
(Pokračovanie na str. 2)

Vážené spoluobčianky, 
vážení spoluobčania,

nastal čas odpočinkový, dovolenkový 
pre nás unínčanov aj čas hodový. Toto číslo 
našich novín vychádza tradične k  letným 
hodom. Dovoľte mi, aby som aj touto 
formou, Vám všetkým poprial príjemné 
chvíle strávené v  kruhu rodiny, priateľov 
a  blízkych. Hody sú v  dnešnom poňatí, 
okrem duchovnej stránky, v  porovnaní 
s hodovými slávnosťami minulých desaťročí 
iné. Sú iné, ale chvalabohu sa stále zachovali, 
síce v inej podobe, ale sú naše, unínske.

Využijem toto číslo unínskych novín, 
nakoľko sa končí volebné obdobie, 
na  čiastočnú rekapituláciu posledných 
dvoch volebných období, kedy som 
vykonával funkciu starostu. Pred 8 rokmi 
som svoj volebný program obsiahol do  6 
okruhov. Investičná výstavba, využívanie 
a  čerpanie európskych štrukturálnych 
fondov, životné prostredie, unínske 
vinohrady, protipovodňové opatrenia 
a spoločenská činnosť.

V oblasti investičnej výstavby sa nám 
podarilo zaviesť elektrickú energiu na  IBV 
Záhumenice za  kostolom, zaviesť verejné 
osvetlenie, zrekonštruovať vysokotlak 
plynu, vybudovať cestnú komunikáciu 
s  priľahlými parkoviskami a  k dnešnému 
dňu aj predať stavebníkom všetky parcely.

Čo sa týka využívania a  čerpania 
eurofondov, podarilo sa nám projektmi 
získať finančné prostriedky v  dvoch 
projektoch. Na  technické vybavenie 
zberného dvora (traktor, náves, kontajnery, 

mulčovač, štiepkovač) vo výške 248.092,- € 
a druhý projekt bol na zníženie energetickej 
náročnosti verejnej budovy – kultúrneho 
domu dotácia vo  výške 408.885,- €. 
Dodávateľom stavby bol však realizovaný 
za nižšiu sumu.

Zo štátneho rozpočtu sme 
zrekonštruovali hasičskú zbrojnicu, 
dotácia vo  výške 29.920,- €, zavlažovanie 
futbalového ihriska dotácia vo  výške 
13.000,- €, osvetlenie športového areálu 
dotácia vo výške 10.000,- € a rekonštrukcia 
zasadačky v  kultúrnom dome dotácia 
vo výške 10.500,- €. 

Z nadácii sme postavili detské ihrisko 
v Rajčuli, detské ihrisko pri obecnom úrade,

detské ihrisko v  Čajkovke, 
zrekonštruovalo sa detské ihrisko v hornom 
parku, workoutové ihrisko na  futbalovom 
štadióne. Celková výška preinvestovaných 
dotácií na tento účel bola 12.000,- €.

Z vlastných finančných zdrojov sme 
vyriešili niekoľkoročný problém s verejným 
osvetlením. V  celej obci, na  každom 
elektrickom stĺpe bolo inštalované nové LED 
osvetlenie, taktiež bolo inštalované parkové 
osvetlenie pri  chodníkoch k  cintorínu, 
v hornom parku a pri ceste k hasičskej chate. 
Inštalovaním nového verejného osvetlenia 
prišlo v  každom roku k  úspore nákladov 
minimálne vo výške 70 %. Za 6 rokov prišlo 
k drobnej poruche 2 kusov osvetlenia. Staré 
osvetlenie bolo veľmi poruchové, jeho 
výmenou sme znížili náklady na opravy. 

Bola vykonaná oprava chodníkov 
k cintorínu položením zámkovej dlažby.

Obec odkúpila od  fyzickej osoby 
celú parcelu v  Čajkovej uličke, ktorá bola 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Obecný úrad Unín  
a dychová hudba 

ŠOHAJKA 
Vás srdečne pozývajú na  

veľmi zanedbaná. Priestor bol vyčistený, 
časť odpadového kanála zakrytá, pôda 
zrekultivovaná a bolo tam postavené detské 
ihrisko a zasadené stromy.

Bola vykonaná veľká rekonštrukcia 
pálenice. Čo sa týka stránky technologickej 
ako i  média, ktorým sú kotly vykurované. 
Prešli sme na  vykurovanie plynom miesto 
dreva, zlepšila sa technológia pálenia 
destilátu, zlepšilo sa pracovné prostredie 
v pálenici. Pálenica bola 6 sezón v prevádzke 
po 10 mesiacov, jednu sezónu zavinenú zlou 
úrodou trvala prevádzka len 6 mesiacov. 
Prechod z  vykurovania drevom na  plyn 
nemal absolútne žiadny dopad na  počet 
zákazníkov. Práve naopak.

V celej obci boli podľa projektu 
dopravného inžiniera inštalované nové 
dopravné značky a dopravné cestné zrkadlá.

Vybudovaním chodníka na  malej 
dolinke od  počiatku ulice až po  jej koniec 
boli vytvorené podmienky pre  bezpečný 
pohyb občanov, najmä deti.

Veľkou rekonštrukciou prešla aj budova 
Domu smútku, ktorá bola postavená 
koncom 70. tich rokov 20.storočia 
potrebovala vonkajšiu aj vnútornú opravu.

Na náklady VUC TT bola 
zrekonštruovaná cesta 3. triedy spájajúca 
obec s cestou Holíč – Petrova Ves. Vyše 10 
rokov trvala snaha o opravu nie už cesty ale 
„tankodromu“. Podarilo sa. Cena za  nový 
asfaltový povrch bola vyše 900 tisíc €.

Na mostoch v  obci boli opravené 
a  natreté zábradlia, most v  hornom konci 
bol aj stavebne upravený v základovej časti. 
Na  školských budovách okrem jedálne 
a telocvične bola vymenená strešná krytina, 
taktiež prišlo k výmene strechy na kabínach 
TJ. V obci sa nachádzajú stále verejné studne, 
všetky boli odborne zrekonštruované a  sú 
plne funkčné. Rekonštrukciou prešla aj 
poľná cesta k vinohradom. V časti Chrástka 
boli položené betónové panely, taktiež aj 
v  priestore okolo Studničky, kde bývalo 
blatisto. Ostatné časti cesty sú vysypané 
frézovaným asfaltom, kamenivom alebo 
suťou. Veľkou investíciou bol nákup 
požiarneho vozidla Tatra 815 CAS 32 
pre potreby hasičov z Českej republiky.

V týchto dňoch sa v  obci realizuje 
inštalácia optických káblov a zároveň bude 
inštalovaný kamerový systém. 

Všetky sakrálne sochy, ktoré 
sa nachádzajú na  pozemkoch obce 
boli odborne zreštaurované, taktiež 
rekonštrukciou prešla kaplnka sv. Antona.

Z oblasti životného prostredia sme sa 
zamerali na  sfunkčnenie a  skultúrnenie 
objektov, ktoré boli zaburinené, nevyužívané. 
To najmä objekt Jazero a  Čajkovka.      

Unínske noviny
o b č a s n í k o b y v a t e ľ o v o b c e U n í n

číslo 2 / ročník XX.     nepredajné     Letné hody 2022



Unínske noviny2

Obidve boli očistené, vysadené stromami. Cez Nadáciu Zelené obce 
sme vysadili v lokalite Jazero a na štadióne telovýchovnej jednoty 88 
stromov. Výsadba zelene v  spolupráci s Mendelejovou univerzitou 
v  Lednici bola realizovaná okolo kultúrneho domu, v  Čajkovke, 
v  parku pri  obecnom úrade. Celkom bolo vysadených okolo 50 
stromov. V  priebehu roka 2021 sme dostali 30 líp od  včelárskej 
nadácie. Boli vysadené v  Chrástke a  v Cihelni. Tento rok máme 
cez  nadáciu zabezpečenú ďalšiu výsadbu, ktorá bude realizovaná 
v intraviláne obce. V kabínach TJ bola vykonaná úplná rekonštrukcia 
sčasti nefunkčného odpadu. Bola inštalovaná nová 18 m3 žumpa. 
Osobne mám dobrý pocit z triedenia odpadu v obci, z roka na rok sa 
situácia zlepšuje, viem rezervy určite sú, ale verím, že v budúcnosti 
príde ešte k ďalšiemu zlepšeniu separovania odpadu.

Po ukončení pozemkových úprav v novembri 2014 sa postupne 
začal nový život v  unínskych vinohradoch. Staršia generácia má 
v  živej pamäti aktívny ovocinársky a  vinohradnícky život v  tejto 
lokalite. Spomína aj na kultúrne dianie pri poľovníckej chate, kde sa 
pravidelne každoročne konalo niekoľko zábav a streleckých pretekov. 
Dnes sa pomaly ale isto začína s  výsadbou ovocných stromov, 
udržiavajú sa staré vysadené stromy a postupne sa začínajú budovať 
záhradné domčeky, už ich bude možno 2 desiatky. Musíme veriť, že 
život sa do tejto lokality natrvalo vráti. Obec vypracovala Dodatok č. 1 
k Územnému plánu obce, ktorý sa dotýkal priamo tejto lokality.

