V mene Obce Unín, by som chcela poďakovať miestnemu 
občianskemu združeniu za vydarenú akciu, entuziazmus 
zorganizovať túto akciu a zároveň vyznať Unínčanov, aby prišli 
ukázať svoje samohyby a tým prispieť k hojnejšej účasti a podporiť 
túto na širokom okolí už známu akciu. 

Radka Petrášová

Foto: Š. Jurigová
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celú rodinu. Môj starší brat Jaroslav a sestra Margita sa teda narodili 
v Uníne v roku 1950 a 1951. Ja a mladší brat Ján sme sa narodili v 
roku 1957 a 1958 – už doma v Holíči.

Najstarší brat Jaroslav býva v Bratislave. Dotiahol to z nás 
najvyššie. Asi 15 rokov pred dôchodkom robil riaditeľa Letiska 
Milana R. Štefánika v Bratislave. Vlastne celý život venoval lietadlám. 
Aj teraz, ako dôchodca sa venuje modelom. Sestra Margita býva 
taktiež v Bratislave. Pracovala ako úradníčka v bankovníctve, 
no teraz si už užíva dôchodku. Najmladší Ján žije v Prievidzi, je 
invalidný dôchodca. Pracoval v stavebníctve ako majster, vedúci 
pracovník v energetike a u výrobcu stavebných materiálov.

Ja, jediný som zostal doma v Holíči. S manželkou Alenou žijeme 
v rodinnom dome na Športovej ulici 7, za štadiónom. Manželka je 
zamestnaná ako vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia 
na Mestskom úrade v Holíči. Je rodená Skaličanka, ale časť života 
prežila vo Vrádišti. Spolu máme dvoch synov. Starší, Michal (* 
1981), je ekonomický inžinier. Postavil si dom v Pezinku. Pracuje 
v Bratislave a Nemecku. Je ženatý, spolu so ženou Veronikou majú 
dcéru Luciu. Taktiež maľuje technikou spachtľa. Mladší syn Tomáš 
má vyštudovanú informatiku a dejiny umenia. Býva v Lausanne 
vo Švajčiarsku, tam aj pracuje v IT technológiách. Robí počítačové 
animácie a scény. S manželkou Jitkou majú dcéru Tanyu.

Keďže ste celú rodinu mali v Uníne, predpokladaním, že do 
obce ste sa často vracali

Zážitky z Unína sú nezabudnuteľné, ako z detstva. Pri potoku, 
za humnama – futbal, husi... alebo cez zimu – toľkého snehu – 
skoro po pás. Taktiež si spomínam, ako sme chodievali na hody. To 
nezabudnem do smrti. Keď už sme boli väčší - prvé zábavy, veľakrát 
a často na to spomínam. Rád by som sa stretol s ľuďmi z tej doby, 
zavolajte... Chodievali sme so starenkou do lesa, učila nás poznávať 
huby, boli sme na Zámčisku, u Hoštečnej studničky, vo vinohrade, 
na chate u tety Hoferkovej, na tálku v poli, aj na futbale na ihrisku, 
na kolotoči. Keď je človek dieťa alebo mládežník, tak je pre neho 
všetko väčšie – inak to vníma – vzácnejšie, nové poznanie atď. Preto 
sú zážitky z detstva také vzácne, dobrodružné a nezabudnuteľné.

Tvojou celoživotnou záľubou je maľovanie. Kedy si si 
uvedomil, že kreslenie je to, čo Ťa baví? A ako si si rozvíjal svoj 
talent?