V protipovodňových opatreniach sme sa snažili za pomoci Povodia 
Moravy ako i  našimi zamestnancami udržiavať tok potoka v  čistote. 
Problémy nastali hlavne po silných búrkach a prívalových dažďoch.

Spoločenský život v  obci bol v  posledných dvoch rokoch 
temer zničený. Epidémia COVID-u narušila akýkoľvek proces, či 
už kultúrny, spoločenský alebo športový. Napriek tomu v  rokoch 
predchádzajúcich sa nám podarilo zorganizovať pekné akcie. 
Spomeniem len niektoré. V apríli 2015 sme si slávnostnou akadémiou 
pripomenuli 70. výročie oslobodenia obce, za účasti generálmajora 
Ing. Pavla Macka. Bola odhalená pamätná tabuľa za účasti Čestnej 
stráže a  vojenskej hudby ASR. Štyri razy sme nad  dedinou 
organizovali pozorovanie hviezd. Každoročne sme na slávnostnom 
akte na  obecnom úrade vítali deti narodené v  predchádzajúcom 
roku. Na  sviatok pamiatky zosnulých sme sa symbolicky rozlúčili 
s tými, ktorí nás navždy za posledný rok opustili. 

Kresťania z našej obce zorganizovali tradičný sviatok Božieho tela 
a krvi Pána, ktorý vysielala priamym prenosom Slovenská televízia. 
Obec v  spolupráci s  Jednotou dôchodcov Slovenska a  Úniou žien 
zorganizovala medzinárodný folklórny festival za účasti temer 400 
krojovaných a početného obecenstva. 

Mladá študentka Alica Ondrášová reprezentovala obec na súťaži 
Miss hasička ČR a  SR kde zvíťazila.Bola účastníčkou súťaže Miss 
Slovensko kde získala titul I. vicemiss a postúpila na medzinárodnú 
súťaž do Tokia. 

V  pred covidovom období sa v obci pravidelne konali plesy, 
zábavy, fašiangy, hody, mikulášska pochôdzka, šibačka, stavanie 
mája, úcta k starším, Deň červených makov, Mikulášske poobedie, 
jasličková pobožnosť, a iné tradičné kultúrne a spoločenské podujatia. 
Opätovne sa obnovila činnosť ochotníckeho divadla. Nášho rodáka, 
čestného občana Obce Unín dona prof. ThDr. Andreja Dermeka 
SDB sme si uctili odhalením pamätnej dosky na kaplnke sv. Barbory, 
v priestoroch, kde sa konala jeho primičná sv. omša.

V oblasti športu sme začínali rok nohejbalovým turnajom, 
v  priebehu roka sa konali unínske samohyby, koncom roka 
stolnotenisový turnaj. V  októbri sme pre  deti organizovali 
šarkaniádu v Brovištiach a v júni rozprávkový pochod. V spolupráci 
so  spoločenskými organizáciami sme zorganizovali turistický 
pochod Okolo Unína, zašli sme na Zámčisko, Hoštecnú studničku 
a  vyhliadkovú vežu Lipky. Dva razy sme zorganizovali rekreačný 
beh, Okolo Unína a Nočný beh okolo Unína za hojnej a spokojnej 
účasti pretekárov. Obec bola spoluorganizátorom Majstrovstiev ČR 
a SR v cestnej cyklistike (časovka jednotlivcov). 

Naši občania sa zúčastnili v júni 2021 na pomoci pri odstraňovaní 
škôd spôsobených tornádom na Morave. Finančne prispeli sumou 
3.000,- €. Vďaka.

Sú však veci, ktoré sa nezrealizovali a  osobne mňa trápia. Je to 
nevybudovanie chodníkov vo farskej uličke a od zdravotného strediska 
po koniec dolinky, a že sme nič konkrétneho nezačali s projektovou 
dokumentáciou ohľadom kanalizácie. Škoda, že sa nepodarilo 
vybudovať kultúrne a sociálne zázemie v hasičskom areáli. Taktiež sa 
nepodarilo zrealizovať kolumbárium na miestnom cintoríne.

Z oblasti spoločenského života sa dalo vytvoriť viacej činnosti, 
ale boli sme prakticky dva roky mimo hru.

Musím ešte uviesť nezmyselné zrušenie poštového úradu k 30.9. 
2021. Doslova o nás bez nás.

Záverom si dovolím poďakovať všetkým občanom za spoluprácu 
pri  rozvoji našej obce. Ďakujem spoločenským organizáciám, 
podnikateľským subjektom, ktorí s vedením obce v danom období 
spolupracovali. Ďakujem zamestnancom obce za  spoluprácu, 
poslanom obecného zastupiteľstva a  členom komisií pri  obecnom 
zastupiteľstve.

Ján Palkovič
starosta obce

Obecná pálenica 
Naša obecná pálenica je známa v širokom okolí a podľa úrody 

ovocia sa odvíja aj dĺžka jej prevádzky. Minulú sezónu sme začínali 
18. augusta 2021 a končili sme 30. júna 2022. Za toto obdobie bolo 
vypálených 16.376,73 l. a. alkoholu. Odviedli sme 88.434,34 € dane 
z liehu. Novú sezónu zahájime už 16. augusta 2022. Jej dĺžka bude 
závisieť od  úrody a  počtu objednávok na  pálenie. Záujemcovia 
o  pálenie sa môžu prihlásiť u  vedúceho pálenice Petra Hoferku 
na telefónnom čísle 0911 330 060.

- rd -

Opustili nás:
Peter Strož    vo veku 53 rokov
Martin Michaláč   vo veku 88 rokov
Ján Kollár    vo veku 70 rokov
Agnesa Pechová   vo veku 82 rokov
Štefan Vaculka   vo veku 79 rokov
Štefana Malíková   vo veku 74 rokov
Sidónia Masaryková  vo veku 90 rokov

Česť ich pamiatke

Spoločenská kronika

Zosobášili sa:
Adrian Rosmentiuc – Angelika Havlíková
Vladimír Ptačin – Bc. Adriána Martišiaková
Richard Landl – Mgr. Mária Holková
Ing. Juraj Lužák – Stanislava Ráziková
Filip Landl – Dominika Uhrincová

Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom

Narodili sa: 
Loreen Šimková
Adrian Thomas Rosmentiuc
Marek Jánošík

Šimon Šrámek
Michal Ondrej Vávrovič

Vo veku 87 rokov zomrela dňa 23. mája 2022 
v Trnovci pani Irena Kubová, dlhoročná učiteľka 

unínskej školy a vedúca Miestnej knižnice v Uníne.
Česť jej pamiatke
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Kultúrno-spoločenská činnosť
Čo bolo...
29. 4. 2022 „Vyčistime si Unín“ OcÚ a spoločenské organizácie 
 v obci
8. 5. 2022 Deň matiek – OcÚ a ZŠ s MŠ
4. 6. 2022 Deň detí – Rozprávkový pochod – OcÚ 
 a spol. organizácie
25. 6. 2022 „Svatojánsky krojový sprievod“ spojený so zábavou 
 – ÚŽ Unín
4. 7. 2022 Nočný beh okolo Unína - OcÚ

Čo bude ...
13. 8. 2022 Hodová tanečná zábava – OcÚ
13. 8. 2022   Výstava drobných domácich zvierat – SZCH
20. 8. 2022 Unínske samohyby – DT Klub Unín
18. 9. 2022 Výstava ovocia, zeleniny a výrobkov z nich - ÚŽ 
Október  Október mesiac úcty k starším – OcÚ
29. 10. 2022 Voľby do orgánov samospráva a Voľby do orgánov 
 samosprávnych krajov
1. 11. 2022 Pietny akt na cintoríne pri príležitosti pamiatky 
 zosnulých - OcÚ 
11. 11. 2022 „Červené maky“ – OcÚ, JD
17. 11. 2022  Spomienková sv. omša za don prof. ThDr. Andreja 
 Dermeka SDB

Podľa situácie v spoločnosti budeme o prípadných ďalších 
akciách informovať na web stránke obce a miestnym rozhlasom.

Deň zeme sme si pripomenuli upratovaním
Kultúrna komisia sa na  svojom zasadnutí dohodla, že spoločne 

v  rámci Dňa zeme vyčistíme v  sobotu 23. apríla 2022 Unín a  jeho 
okolie. Tri dobrovoľníčky z obce sa podujali už v piatok na zber odpadu 
u sv. Jána, kde za 1 hodinu vyzberali 10 vriec odpadu. Tento priestor 
je znečistený rôznym odpadom od  stavebného odpadu po  ostatky 
zo zvierat, takže bude potrebovať väčšiu brigádu na jeho odstránenie. 

Už v  piatok po  obede bolo zrejmé, že nepriaznivé počasie 
neumožní plánovanú akciu v sobotu zorganizovať, bola teda zrušená 
a presunutá na 29. apríla. Zišlo sa nás len 11, ale i tak sme nazberali 
kopec odpadu a  skla. V  nedeľu Ľubka Andelová zobrala so  sebou 
deti a urobili brigádu u Šinkérka mysliac si, že nazberajú ale 3 vrecia 
odpadu, no bolo ich zase 10. Deti boli naozaj statočné a zvládli ten 
bordel zbierať aj napriek všelijakým zápachom, ktoré sa z neho šírili. 