Keď som bol dieťa, najlepší darček pre mňa boli farebné ceruzky 
a čistý zošit, omaľovanky atď. Rád som kreslil, teraz maľujem. Asi tak 
od 18. rokov s ozajstnými olejovými farbami. Bolo to obdobie, ešte 
keď som navštevoval strojnícku priemyslovku v Myjave. Počas štúdií 
som sporadicky navštevoval školenia amatérskych výtvarníkov v 
Senici. Takže som vlastne samouk. Vlastním veľké množstvo kníh 
o výtvarnom umení. Toto bola moja škola. Treba mať talent a ďalej 
len pracovať a pracovať. Aspoň takúto mám skúsenosť aj od svojich 
kolegov z klubu Genesis. Ono je to tak, ako všetko ostatné, pokiaľ 
chceme dosiahnuť dáke výsledky. V mladosti boli mojím vzorom 
regionálni maliari Oldřich Barón, a Otto Kroupa, ikona holíčskeho 
maliarstva. S pánom Kroupom spolupracujem dlhé roky. Môj smer 
realita nie je jednoznačne definovateľný. Moje obrazy oslovia mladú, 
strednú aj staršie generácie. Od roku 2002 som členom Holíčskeho 
výtvarného klubu Genesis, ktorého jedným zo zakladateľom je môj 
starší syn Michal. Klub je rôznorodý. Je v ňom maľovanie, keramika, 
rezbári, foto, čipka, intarzie atď. Je činný a tvorivý.

60 obrazov
Výstava pod názvom 60 obrazov, ktorej vernisáž sa uskutočnila 

5. mája 2017 v priestoroch budovy holíčskej manufaktúry, bola 
prvou autorskou výstavou Antona Macha, ktorého korene siahajú 
do našej dediny. O svojej celoživotnej záľube ako aj väzbe na Unín, 
čo-to povedal v nasledujúcom rozhovore.

Narodil si sa a vyrastal v Holíči. Tvoje korene však siahajú do 
Unína.

Narodil som sa 4. 5. 1957 v Holíči (teda doma) na ulici Vrádištská 
č. 13 – ulica, ktorá smeruje k štadiónu. Toto ovplyvnilo moje detstvo, 
štadión, šibenica, Chvojnica (ešte vtedy nezreguľovaná). V lete 
hodne športových aktivít, hodne prírody, zážitkov a aj ponaučení. 

Moji rodičia pochádzali z Unína. Otec: Anton Mach (* 
1921), pochádzal z Unína, jeho korene však siahajú do Smrdák. 
Pochádzal zo 4 detí ako najmladší syn. Boli traja bratia a jedna 
sestra. Bol absolventom gymnázia a obchodnej akadémie v Skalici. 
Zamestnanie, kde strávil najdlhší čas – až do dôchodku, bolo vedúci 
dopravy okresnej správy spojov Senica, sídlo Holíč. Bol vždy veľmi 
slušný a poctivý človek, čo bolo vo vtedajšej dobe normálne, teraz už 
nie. V spokojnosti sa dožil 90 rokov. Mama Rozália Machová, rod. 
Filipová (* 1928), bola hybnou silou našej rodiny. Taktiež pochádzala 
z Unína a mala jednu mladšiu sestru, Kamilu Hoferkovú. Mama bola 
do našich 15 rokov domáca, potom bola zamestnaná ako kuchárka 
v materskej škôlke pri Ľanárskych a konopárskych závodoch Holíč. 
Bola dobrá kuchárka, aj doma. Vzdelanie mala základné, no bola 
veľmi sčítaná. Bola schopná prečítať knihu za 2 dni. Mama sa dožila 
87 rokov. Otec a mama sa zosobášili v roku 1949 a v roku 1953 sa 
presťahovali do ich nového domu v Holíči na Vrádištskej ulici č. 13.

Predpokladám, že asi často 
rodičia spomínali ich rodnú obec, 
vracali sa k nej v spomienkach.

Samozrejme že obaja 
spomínali ich rodnú obec. Mama, 
keď išla do Unína, hovorila, že 
ide domov. Rodný Unín bol pre 
ňu všetkým – ešte aj na smrteľnej 
posteli, keď už sa človekovi rozum 
pletie. Veď tam mali všetku 
rodinu Machových z otcovej 
strany, rodinu Hoferkových a 
početnejšiu a nezabudnuteľnú 
rodinu Mihálových. Florián Mihál 
a Rozália nám boli krstní – viedli 
nás na prijímanie aj k birmovke. 
No a samozrejme starenka – 
Mária – mama našej mamy. V 
detstve je starenka, či babka, 
niečo výnimočné. Už to začíname 
zažívať aj my s manželkou. Ešte si pamätám na susedov Jakúbkových, 
Flamíkových – Strožových, Albrechtových a veľa ostatných. Naša 
mama nám vždy rozprávala o tom, ako sa žilo a hlavne z čoho sa žilo 
na vidieku, keď tam neboli „firmy“ ako dnes.