V okolí obce, ale aj v obci by si zaslúžili viaceré miesta umiestniť 
fotopasce, aby ľudia, ktorí sa snažia udržiavať poriadok okolo svojich 
obydlí a obce nedoplácali na tých, ktorým je toto všetko ľahostajné 
a znečisťujú prírodu. Po udelení pokút by si to možno rozmysleli, 
či odpad vytriedia a uložia tam kde patrí, 
alebo ho vyhodia cestou či už do  kanála 
alebo kríkov. 

Je to smutné, keď aj priamo v obci si naši spoluobčania urobia 
poriadok na dvore a záhrade a vynesú odpad na verejné priestranstvá. 
Niektorí sú nepoučiteľní a neprekáža im, že aj ich mladšia generácia 
si z nich potom berie vzor.

Dúfajme, že takýchto akcií, kde budeme likvidovať odpad 
po  našich spoluobčanoch nebude viac potreba a  ľudia prestanú 
konečne vyhadzovať smeti do prírody.
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Len stlačený odpad je dobrý odpad
Vieme, že množstvo vytriedeného odpadu sa bude zvyšovať len 

vďaka obyvateľom, ktorí budú k triedeniu pristupovať zodpovedne. 
Preto je najlepšou cestou vzdelávanie a opakovanie už povedaného. 
Nestačí teda len vytriediť, ale je treba aj odpad stláčať. Platí to hlavne 
pre  kartónové krabice, plastové obaly, nápojové kartóny z  mlieka 
a  džúsov. Obal je pred vyhodením dôležité zošliapnuť, čím sa 
zefektívni zber a ľahšie sa s odpadom manipuluje. Nestlačený odpad 
zaberá veľa miesta a vrece sa oveľa skôr naplní. Zberové spoločnosti 
zbytočne odvážajú vzduch. Zálohované obaly je treba vrátiť 
do  predajne. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a  recyklovať. 
Za  vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia. 
Veríme, že sa postupne naučíme s odpadom manipulovať.

Za kosačku ani metlu v rukách sa hanbiť 
nemusíme

Každý rok s  príchodom jari začína aj rast rôznych plodín, ale 
hlavne buriny a trávy. Preto väčšina z nás pre svoje spokojné svedomie 
a dobrý pocit udržiava aj priľahlé okolie svojich nehnuteľností, hoci 
sú to pozemky obecné. No sú i  takí, ktorí údržbu nevykonávajú 
vôbec, alebo len sporadicky, čo kazí celkový obraz obce a vyzerá to 
veľmi nelichotivo. Darmo sa vo väčšine majitelia domov snažia mať 
ich okolie krásne upravené, keď na  druhej strane je údržba úplne 
odignorovaná. A takýto nepekný stav má svoju výpovednú hodnotu 
o majiteľovi priľahlej nehnuteľnosti. Bohužiaľ, naše snahy o nápravu 
sú poväčšine márne, mnohokrát sa nám dostane ešte drzých 
pripomienok, nech sa staráme o seba. Tak ako potom zveľadíme tú 
našu obec? 

Darmo hovoríme, ako sú krásne upravené iné obce, keď niektorí 
jednotlivci pre to nie sú ochotní si upratať ani pred svojim prahom.

- rd -

Deň narcisov
Verejná zbierka Deň narcisov 2022 organizovaná Ligou proti 

rakovine, ktorá sa konala 28. apríla 2022 aj v  našej obci, kde ju 
zastrešovala organizácia Slovenského červeného kríža v  Uníne 
prostredníctvom študentov pohybujúcich sa po  obci vyzberala 
čiastku 737,84 €. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akcie zúčastnili 
aj všetkým, ktorí do zbierky na onkologicky chorých prispeli.

-rd- 

Deň matiek
Kultúrny dom v nedeľu 8. mája pukal vo švíkoch. Po dlhej dobe 

obmedzení sme sa mohli konečne spolu zísť, a zišlo sa nás naozaj 
veľa. Naši najmenší zo škôlky ale i deti základnej školy s radosťou 
prezentovali svoje vystúpenia, aby potešili hlavne mamičky a babky 
pri príležitosti Dňa matiek. Za prípravu programu patrí vďaka 
všetkým učiteľom, ktorí sa deťom venovali, ako i všetkým, ktorí 
zabezpečovali plynulý chod tejto peknej akcie. Veríme, že program 
potešil všetkých prítomných a už teraz sa tešíme na ďalšie vystúpenia 
našich detí. 

- rd -
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Unínčania úspešní na Oblastnej výstave 
psov všetkých plemien v Holíči

V sobotu 23. apríla 2022 Okresná organizácia Slovenského 
poľovníckeho zväzu Skalica so sídlom v Holíči usporiadala Oblastnú 
výstavu psov všetkých plemien. Výstava sa konala v areáli Holíčskeho 
zámku a výstavné kruhy boli umiestnené v zámockých valoch, čo 
umožnilo návštevníkom výstavy dobrý výhľad na  priebeh výstavy 
a samotné posudzovanie v  jednotlivých kruhoch. Na výstavu bolo 
z  94 plemien psov celkom prihlásených 253 jedincov zo  všetkých 
skupín FCI, z toho traja jedinci boli zo skupiny neuznaných plemien 
(Americký bezsrstý teriér, Louisianský leopardí pes a  Tatranský 
durič). Počet prihlásených psov bol nad  očakávanie, nakoľko 
na výstavách tohto typu na Slovensku býva spravidla prihlásených 
do  150 psov. Určite veľkú mieru na  takomto hojnom počte 
prihlásených psov zohráva geografická poloha mesta Holíč, ako aj 
samotný areál Holíčskeho zámku. Okrem účastníkov zo Slovenska 
sa výstavy zúčastnili aj vystavovatelia z Českej republiky, Rakúska 
a  Maďarska. Na  túto výstavu boli delegovaní medzinárodní 
rozhodcovia pre posudzovanie exteriéru psov a to MVDr. Gabriela 
Ridarčíková (predsedníčka zboru rozhodcov SR) a MVDr. Vladimír 
Piskay, obaja zo Slovenska, ktorí súčasne posudzovali psov v dvoch 
výstavných kruhoch. 

Výsledky Unínčanov v základných kruhoch:
- Alexandra Bulková so  sučkou Yris Golom, plemena Border 

collie, ktorú predviedla v triede otvorenej, získala ocenenie Výborný 
1, Víťaz triedy, Oblastný víťaz,

- Nikola Dávidová so  psom Connor Of Hillside Guardian, 
plemena Bullmastiff, ktorého predviedla v triede otvorenej, získala 
ocenenie Výborný 1, Víťaz triedy, Oblastný víťaz,

- Marie Gabrielová so svojím odchovom - sučkou Ashley The 
Queen Of Kentani, plemena Rodézsky ridžbek, ktorú predviedla 
v  triede šampiónov, získala ocenenie Výborný 1, Víťaz triedy, 
Oblastný víťaz,

- Zuzana Šišková so  psom Live Laugh Love Oasis Of Peace, 
plemena Flat Coated retriever, ktorého predviedla v triede pracovnej, 
získala ocenenie Výborný 1, Víťaz triedy,

- so  sučkou z  vlastného odchovu Nela Slnko Unína, plemena 
Flat Coated retriever, ktorú predviedla v triede mladšieho dorastu, 
získala ocenenie Veľmi nádejný 1,

- so psom Wonder Diamond In The Heart, plemena Zlatý 
retriever, ktorého predviedla v  triede strednej, získala ocenenie 
Výborný 1, Víťaz triedy,

- so sučkou Bonett Bride Queen Of Magic, plemena Zlatý retriever, 
ktorú predviedla v triede strednej, získala ocenenie Výborný 2.

Po skončení vystavovania v  základných kruhoch nasledovali 
záverečné súťaže:

Dieťa a  pes, Junior handling I, Junior handling II, Najkrajší 
pár psov, Najkrajšia chovateľská skupina, Najkrajší mladší dorast, 
Najkrajší dorast, Najkrajší veterán, Najkrajší z  tried čestných, 
Najkrajší pracovný pes, Najkrajší mladý jedinec, Víťaz Oblastnej 
výstavy.

V záverečných súťažiach, kde sa stretli najúspešnejšie jedince 
výstavy, úspešne zabojovali aj Unínčania o umiestnenia na stupňoch 
víťazov a dosiahli veľmi pekné výsledky:

Marie Gabrielová: záverečnú súťaž o  najkrajšiu chovateľskú 
stanicu vyhrala s plemenom Rodézsky ridžbek, chovateľská stanica 
Kentani,

- v  záverečnej súťaži o  najkrajší pár výstavy získala 2. miesto 
s jedincami plemena Rodézsky ridžbek, Casper Brave Heart Kentani 
a Ashley The Queen Of Kentani, 

Zuzana Šišková v záverečnej súťaži o najkrajšieho pracovného 
psa výstavy získala 2. miesto so  psom Live Laugh Love Oasis Of 
Peace, plemena Flat Coated retriever,

v záverečnej súťaži o najkrajšieho mladšieho dorastenca výstavy 
(šteniatka od  3 do  6 mesiacov) získala 2. miesto so  sučkou Nela 
Slnko Unína, plemena Flat Coated retriever.

Vynášanie Moreny v Uníne
Dňa 1. apríla 2022 sme sa rozlúčili so zimou Vynesením Moreny 

z nášho chotára, tak ako to robili naši predkovia. 
Túto udalosť som zorganizovala v  spolupráci s  materskou 

školou, kde pani učiteľky naučili deti spievať a  recitovať rôzne 
básne o Morene. Táto ľudová tradícia má korene v predkresťanskej 
dobe, kedy sa z  dediny vynášala zima a  prinášalo sa do  dediny 
„létečko“.Najprv som deťom porozprávala niečo o  živote našich 
predkov a prečo vznikla táto tradícia. Napríklad, že naši predkovia 
sa kedysi dávno neriadili kalendárom, dňami či rokmi, ale oveľa 
dôležitejšie pre nich boli ročné obdobia. Možno ste ani vy nevedeli, 
že naši predkovia kedysi rok delili len na leto a zimu. Ich život bol 
zorganizovaný teda na čas kedy sa pracovalo na poli, na čas kedy sa 
pracovať nesmelo a na čas zábavy. Okrem toho si ctili silu prírody 
a verili v rôznych bohov a bohyne. Medzi bohyne, ktoré ctili, patrila 
aj Morena. 

Niekde na  Slovensku ju volali aj Muriena, Hejhana, Smertka. 
U nás na Záhorí ju volali Kyselica. Bola to bohyňa zimy, smrti a noci. 
Bola vraj veľmi krásna a  múdra. Na  jar končila jej vláda a  žezlo 
preberala jej sestra Živa, ktorá je bohyňou jari a života.

A tak si aj u  nás deti vyrobili Morenu podľa vlastných 
predstáv z  ekologických materiálov, aby po  nej nezostal žiadny 
odpad. Počas krášlenia deti zaspievali Morene pesničky a  potom 
sme sa spoločne v  sprievode pani učiteliek a  rodičov, za  spevu 
a bubnovania na bubienkoch pobrali k potoku pri pálenici, kde sme 
Morenu zapálili a hodili do potoka. Potom si deti zobrali z košíka 
už pripravené „létečko“, halúzku zlatého dažďa so  stuhou a  takto 
symbolicky priniesli do dediny jar.

Týmto prastarým pohanským rituálom, ktorý sa robil vždy 
na Smrtnú nedeľu (t. j. 2 týždne pred Veľkou Nocou) sa definitívne 
končila zima, ale nielen to, takto sa ľudia symbolicky lúčili veľakrát 
aj so  všetkým, čo ich trápilo. Tento zvyk sa dodnes dodržiava 
v  niektorých krajoch na  Slovensku, Čechách, Poľsku, Ukrajine 
a Rusku. Ja pevne verím, že sa nám podarí tento krásny zvyk oživiť 
aj u nás v Uníne a budeme sa takto lúčiť spolu so zimou odteraz už 
každý rok aj my s deťmi.

Morena, Morena, obi si kolená,
prichystáme ťa, odejeme ťa,
zapálime ťa, zhodíme ťa…

Vo vode ťa utopíme, 
takto ťa odprevadíme.

Nech rozkvitne zelený háj 
a nech príde krásna jar.

Ľubica Andelová

Mať v dnešnej dobe po boku človeka, na ktorého sa môžete 
spoľahnúť, je jedno z najväčších víťazstiev života.
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Oblastná výstava psov súčasne prebiehala s  výstavou trofejí 
zvery ulovenej v poľovníckej sezóne 2021 - 2022 v okrese Skalica, 
ktorej expozícia bola umiestnená v  zámockej vinárni. Ďalšími 
sprievodnými akciami bola prezentácia práce sokoliarov s ukážkami 
letov dravcov a  rôzne súťažné a  zábavné aktivity pre  deti. I  keď 
spočiatku počasie nebolo naklonené tejto akcii, najmä jej príprave, tak 
v deň výstavy sa postupne obloha vyjasňovala a na obed účastníkov 
výstavy už zohrievali lúče slnka. Možno konštatovať, že táto akcia 
splnila svoj účel a  mala veľmi pozitívny ohlas u  verejnosti. Počas 
dňa prišlo do  areálu Holíčskeho zámku veľmi veľa návštevníkov, 
pre  ktorých boli pripravené stánky s  občerstvením, divinovým 
gulášom, s  poľovníckym oblečením a  kynologickými pomôckami. 
Pre všetkých návštevníkov bol vstup zdarma. V neposlednom rade 
treba vyzdvihnúť sponzorov výstavy, ktorí prispeli hodnotnými 
cenami pre víťazov záverečných súťaží.

Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Skalica sa 
teší na stretnutie s vystavovateľmi a priateľmi kynológie na Oblastnej 
výstave psov všetkých plemien v  Holíči aj v  roku 2023, príprava 
ktorej už postupne prebieha. Podrobnejšie informácie o  výstave, 
po výstavný katalóg a fotografie víťazov záverečných súťaží nájdete 
na www.vystavaholic.webnode.sk 

Bc. Ivan Šiška, Predseda kynologickej komisie 
OkO SPZ Skalica

Slza...
Malý chlapec sa spýtal mamy: „Prečo plačeš?“ „Pretože som 

žena“ povedala mu. 
„Nerozumiem“ povedal syn. Jeho mama ho len objala a povedala: 

„A nikdy ani neporozumieš.“ Neskôr sa chlapec opýtal svojho otca: 
„Prečo sa mi zdá, že mama plače bez dôvodu?“ „Všetky ženy plačú 
bez dôvodu“ bolo všetko, čo mohol otec odpovedať. Malý chlapec 
vyrástol a stal sa mužom, avšak stále nerozumejúc, prečo ženy plačú. 
Nakoniec zavolal Bohu a keď sa dovolal, spýtal sa: „Bože, prečo sa 
ženy rozplačú tak ľahko?“ Boh odpovedal: „Keď som urobil ženu, 
musela byť výnimočná.

Urobil som jej PLECIA dosť silné na to, aby uniesla váhu sveta, 
ale natoľko jemné, aby poskytovali pohodlie. Dal som jej vnútornú 
SILU, aby vydržala pôrod dieťaťa a  odmietnutie, ktoré veľa ráz 
okúsi od  svojich detí. Dal som jej TVRDOSŤ, ktorá jej pomôže 
stále pokračovať, keď sa všetci ostatní vzdávajú a  starať sa o  svoju 
rodinu napriek chorobám a únave, bez  sťažovania sa. Dal som jej 
CIT milovať svoje deti za všetkých okolností, dokonca aj vtedy, ak ju 
jej dieťa hlboko ranilo. Dal som jej ODVAHU prijať svojho manžela 
napriek jeho chybám a sformoval som ju z jeho rebra, aby chránila 
jeho srdce. Dal som jej MÚDROSŤ, aby vedela, že dobrý manžel 
nikdy neraní ženu, ale niekedy skúša jej silu a rozhodnosť stáť vedľa 
neho bez výhrad. A nakoniec som jej dal SLZU, ktorú vyroní, ktorá 
je výlučne jej, aby ju použila kedykoľvek ju bude potrebovať, aby to 
zvládla. Na  tú slzu má naozaj právo, nik nevydrží bez  slova toľko 
ako žena! 

Krása ženy nie je v  šatách, ktoré nosí, v  postave, ktorú má, 
ani v spôsobe akým si češe vlasy. Krása ženy musí byť v jej očiach, 
pretože tie sú bránou k  jej srdcu, miestu, kde sídli láska. Dajte si 
veľký pozor, aby ste nerozplakali ženu, lebo Boh počíta jej slzy! Žena 
vyšla z mužovho rebra, nie z jeho nôh, aby bola pošliapaná, nie z jeho 
hlavy, aby bola povýšenecká, ale z jeho boku, aby mu bola rovnou...

Z miesta pod ramenom, aby bola chránená, a vedľa srdca, aby 
bola milovaná...

Všetky ženy si zaslúžia našu lásku, za  ich trpezlivosť, silu, 
múdrosť, cit a vytrvalosť.

zdroj internet

{ Ľúbim Ťa, mama.

Opýtali sa matky, ktoré zo svojich detí má najradšej. 
Odpovedala: „To maličké, pokiaľ nevyrastie. To choré, pokiaľ 

nevyzdravie. To na ceste, pokiaľ sa nevráti domov. 
A každé z nich, pokiaľ budem živá.“

105. výročie zjavenia Panny Márie 
vo Fatime

Máj je mesiac lásky, počas tohto mesiaca sme vždy chodili do 
lesa na konvalinky. Dnes už je v lese konvaliniek minimum, ale 
prechádzka voňavou prírodou v každom čase je ako balzam na dušu. 
V nedeľu 15. mája sme si takúto prechádzku doplnili svätou omšou, 
ktorú pri príležitosti 105. výročia 
zjavenia Panny Márie vo Fatime 
usporiadala Farnosť Radošovce 
a u Hoštecnej studničky ju 
celebroval vdp. Túma. 

13. mája 1917 sa vo Fatime 
trom malým deťom zjavila 
Panna Mária a odovzdala im 
tri zásadné posolstvá pre svet a 
ľudstvo. U Hoštecnej studničky 
sa vytvorilo  spoločenstvo z 
okolitých obcí, stretli sa známi 
i menej známi a každý si našiel 
niekoho, s kým mohol prehodiť 
pár slov. Sú to milé i úsmevné 
stretnutia. Ďakujeme za to, že 
nám zdravie slúži a sme schopní 
túto „turistickú trasu“ zvládnuť.