Bol by som zabudol na starečka. Bol som dieťa, ešte keď žil. 
Starček bol natmavo opálený (z poľa) ošľahaný pracovitý muž. 
Pamätám si, ako sedel, občas, na poklope od studne na dvore. 
Pozoroval hydinu a ujedal kus slaniny. Dával aj nám, pre nás to 
vôbec nebolo dobré, skôr naopak. Ale dorástli sme až k jeho chuti. 
Po starenke som v Uníne nebol Mach, ale Filip - tak ma volala. A 
prastareček Filip bol kapelník...

V lete, keď som prišiel na prázdniny, tak suseda – tetka Stróžka 
na mňa kričali: „No co Filipe, jak sa máš?“ a ja som odpovedal: „Šak 
víte, dobre.“

Do Holíča odišli rodičia za prácou, postavili si dom... Tvoji 
starší súrodenci sa ešte narodili v Uníne?

Ako som spomínal, rodičia sa zosobášili v roku 1949, bývali u 
starenky, teda u Filipov a keď si postavili nový dom, tak sa presťahovali 
do Holíča. Otec tam mal zamestnanie, ktoré bez problémov uživilo 

Foto: Archív A. Macha
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Pri vernisáži 5. 5. 2017 v Holíči si spomínal, že je to Tvoja 
prvá i posledná samostatná výstava. A čo kolektívne výstavy?

Z kolektívnych výstav začnem doma. Ale napodiv, doma, v 
Holíči, vystavujeme možno raz za 3-4 roky. Potom predovšetkým 
Slovensko a región. Mávame výstavy v Skalici a v okolí, Senici, na 
južnom Slovensku v Nových Zámkoch, tradičné kúpeľné výstavy v 
Hodoníne a Smrdákoch. Chystáme Lednice. Na Morave v Břeclave, 
najnovšie na paskoveskom zámku na Ostravsku a pripravuje výstavu 
v Brne. Z Rakúska spomeniem Deutsch –Wagram na predmestí 
Viedne a Hohenau an der March za hranicami. Pribúdajú stále 
nové mestá, čo je veľmi dobre. Kultúru treba šíriť. V klube je nás 
25, ale výstav sa zúčastňuje napríklad 15 ľudí, ktorí sa obmieňajú, 
lebo niektorí majú napríklad svoje samostatné výstavy, alebo pre 
iné príčiny sa nemôžu zúčastniť. Máme približne 10 výstav do roka. 
Všetci sú veľkí nadšenci, aj keď niektorí sú profesionáli.

Neprehodnotil si napokon svoje rozhodnutie, že pri ďalšom 
životnom jubileu by sme sa opäť stretli na Tvojej autorskej 
výstave?

Počas trvania výstavy som videl dosť veľký záujem a počul 
veľa kladných hodnotení. Určite toto je jedna z možných príčin 
prehodnotenia, či vystavovať ďalej alebo nie. Ak áno, tak sa to bude 
odvíjať od množstva diel, ktoré namaľujem (alebo nie), ale nie od 
výročia alebo životného jubilea, lebo tých už ma veľa nečaká. Od 
jesene som dôchodca, takže môžem sa pustiť do práce, nič ma 
nebrzdí.

Ďakujem za priestor. Majte sa a dovidenia!

Pripravil M. Hoferka

Jubilant a jubileum
Život ubieha každému rovnakou mierou. Zdá sa nám  to 

len nedávno, čo pán Florián Ovečka vo svojej garáži začínal 
s podnikateľskou činnosťou. Dnes musíme skonštatovať, že v 
novembri to bude už 25 rokov čo získal živnosť a začal oficiálne 
podnikať. V tomto roku oslávil životné jubileum 70. rokov života 
on. Pri príležitosti obidvoch jubileí sme ho požiadali o rozhovor.