- rd - 

Samosprávy protestujú
Na základe rozhodnutia Združenia miest a  obcí Záhorskej 

oblasti a Združenia miest a obcí Myjavského regiónu sa večer 26. 
mája 2022 v  mestách a  obciach okresov Senica, Skalica, Myjava 
a  Malacky nerozsvietilo verejné osvetlenie, s  cieľom poukázať 
na stav, ktorý mestám a obciam hrozil po schválení protiinflačného 
balíčka. Tak tomu bolo i  v našej obci. Ďakujeme občanom, ktorí 
uvedenú situáciu pochopili a podporili snahu samospráv.

- rd -

Zasadanie krízového štábu okresu v našej obci
V kultúrnom dome Unín sa dňa 31. mája uskutočnilo krízové 

zasadnutie štábu okresu Skalica, rozšírené o  primátorov miest 
a  starostov obcí skalického okresu. Na  zasadnutí, ktoré viedla 
prednostka Obvodného úradu Skalica Mgr. Anna Abramovičová, 
sa riešila problematika bezpečnostnej situácie okresu ako 
i problematika vzťahu štátnych orgánov k samospráve.

- jp -

Foto: R. Drúžková
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Pamätná tabuľka Rodovej lipovej aleje
Od výsadby lipovej aleje uplynulo 5 rokov, a  tak ma napadlo 

osadiť k tejto aleji kameň s pamätnou tabuľkou a nápisom: „Rodovú 
lipovú aleju vysadilo svojpomocne 64 rodín dňa 1.4.2017.“ „Keď sa 
ľudia spoja pre dobrú vec, vedia spolu vytvoriť krásne dielo“, aby sa 
na tento výnimočný deň a akciu nezabudlo. Hlavne kvôli tomu, že 
naša aleja nie je len tak hocijaká, ale je výnimočná práve v tom, že 
ľudia v Uníne si sami dokážu urobiť svoje okolie krajším a útulnejším, 
bez projektov a dotácii z EU. Ide to aj bez  toho, čoho dôkazom je 
v Uníne práve Rodová lipová aleja, 2 lavičky pri Barborke a teraz už 
aj kameň s pamätnou tabuľkou. 

S touto myšlienkou som oslovila majiteľov lipiek. Tí, ktorým 
sa nápad páčil, sa zbierky zúčastnili. Vyzbieralo sa dokopy 551 
eur. Za túto sumu sa kúpil krásny solitér (žula tatranská) a naň sa 
pripevnila tabuľka z nerezovej ocele s vypáleným nápisom. Za zvyšné 
peniaze sa kúpili nápoje k  priateľskému stretnutiu pri  lipovej 
aleji, ktoré sa konalo 19. júna 2022. Napriek tomu, že v  ten deň 
pofukoval dosť silný vietor, stretnutie sa vydarilo. Atmosféru nám 
spríjemnil hrou na harmonike pán Ján Petržala. Majitelia líp si tam 
na drevené tabuľky napísali mená svojich líp, aby si ich na ne potom 
mohli zavesiť. Ľudia, ktorí prišli, si pochvaľovali príjemné nedeľné 
popoludnie pod korunami líp pri rozhľadni.

Týmto sa chcem všetkým ešte raz z celého srdca poďakovať, že sa 
zapojili a pomohli pri realizácii tejto skvelej akcie. 

Ľubica Andelová

Pán učiteľ
Deti nie tak dávno odchádzali domov s vysvedčeniami v ruke. 

Niektoré vysmiate, iné smutné, lebo im to úplne nevyšlo. 
Známky nie sú  živote to najdôležitejšie a  miliónkrát sa 

potvrdilo, že spokojný trojkár môže toho dokázať v živote viac ako 
vystresovaný jednotkár. Ak teda vaša ratolesť neskončila s jednotkami 
na vysvedčení od vrchu do spodku, netrestajte ju a nemajte hlavu 
v  smútku. Veľkosť človeka sa predsa nemeria známkami. Dôležité 
je, aby vaše dieťa bolo spokojné a  do školy chodilo bez  strachu 
zo  známok alebo ponižovania. Niekto je jednoducho šikovný 
v  škole, iný zručný, ďalší sa nájde v  umení. Hľadajte v  deťoch to 
dobré a zamerajte sa na to. Tak, ako dobro a čestnosť hľadal a rozvíjal 
nemenovaný pán učiteľ...

Jedného dňa stretne vonku mladý muž svojho učiteľa, ktorý je 
už roky na dôchodku. „Pamätáte si ma, pane?“ Starý pán odpovie, 
že nie. Potom mu mladík pripomenie, že bol jeho žiakom. Starému 
pánovi sa rozžiarili oči a opýtal sa: „Ako sa máš? Čo robíš v živote?“ 
„Stal som sa učiteľom.“ „Fíha, to ma teší. Presne ako ja, však?“ „Nuž, 
áno. Vlastne som sa stal učiteľom kvôli vám, pane. Inšpirovali ste 
ma.“ Zvedavý starček sa hneď opýtal, kedy sa tak rozhodol a čím ho 
inšpiroval. Mladý učiteľ mu rozpovedal nasledujúci príbeh. „Jedného 
dňa prišiel spolužiak do školy s novými, úžasnými hodinkami, ktoré 
som chcel. Keď si ich pred telesnou výchovou zložil z  ruky, tak som 
ich ukradol a dal do vrecka. Samozrejme, že si to po hodine všimol 
a  hneď to povedal učiteľovi, teda Vám, ak si pamätáte. Vy ste sa 
obrátili smerom k  triede a  povedali ste: „Dnes počas vyučovania 
niekto ukradol Davidovi hodinky. Ktokoľvek to urobil, prosím, vráťte 
mu ich.“ „Nevrátil som ich, nechcel som mu ich vrátiť. Keď sa teda 
nenašli, povedali ste nám, aby sme sa všetci postavili do kruhu. Mali 
ste v  úmysle prehľadať všetkým vrecká a  zlodejovi ste nedali šancu 
rýchlo ich z  vrecka vytiahnuť. Trvali ste na  tom, aby sme všetci 
zatvorili oči. Všetci sme Vás rešpektovali a nikto s tým nemal problém. 
Prehľadávali ste vrecká od žiaka k žiakovi a keď ste sa dostali k mojim, 
tak ste objavili hodinky. Vytiahli ste ich a napriek tomu, že už ste ich 
mali v ruke, prehľadali ste bez slova aj ďalšie vrecká. Keď ste pátranie 
dokončili, povedali ste: „Otvorte oči, hodinky sa našli.“ „Nikdy ste to 
nikomu nepovedali. Ani ste to už nikdy nespomenuli. A nikto nikdy 
nezistil, kto tie hodinky ukradol. V  ten deň ste zachránili moju 
dôstojnosť. Bol to najtrápnejší deň môjho života. Ale bol to deň, keď 
som sa rozhodol, že sa nestanem zlodejom, ale dobrým človekom. Ani 
jediný raz ste za mnou neprišli, aby ste ma začali poučovať o morálke. 
Nikdy. Naozaj nikdy. Dostal som jasnú správu a ja som túto správu 
prečítal veľmi jasne. Vďaka Vám, pán učiteľ, som pochopil, ako sa 
má správať skutočný pedagóg a čo má robiť. Pamätáte si aj Vy na ten 
deň?“ Starý učiteľ bol dojatý: 

„Áno, pamätám si situáciu s  ukradnutými hodinkami, ktoré 
som hľadal vo  vreckách všetkých žiakov. Nemohol som Ti to 
pripomínať alebo Ťa poučovať, pretože v  tej chvíli som mal tiež 
zatvorené oči.“ A  toto je podstata učenia: Cieľom nie je niekoho 
ponižovať, ale láskavo mu ukazovať cestu, ako sa zlepšovať. Nielen 
v  školskom prospechu, ale celkovo v  živote. Vďaka za  takýchto 
učiteľov. 

Zdroj internet

Kolumbárium
Pri tvorbe rozpočtu na rok 2022 boli obecným zastupiteľstvom 

na základe požiadaviek občanov odsúhlasené finančné prostriedky 
na  kúpu a  inštaláciu kolumbária na  miestnom cintoríne, nakoľko 
tento spôsob pochovávania je dnes už bežný. Na miestnom cintoríne 
je v zemi uložených okolo pätnásť urien.

Starosta obce oslovil sedem firiem, ktoré vyrábajú kolumbária. 
Tri z  nich zaslali ponuky, ktoré predložil na  zasadnutí obecného 
zastupiteľstva 7. júna. Niektorým poslancom sa ponuky nepáčili, 
mali výhrady k  tomu, že neboli prerokované s  občanmi a  pod. 
Realizácia kolumbária sa tak vytratila do neznáma.

- jp -

Koncert 
Po 2-ročnej odmlke spôsobenej COVIDOM sme mali opäť 14. 

júna 2022 o 17.00 hod. možnosť zúčastniť sa koncertu Ľudovej školy 
umenia, ktorý sa uskutočnil v Kultúrnom dome Unín. Unínske deti, 
ktoré školu navštevujú, sa nám predstavili pekným programom, 
kde ukázali svoje hudobné nadanie. Svojim vystúpením urobili 
radosť svojim učiteľom, rodičom a všetkým zúčastneným, ktorí ich 
pozvanie na koncert prijali a prišli ich povzbudiť. 

- rd -

Optické káble
Pre posilnenie internetového spojenia sa 18. júla začala v našej 

obci montáž optických káblov. Optické káble budú vedené vzdušným 
vedením po súčasných stĺpoch elektrického vedenia. Občania, ktorí 
majú záujem o zapojenie optických káblov do svojich domácností, 
nech sa informujú o možnosti zapojenia u spoločnosti EHS Skalica 
ul. Pplk. Pľjušťa 8.

- jp -
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Cyklochodník vo farskej uličke
Obec požiadala o dotáciu vo výške 30.600,- € cez MAS Horné 

Záhorie na realizáciu projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry 
v obci Unín“. Mal to byť chodník po pravej strane cesty keď ideme 
od fary po zdravotné stredisko. Prvé výberové konanie bolo vypísané 
v roku 2021. Firma, ktorá výberové konanie vyhrala však z dôvodu 
navýšenia ceny vstupných stavebných materiálov od  realizácie 
odstúpila. V  tomto roku bolo opätovne vyhlásené nové výberové 
konanie, ktoré bolo úspešne ukončené. Obec Unín 10. marca 
2022 požiadala riadiaci a kontrolný orgán IROP o zmenu zmluvy 
na  realizáciu projektu, nakoľko bez  predchádzajúceho súhlasu 
IROP realizácia projektu s príspevkom nieje možná. IROP nám 4. 
júla 2022 neodsúhlasil projekt. Z  uvedeného dôvodu sa realizácia 
cyklochodníka neuskutoční.

- jp -

Nemárni svoj čas vysvetľovaním, ľudia aj tak počujú len to, 
čo chcú počuť.

Hasičská zbrojnica
Hasičská zbrojnica v  našej obci bola postavená v  roku 1927, 

preto už bola nutná jej rekonštrukcia. Obec požiadala na tento účel 
o dotáciu Ministerstvo vnútra SR a zo štátneho rozpočtu nám bola 
takto poskytnutá dotácia vo  výške 29.920,66 €. V  roku 2021 bolo 
vykonané verejné obstarávanie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice 
v  Uníne. Verejnú súťaž vyhrala firma S.H.E. Štefanov, ktorá 
celú rekonštrukciu vykonala. Časť búracích prác, elektro a  vodo 
realizovali brigádne naši hasiči.

Po úspešnej kolaudácii bude budova hasičskej zbrojnice daná do 
užívania unínskym hasičom.

- jp -

Zachovávanie folklóru a ľudových tradícií
Únia žien v  Uníne si ctí tradície a  dedičstvo našich predkov 

ukryté nielen v našich srdciach a spomienkach, ale i v podobe krásne 
a  prácne zdobených krojov, ktoré sme mali možnosť prezentovať 
na Medzinárodnom folklórnom festivale v Prietržke 11. júna 2022 
na pozvanie starostu Petra Flamíka. Našu obec reprezentovalo deväť 
krojovaných. Oproti tomuto malému počtu sa nami poriadanej 
„Svatojánskej krojovej zábavy“, ktorá sa konala 25. júna v  Uníne, 
zúčastnilo 77 krojovaných účastníkov všetkých vekových kategórií. 
Počasie nám vďaka Bohu vyšlo a  mohol sa uskutočniť sprievod 
krojovaných cez malú a veľkú dolinku za sprievodu hudby „Impulz“. 
V kultúrnom dome pokračovala zábava, ktorú si v popoludňajších 
hodinách užili hlavne deti a rodičia, večer patril dospelým, a to bol 
účel tejto akcie. Veríme, že sa stretneme i o rok, veď lásku a úctu 
k  našim zvykom a  tradíciám je treba vštepovať našim deťom 
od malička. 

Ďakujeme tým, ktorí nás svojou účasťou podporili.

Výbor Únie žien v Uníne
Foto: Archív ÚŽ

Zber byliniek
Základná organizácia Únie žien v Uníne oznamuje svojim 

členkám, že zber byliniek pokračuje až do polovice septembra. 
Ak máte nasušené bylinky – slez maurský, nechtík lekársky, kvet 
lipy, fazuľové struky a pomarančovú kôru, tieto môžete odovzdať 
u Jarmile Krempovej. S označením mena môžete krabice položiť 
k bráne.

Ďakujeme za aktívne zapojenie sa do zberu týchto liečivých 
rastlín.

Dobroty z našich záhrad
Dávame do pozornosti, že 18. septembra 2022 Únia žien v 

Uníne plánuje zorganizovať v kultúrnom dome výstavku ovocia 
a zeleniny s ochutnávkou dobrôt z nich zhotovených. Vítané 
sú všetky produkty, ktorými prispejete a prinesiete deň pred 
zhotovením výstavy. Tešíme sa na vašu účasť.
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Staroba nie je choroba
„Počítajte si svoj vek v priateľoch, nie v rokoch.

 Počítajte si svoj život v úsmevoch, nie v slzách.“
John Lennon

Po odovzdaní Výročnej správy za  rok 2021 si uvedomujeme, 
že pomaly, ale isto sa k  nám blíži opäť polrok. A  ten už máme 
za sebou. Čas veľmi rýchlo uteká a my si častokrát ani neuvedomuje, 
aké dôležité je na chvíľku sa zastaviť a stráviť len tak čas so svojimi 
blízkymi a priateľmi. 

Prichádza leto a s ním letné hodové Unínske noviny a my trocha 
zhrnieme naše aktivity a život v Barborke. 

Tradične sme „postavili symbol jari“ – stavanie májky za účasti 
detí zo školského klubu detí, ktoré nás rozveselili piesňami, básňami, 
tancom a vlastne hlavne svojou účasťou. 

Z iniciatívy a  sprostredkovania naším dobrovoľníkom Karlem 
Bačíkem sa v prvom polroku v zariadení odslúžili sväté omše. V máji 
bola odslúžená vdp. Mgr. Josefom Hovádom, kaplánom vo farnosti 
Bystřice pod Hostýnem a v júli Josefom Janouškom, novokňazom 
brnenskej diecézy, kaplán vo  farnosti sv. Tomáša v  Brne, ktorý sa 
u nás zastavil cestou z národnej púte na Velehrade. 

Tradične sme sa stali súčasťou obecnej akcie, pripravenej 
k príležitosti Dňa detí. Naši obyvatelia ani na  sekundu nezaváhali 
a  súhlasili, že sa premenia na  rozprávkové bytosti. Prezlečení 
do kostýmov vítali naši 12 mesiačikovia všetkých účastníkov. Deti, 
ich radosť a spontánnosť, rozžiarili iskričky v očiach našich seniorov. 

6. júna sa v  Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v  Šaštíne 
konala počas Turíčnej púte Púť pre seniorov a chorých, ktorej sme 
sa s radosťou zúčastnili. Sladkou bodkou tejto duchovnej akcie bola 
zmrzlina, ktorá osviežila a potešila mlsné jazýčky. 

Otvorenie zariadenia, zrušenie pandemických obmedzení, sa 
snažíme užívať plnými dúškami. V júni nás počas nášho juniálesu 
pod  altánkom zariadenia zabavili veselými pesničkami, hrou 
na  heligónky, bratia Šediví 
spolu s ich kamarátom Pištom 
na  ozembuchu. Pochutili sme 
si na pripravenom občerstvení 
a  osviežili sme sa ovocnými 
nápojmi. 

Obávali sme sa, či sa 
uskutoční naplánované 
vystúpenie dychovej hudby 
Lubovienka, pod  vedením 
Ľubomíra Vávroviča, rodáka 
z  obce Unín, nakoľko v  tom 
týždni nám počasie veľmi 
neprialo. Nakoniec sa „počasie 
umúdrilo“ a  naplánovaná 
akcia sa vydarila na  výbornú. 

Ľudové a dychové piesne roztancovali a rozospievali celú Barborku 
a myslím že aj nejedných susedov. 😊

Kvetinový deň, organizovaný zariadením Domov dôchodcov 
a Dom sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, patrí u nás k veľmi 
obľúbeným podujatiam, ktoré sa po  minulé roky nekonalo, kvôli 
pandemickým opatreniam. Tento rok sme sa zúčastnili 14.ročníka. 
Stretli sme veľa známych, nakoľko tohto dňa sa zúčastnilo celkovo 
osem zariadení pre seniorov, domov dôchodcov a domov sociálnych 
služieb. Všetky skupiny vytvorili krásne kvetinové aranžmány 
a  preto si nakoniec prvé miesto rozdelili všetky zariadenia medzi 
sebou. Aranžmán sme si priniesli do našej Barborky a zdobí vstupnú 
chodbu zariadenia. 

O tom, že máme radi dychovky, svedčí aj naša účasť na Memoriále 
Františka Zemánka v  Štefanove. V  nedeľu 8. júla nás neodradilo 
ani zamračené počasie a  silný vietor a  podujatie sme navštívili. 
Počúvali sme krásne zvuky dychových nástrojov, zaspievali nejednu 
pesničku, stretli sme sa s priateľmi, zaspomínali na svoje mladé časy 
a pri muzike sme aspoň na chvíľu zabudli na starosti a bolesti. 

Pre zlepšenie a zjednodušenie administratívy spojenej s našou 
prácou sme v  tomto roku začali s prácou v  informačnom systéme 
DODS - digitalizácia administratívy, zvyšovanie štandardov 
na pracovisku. 