V prvom rade Vám pán Ovečka blahoželám k 70. narodeninám 
aj 25. výročiu podnikateľskej činnosti v obci. Ste najväčším 
zamestnávateľským subjektom v obci, ktorý zamestnáva občanov 
našej obce. Môžete nám ozrejmiť Vaše podnikateľské začiatky?

Celý život som sa venoval strojárstvu. Vyučil som sa ako 
nástrojár v ZVL Skalica. Tam som aj skoro celý svoj produktívny vek 
pracoval. Strojarina a najmä výroba nástrojov je precízna, presná a 
vysokoodborná robota. To ma vždy lákalo, fascinovalo ma robiť vždy 
niečo nové, nepoznané, ale zároveň vysokoodborné. Nevyhýbal som 
sa novým výzvam, ktorých realizovanie ma vždy lákalo.

Podnikal som najskôr 2 roky popri zamestnaní. Bolo to časovo 
náročné, práce pribúdalo. Tak som prešiel pracovať len vo svojej 
firme. Začali sme s výrobou strihacích a lisovacích nástrojov pre 
strojárske firmy. Najskôr sám s brigádnikmi, neskôr som pribral 
jedného zamestnanca, potom sme boli asi šiesti. Robili sme rôzne 
komponenty pre výrobné družstvo Didaktik Skalica, neskôr pre 
ELITEX Šurany sme vyrábali pojazdné lišty do kancelárskych 
stolov. Pokračovali sme vo výrobe nástrojov pre FEX Petrova Ves 
a FED Bilkove Humence ako i pre rôzne zahraničné spoločnosti, 
ktorých názvy si už dnes ani nepamätám. Zlomovým momentom 
bol začiatok spolupráce s firmou OMS pri výrobe komponentov do 
svietidiel ako i samostatných svietidiel. V časoch najlepšej spolupráce 
sme pre túto firmu vyrábali jeden typ svietidla (rozmery 600x600) 
až 50 kamiónov mesačne. To bola tá lepšia doba. Spolupráca 
pokračuje naďalej aj keď spoločnosť zmenila majoritného vlastníka. 
V súčasnosti spolupracujeme s najväčšou strojárenskou firmou 
na okolí SCHAEFFLER s.r.o. Skalica pri výrobe komponentov. 
Firmu som založil sám, ako sa hovorí „na zelenej lúke“, bez pomoci 
politických a iných subjektov z garážovej firmy až do reálneho stavu 
v akom sa nachádza dnes. Musím zdôrazniť, že nie sám, ale za 
aktívnej pomoci rodiny, blízkych a priateľov.

Uvedený nárast výroby sa musel realizovať v súlade s nárastom 
zamestnancov, pracovných priestorov a technológie?

Samozrejme. Postupne sme podľa požiadaviek naberali 
zamestnancov. Maximálne sme zamestnávali 50 zamestnancov. 
Vzhľadom k poklesu výroby v OMS sme tento rok museli znížiť stav 
zamestnancov na 32. Bolo to moje asi jedno z najťažších rozhodnutí 
v podnikateľskej činnosti. Snažím sa na pracovisku a vo firme 
vytvárať kolegiálne vzťahy a toto prepúšťanie bolo v rozpore s mojím 
zmýšľaním, ale nebolo iného východiska a možnosti. Je iróniou, že 
keď zamestnanci odišli prišli nové zákazky a my sme museli riešiť zase 
iné problémy... Taký je podnikateľský život. Čo sa týka rozvoja firmy, 
boli sme nútení rozšíriť priestory z garáže do dvora pri rodinnom 
dome, neskôr sme kúpili obidve časti bývalej školy v Uníne. Z dôvodu 
zvýšenej výroby ale aj z dôvodov technologických sme postavili nové 
haly. Dnes máme pracoviská na troch miestach v obci. Z dôvodu 
navýšenia výroby sme nakúpili stroje, lisy, CNC stroje, jednoúčelové 
stroje, drôtové rezačky, CNC automaty a iné stroje potrebné k 
výrobe. Nebudem spomínať finančnú oblasť, do nákupu strojov 
a technológii sme vložili nemalé finančné prostriedky. Keď sme 
chceli kvalitne vyrábať, byť konkurencie schopní a prispôsobovať sa 
požiadavkám trhu, bolo to nevyhnuté. Považujem kroky vykonané v 
tejto oblasti za správne a opodstatnené.

Vízia a plán do 
budúcna?

Dožil som sa už 
sedemdesiatky. Stále 
podnikám, ale myslím 
aj na zadné kolieska. 
Od začiatku som firmu 
budoval a smeroval 
ako rodinný podnik. 
Rodina mi bola od 
počiatku pri tejto 
činnosti nápomocná. 
Najmä manželka, ale 
postupne aj dcéry. 
Patrí im moja veľká 
vďaka. Preto som pred 
pár rokmi, postupne 
„opraty“ firmy 
predávať svojím zaťom 

Ľubošovi Stierankovi a Peťovi Morbacherovi. Vo firme pracujú aj 
obidve dcéry Vierka a Janka. Pokiaľ budem môcť, budem pomáhať, 
radou, kontaktmi, každou formou pomoci. Chcem, aby firma 
napredovala, aby boli spokojní nielen majitelia ale aj zamestnanci, 
ľudia ktorí s firmou spolupracujú. Po minulé roky som sa snažil 
pomáhať či už po materiálnej ale aj finančnej stránke či už v Uníne 
obecnému úradu, cirkvi, zdravotníctvu, študentom, penziónu, 
športovcom, škole. Na okolí nemocnici v Skalici, futbalu v Senici, 
cirkvi v Holíči, atletickému klubu v Holíči, ktorý vedie môj tréner 
z učňovskej doby Rudo Roučka. Atletike som sa v tej dobe venoval 
v behoch na 800 a 1500 m a celkom úspešne. Nechcem sa týmto 
chváliť, len konštatujem a hodnotím. Mojou filozofiou je, že ak na to 
mám a môžem pomôcť a niekto ma o to požiadal, alebo som videl 
sám, že treba pomôcť tak som pomohol. Tak som myslel, tak som 
konal.

Záverom len chcem poďakovať všetkým, ktorí mi za tých 25 
rokov podnikania pomohli.

Pán Ovečka ďakujem za rozhovor.
Želám Vám k životnému jubileu ešte raz hlavne pevné zdravie, 

veľa osobných úspechov ale aj radosti z vykonanej práce, v tejto 
ťažkej dobe.

Za Obecný úrad Unín Vám ďakujem za spoluprácu a pomoc. 
Želám firme KOVOVÝROBA Unín s.r.o. veľa podnikateľských 
úspechov. 

J. Palkovič 
Foto: P. Morbacher
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Vyžrebovanie jesennej časti 
futbalového ročníka 2017/2018

A-mužstvo
Kolo Dátum Čas

1. 6.8. 17.00 Smolinské - Unín
2. 13.8. 17.00 Unín - Čáry
3. 20.8. 17.00 Sobotište - Unín
4. 27.8. 17.00 Unín - Š. Humence
5. 3.9. 16.30 Smrdáky - Unín
6. 10.9. 16.30 Petrova Ves - Unín
7. 17.9. 16.00 Unín - P. Močidlany
8. 24.9. 16.00 Koválov - Unín
9. 1.10. 16.00 Unín - Sekule

10. 8.10. 15.00 Štefanov - Unín
11. 15.10. 15.00 Unín - Kunov
12. 22.10. 10.00 Hradište p. Vrátnom - Unín
13. 29.10 14.30 Unín - Letničie

Dorast
Kolo Dátum Čas

1. 6.8. 14.30 Štefanov - Unín
2. 13.8. 14.00 Unín - Borský Mikuláš
3. 20.8. 13.30 Radošovce - Unín
4. 27.8. 14.00 Unín - Borský sv. Jur
5. 2.9. 14.00 Šaštín - Unín
6. 10.9. 13.30 Unín - Sobotište
7. 17.9. 13.30 Kúty - Unín
8. 24.9. 13.00 Unín - Štefanov
9. 1.10. 13.30 B. Mikuláš - Unín