Po prekonaní ochorenia Covid-19, takmer u všetkých klientov 
zariadenia, sa snažíme napomáhať zlepšeniu ich nepriaznivého 
zdravotného stavu. U viacerých prijímateľov sme badali nepriaznivý 
vplyv izolácie, najmä na ich duševný stav. Snažíme sa ich aktivizovať 
najmä spoločnými stretnutiami, pracovnými činnosťami, rozvíjaním 
a  udržiavaním jemnej motoriky, tréningom pamäte rôznymi 
cvičeniami, prácou vo dvore a záhrade zariadenia. 

Pribúdajú čoraz ťažšie zdravotné stavy prijímateľov sociálnej 
služby, kladú sa väčšie nároky na  personál. V  letnom období je 
zvýšené čerpanie dovoleniek, čo neraz robí ťažkosti so zabezpečením 
opatrovateľskej služby, no snažíme sa vykryť všetko tak, aby to 
fungovalo, ako má, vďaka ochote personálu, zastúpiť sa počas 
neprítomnosti kolegov.

V letných horúcich dňoch nabádame klientov k  opatrnosti 
vystavovať sa slnečným lúčom a  dbaním na  dodržanie pitného 
režimu. Zatiaľ sme horúce dni zvládli bez  nejakých komplikácii. 
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Obyvatelia zodpovedne a s rešpektom pristupujú k výkyvom počasia.
Chystáme sa leto si ešte užiť a zorganizovať si nejaké hudobné 

predstavenia, pravdepodobne hodový koncert a  tiež plánujeme 
obnoviť našu tradičnú akciu „Cestu históriou“, kde pozývame aj 
spriatelené zariadenia z okolia. 

Čas sa nedá urýchliť, ani zastaviť, môžeme ho iba naplniť. Ako ho 
človek naplní, závisí iba od  neho. Naplniť ho môže primerane veku, 
svojim biologickým a sociálnym možnostiam. Prežité roky sú najväčšou 
hodnotou. Čím krajšie naplnený život, tým je staroba spokojnejšia. 
Dĺžka života je dôvodom k hrdosti, ale väčšia pýcha plynie z jeho kvality. 

Prajeme Vám, aby ste svoj život prežívali naplno, v porozumení 
a ochote pomôcť jeden druhému.

Mgr. Bibiána Dodok Fojtlínová
Foto. Archív DSS

Zmena 
Pracovný pomer na  obecnom úrade z  dôvodu odchodu 

do dôchodku ukončuje referentka a matrikárka  Rozália Drúžková. 
Z funkcie odchádza po 28 rokoch pracovného pomeru na úrade. 

Aj touto formou jej vyslovujem poďakovanie za prácu pre našu 
obec a  jej občanov. Prajem jej v  novej etape života hlavne pevné 
zdravie, pohodu a pokoj.

Od 1. augusta nastúpila na  túto funkciu nová pracovníčka 
Zuzana Tomková. Prajem jej, aby sa jej v náročnej práci darilo, aby 
bola spokojná ona a aby boli s  jej prácou spokojní tí, pre ktorých 
bude svoju prácu vykonávať, občania našej obce. Určitú dobu 
budú pracovať spoločne, nakoľko nová pracovníčka musí získať 
oprávnenia na vedenie matriky a evidenciu obyvateľov.

- jp -

Už viem, že recept na šťastie sa nenájde v žiadnej 
kuchárskej knihe, že priateľstvo a láska nerastú hocikde 

pri ceste, že bez bolesti sa nič nenarodí, že úsmev nič nestojí 
a predsa je za všetky peniaze...

Poďakovanie
Možno ste si ani nevšimli, ale v záhlaví titulky unínskych novín, 

pri ročníku je rímske číslo XX. Tak dlho už naše noviny vychádzajú. 
Niekedy možno obsahovo menej aktuálne, niekedy možno veľa 
informácií. Ale je to určitá kronika obce, výťažok akcií a  života 
za  dané obdobie. Pred 20. rokmi za  pôsobenia starostu Štefana 
Andela prišiel vtedy poslanec Martin Hoferka s návrhom, vydávať 
toto obecné periodikum. Vznikla otázka, ale kto to bude robiť? 
Okrem iných, ktorí aktívne od  počiatku podali pomocnú ruku, 
mal vtedajší starosta pomocnú ruku na svojom úrade, pracovníčku 
a  matrikárku Rozáliu Drúžkovú. Od  počiatku sa zhostila svojej 
organizačnej funkcie, najskôr ako členka redakčnej rady, následne 
ako výkonná redaktorka. Bola prvou osobou nápomocnou 
šéfredaktorovi Martinovi Hoferkovi pri  vydávaní každého čísla 
našich novín. Dostávala sa k informáciám vyplývajúcim zo svojho 
pracovného zaradenia na úrade. Ale to by bolo pre Unínske noviny 
len málo informácií. Mnohé z  príspevkov sa snažila do  každého 
čísla spolu s členmi redakčnej rady zabezpečiť od ostatných autorov. 
Svoju povinnosť, aby tri krát ročne vyšli naše noviny, brala vždy 
zodpovedne. Napriek rôznym problémom noviny vždy vyšli.

V tomto období pani Rozália končí pracovný pomer na obecnom 
úrade.

Dovolím si v  mene redakčnej rady Unínskych novín, v  mene 
všetkých spolupracovníkov, s  ktorými spolupracovala pri  vydaní 
každého čísla jej úprimne poďakovať za túto činnosť, ktorej venovala 
veľa času aj zo svojho osobného voľna. Vďaka.

Nezáviď nikomu šťastie, dobrý človek si ho zaslúži 
a zlému aj tak dlho nevydrží...

Spomienka na Štefana Pechu 
- muzikanta s veľkým srdcom

Na základe prosby píšem článok o  svojom otcovi. Vzhľadom 
k tomu, že uplynula len krátka doba od jeho smrti (27. 3. 2022), sa 
mi tieto riadky píšu len veľmi ťažko. Čo napísať o človeku, ktorého 
poznal v  Uníne skoro každý? Pre  mňa to bola osobnosť, ktorá 
ovplyvnila celý môj život v tom najlepšom slova zmysle.

Otec sa narodil 11. augusta 1948 v Uníne do katolíckej robotníckej 
rodiny Jánovi a Rozálii Pechovým. Čo mi pamäť siaha, hudba nám 
kolovala v žilách od nepamäti. Jeho mamka nádherne spievala a aj 
môj otec dostal tento krásny dar hudby od Boha. Čo mi je známe, 
hudbu miloval odmalička. Jeho nástrojom bola baskrídlovka. 
Postupom času, ako rástol, hrával s  kamarátmi, rovesníkmi. Veľmi 
dobré základy mu dal vdp.Viktor Planka. Tento skromný kňaz založil 
malú dychovku zloženú zo  skupiny chlapcov približne vo  veku 
môjho tatka. Z  môjho pohľadu to bola generácia talentovaných 
muzikantov, z  ktorých by možno teraz mnohí boli - dovolím si 
povedať - hudobné legendy, avšak vtedajšia doba im neumožňovala 
sa naplno rozvinúť. Otec mal výnimočné nátiskové dispozície 
a veľké cítenie pre harmóniu a rytmus. Nato, že nebol vyštudovaný 
profesionál, dokázal sa výborne orientovať v partitúre. Napriek tomu, 
že jeho bežný rukopis písma bol obyčajný, tak notové zápisy boli 
nádherné, geniálne a dovolím si povedať, že zrovnateľné s dnešným 
počítačovým tiskopisom a často obdivované profesionálmi.

V 70.–80. rokoch otec pôsobil ako kapelník dychovej hudby 
Záhoranka, ktorá bola zložená najmä z domácich muzikantov. Často 
účinkovala nielen na domácich pódiách, ale aj v zahraničí. Otec bol 
častým hosťom okolitých dychových hudieb, kde pôsobil aj ako 
umelecký vedúci. Napriek tomu, že bol amatér, venoval sa pedagogickej 
činnosti a  pod jeho vedením vyrástlo veľa vynikajúcich hráčov 
na  dychové nástroje. V  tejto dobe so  Záhorankou pôsobila v  obci 
paralelne dychová hudba Unínčanka. Vzhľadom k  tomu, že Unín je 
pomerne malá obec, bola existencia dvoch dychových hudieb vedľa 
seba dlhodobo neudržateľná. Z tohto dôvodu sa obidve kapely zlúčili 
a  vytvorili jednu dychovku, ktorá niesla názov Unínčanka. Jedným 
z kapelníkov bol môj otec, ktorý viedol kapelu až do konca svojich síl.

”Taťa” - ako sme mu hovorili - bol mojím veľkým muzikantským 
vzorom. Bol to práve on, ktorý mi dal tie najlepšie hudobné základy. 
Pamätám si deň - ako keby to bolo včera - keď prišiel domov a dal 
mi do ruky malú drevenú zobcovú flautu. Ukázal mi dva hmaty, tóny 
a povedal, aby som si to do druhého dňa skúšala. Ja v úžase a natešená 
som hneď dobehla, že už mi to ide, aby mi ukázal ďalšie. Od toho dňa 
mi bola hudba každodennou radosťou a potešením. A je mi dodnes.