10. 8.10. 12.00 Unín - Radošovce
11. 15.10. 12.30 Borský sv. Jur - Unín
12. 22.10. 11.30 Unín - Šaštín
13. 28.10. 14.30 Sobotište - Unín
14 5.11. 11.00 Unín - Kúty

Žiaci
Kolo Dátum Čas

1. 26.8. 10.00 Hlboké - Unín
2. 2.9. 16.30 Unín - Smolinské
3. 9.9. 13.00 Kopčany - Unín
4. 13.9. 17.00 Unín - Kunov
5. 16.9. 16.00 Unín - Radošovce
6. 23.9. 10.00 Sobotište - Unín
7. 30.9. 16.00 Unín - Mokrý Háj
8. 7.10. 12.30 Štefanov - Unín
9. 14.10. - voľno

10. 21.10. 14.30 Unín - Smrdáky
11. 28.10. 11.00 Rybky - Unín

Prípravka 
Kolo Dátum Čas

1. 26.8. 17.00 Koválov - Unín
2. 2.9. 10.00 Unín - Skalica B
3. 9.9. 11.00 Kopčany - Unín
4. 13.9. - Voľno
5. 16.9. 10.00 Unín - Holíč
6. 23.9. 10.00 Petrova Ves - Unín
7. 30.9. 12.00 Mokrý Háj - Unín
8. 7.10. 10.00 Unín - Radošovce
9. 14.10. 16.00 Gbely - Unín

10. 21.10. 10.00 Unín - Oreské

PRIPRAVOVANÉ PODUJATIA V GBELOCH:
▶ 25.08.2017 PEACE FEST (19.00 hod.)
(Rockový festival, hosť: Heľenine oči.)

▶ 15.09.2017 MEDLENOV CHODNÍK (15.00 a 17.00 hod.)
(Bežecká súťaž Grand prix - kategórie pre deti, mládež aj dospelých)

▶ 30.09.2017 GBELSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI (08:00 hod.)
(jarmok, kultúrny program, kolotoče, atrakcie, ľud. zábava)

▶ 01.10.2017 KONCERT DH VIŠTUČANKA (14:30 hod.)
(hodový koncert dychovej hudby Vištučanka)

▶ 07.10.2017 SENIORSKE SPEVÁCKE SÚBORY (14.00 hod.)
(vystúpenie seniorských súborov okresu Skalica + hosť)

▶ 08.10.2017 NOSITELIA TRADÍCIÍ 2017 (14.00 hod.)
(folklórna súťažná prehliadka okresov Skalica a Senica)

▶ 20.10.2017 KONCERT SANCHEZ AMSTERDAM (20.00 hod.)
(koncert skupiny + vystúpenie hosťa programu)

▶ 10.11.2017 VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY (19.00 hod.)
(koncert skupiny Veselá trojka PK s repertoárom ľudových piesní)

▶ 26.12.2017 SLADKÁ ŇEDZELA NA ZÁHORÍ (14.00 hod.)
(výstava zákuskov spojená s predajom, tvorivé dielne)

▶ 01.12.2017 ADVENTNÁ DEDINKA (16:00 hod.)
(vianočné trhy, kultúrny program, zabíjačka, mikuláš, divadielko)

▶ 17.12.2017 KUMPANOVI MUZIKANTI (16:00 hod.)
(vianočný koncert dychovej hudby pod vedením Vlada Kumpana)

▶ 31.12.2017 SILVESTER PRE VŠETKY GENERÁCIE (20:00 hod.)
(Silvestrovská zábava s Hudobnou skupinou Grafic, rezervácia 
potrebná)

VIAC INFORMÁCIÍ: DOM KULTÚRY GBELY
Tel./fax.: 034 / 6621 764 , kultura@gbely.sk , www.gbely.sk