Doprial mi to, čo on nemohol, hudbu študovať. Ako malá a aj 
pri štúdiách som s ním hrávala. Strávili sme spolu veľa nádherných 
chvíľ, zažili veľa srandy. Nedá sa všetko napísať. Naučil ma láske 
k  hudbe, ktorú môžem šíriť ďalej. Vďaka nemu robím to, čo ma 
naplňuje, prácu, ktorá je mi zároveň koníčkom. Bol to skromný 
človek, ktorý žil hudbou a  nezištne sa podieľal na  kultúrnom 
a cirkevnom živote v obci. Veľká vďaka patrí aj mojej mamke, ktorá 
vytvárala zázemie a bola oporou.

Milý taťo, za všetko Ti Pán Boh zaplať.
Lenka Esterková, dcéra

Archív OcÚArchív OcÚ
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Moderné poľovníctvo v SR a v PZ Unín
Lov zveri, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou poľovníctva, 

je starý ako ľudstvo samo. V  dávnej minulosti býval spoločným 
prostriedkom na zabezpečenie obživy pravekého človeka. Bol hybnou 
silou rozvoja činnosti lovca, školou odvahy a statočnosti. Neskôr sa 
stal lov výsadou kráľov, prejavom moci, bohatstva a ešte začiatkom 
20. storočia bol takmer výlučne doménou určitého rodu panovníkov. 
So zmenami sociálneho a triedneho zloženia spoločnosti sa menil aj 
pohľad na zver, jej lov a vyzdvihovala sa najmä významná funkcia 
poľovníctva pri zachovaní zveri a jej životného prostredia. Súčasná 
generácia poľovníkov, nadväzujúc na  veľké tradície poľovníctva 
na  území Slovenskej republiky pochopila, že prudký technický 
rozvoj kladie na nich čoraz väčšie nároky a že poľovník dnešných 
čias už dávno nie je iba lovcom, ale že sa zákonite stáva aktívnym 
činiteľom ochrany prírody.

Životné prostredie v  Slovenskej republike je jedno 
z najzachovalejších v Európe. Aj napriek tomu je však už priveľmi 
pozmenené ľudskou činnosťou a  jej následnými dlhotrvajúcimi 
dopadmi. Ľudské sídla sa rozrastajú do  šírky, zaberajú donedávna 
voľné lúky, polia či lesy. So zvyšovaním hustoty ľudského osídlenia 
pribúdajú problémy s  nedostatkom priestoru, nezávadnej pitnej 
vody a uskladňovaním vyprodukovaných odpadov. 

Aj keď sa na  Slovensku ešte stále môžeme pýšiť výskytom 
všetkých troch veľkých šeliem - medveďa, vlka a rysa, ich rozšírenie 
už nie je celoplošné. Pre  väčšiu rozlohu bezlesného typu krajiny 
(poľnohospodárske plochy, ľudské sídla a pod.) na Slovensku však 
už tieto  šelmy nedokážu pôsobiť ako regulátor početnosti divo 
žijúcej zveri na celom území. Takýto mechanizmus mohol fungovať 
v čase, keď bola väčšina územia Slovenska pokrytá pralesmi a počet 
obyvateľov bol na minimálnej úrovni. Tu sa začína prejavovať potreba 
nahradiť rozumným spôsobom to, čo niekedy zabezpečovali veľké 
šelmy a to je aj jedna zo základných funkcií moderného poľovníctva. 

Praktické poľovníctvo naberá v  dnešnej dobe úlohu nástroja, 
ktorý vďaka nezištnej odhodlanosti veľkého množstva ľudí môže 
výrazne pomôcť pri  zlepšovaní a  ochrane životného prostredia 
pre  voľne žijúce živočíchy. Aj poľovníci vidia že súčasná kultúrna 
krajina má z  pohľadu prirodzeného životného priestoru pre  zver 
veľa nedostatkov. Aktívne preto pristupujú napríklad k  výsadbe 
remízok medzi veľkými poľami s  monokultúrami, osievaniu 
pásov s miešankami, ktoré vďaka ich neskorému dokášaniu tvoria 
úkryt a zdroj potravy pre malú zver v období po žatve, vykášaniu 
horských lúk, aby tieto postupne nezarastali lesom, obnove starších 
a budovaniu nových napájadiel pre zver, ktorá v období súčasných 
klimatických zmien začína počas leta hynúť aj v dôsledku nedostatku 
pitnej vody, dosievaním lúk, z  ktorých v  dôsledku nekosenia 
vymizli pre zver atraktívne druhy rastlín, odstraňovaním divokých 
skládok odpadu z  lesov, demontážou starých oplotení, v  ktorých 
zver často uviazne a  s veľkým utrpením hynie. Samozrejmosťou 
je aj každoročná príprava krmiva a  prikrmovanie zveri počas 
zím v čase núdze, vyháňanie zveri z  lúk pred ich kosením, aby sa 
predišlo zbytočným stratám a pod. Dalo by sa vymenovať množstvo 
aktivít, ktoré skutoční poľovníci robia nezištne a  z radosti, ktorú 
pri potulkách za zverou nachádzajú v prírode. 

Poľovný revír „Unín“ spadá pod  chovateľský celok „Biele 
Karpaty“, poľovnú danieliu lokalitu D4. Už zo samotného zaradenia 
poľovného revíru vyplýva, že dominantné zastúpenie v  poľovnom 
revíre „Unín“ má danielia zver, ktorá sa začala cielene chovať 
v okrese Skalica od roku 1979, kedy bolo postupne do voľnej prírody 
vypustených celkom 75 jedincov pôvodom z  Českej republiky 
a Maďarska. Vypustená danielia zver sa rýchlo adaptovala na nové 
životné prostredie a  prirodzeným rozmnožovaním sa postupne 
zvyšovala jej populácia, čoho následkom bola migrácia do okolitých 
poľovných revírov v  okresoch Skalica a  Senica. Nakoľko danielia 
zver nemá v  našich končinách prirodzeného predátora, ktorý by 
dokázal regulovať jej početnosť, tak prírastok populácie sa rýchlo 
zvyšoval. Jediný, kto dokáže regulovať stavy tejto voľne žijúcej 
zveri v  Skalickom okrese je človek, teda poľovník. Každoročne sú 

poľovníckymi hospodármi jednotlivých poľovníckych združení 
a spoločností predkladané Okresnému úradu v Senici „Plány chovu 
a lovu raticovej zveri“, ktoré sú chovateľskou radou schválené, alebo 
upravené. Pre  aktuálnu poľovnícku sezónu bol Poľovníckemu 
združeniu Unín lov danielej zveri navýšený až o  94% oproti 
navrhovanému plánu lovu. Navýšenie lovu je odôvodnené najmä 
súčasnou početnosťou danielej zveri, taktiež hrozbou do budúcna, 
aby neprišlo k  jej nekontrolovateľnému premnoženiu, čím sa 
predchádza škodám na  poľnohospodárskych plodinách a  lesných 
porastoch. 

V súčasnosti sa Slovensko nachádza v  hospodárskej kríze, 
ktorá zasiahla do  všetkých odvetví hospodárstva, teda aj 
poľnohospodárstva a  poľovníctva, ktoré spolu úzko súvisia. 
Okrem iných, aj ceny poľnohospodárskych plodín sa výrazne 
zvýšili, následkom čoho sa zvýšili i náklady na chov voľne žijúcej 
zveri, ktorú treba prikrmovať v  čase núdze. I  napriek tomu 
možno konštatovať, že mäso z voľne žijúcej zveri sa v  súčasnosti 
stáva ekonomicky veľmi výhodným, u  niektorých druhov zveri 
aj najvýhodnejším, druhom mäsa na  trhu, najmä v  prípade, ak 
je predávané formou „priameho predaja z  dvora“, teda priamo 
od  užívateľa poľovného revíru. Taktiež treba zdôrazniť, že voľne 
žijúca zver konzumuje najekologickejšiu potravu, ktorú nachádza 
priamo v prírode a mäso z nej obsahuje plnohodnotné bielkoviny 
s minimom tuku. Mäso z diviny je nielen chutné, ale aj prospieva 
zdraviu, nakoľko obsahuje veľké množstvo vitamínov A  a B, 
nenasýtených mastných kyselín a  minerálnych látok – vápnika, 
železa a  fosforu. Poľovnícke združenie Unín aj v  tomto roku 
predáva divinu konečným spotrebiteľom, teda aj občanom obce 
Unín, formou priameho predaja z  dvora. Každá zver po  ulovení 
je na mieste vyšetrená vyškolenou osobou, ktorá zodpovedá za to 
že, divina je nezávadná a vhodná na uvedenie na  trh a následnú 
konzumáciu. V  prípade záujmu o  divinu z  radov spoluobčanov 
treba kontaktovať niektorého z  členov Poľovníckeho združenia 
Unín, s ktorým sa dohodnú ďalšie podrobnosti. 

Rok 2022 bol v rámci Slovenského poľovníckeho zväzu volebným 
rokom. Aj v PZ Unín prebehli voľby do výboru PZ a dozornej rady 
PZ, kedy na  výročnej členskej schôdzi konanej dňa 26. februára 
2022 bol zvolený výbor PZ v tomto zložení:

Predseda PZ   Jaroslav  Kríž st.
Poľovnícky hospodár  Bc. Ivan Šiška
Tajomník   Ing. Filip Flamík
Finančný hospodár  Ing. Jakub Šiška
Členovia  výboru  Jaroslav Kríž ml.
    Jaroslav Pecha
    Rastislav Vávrovič

Dozorná rada PZ Unín v tomto zložení:
Predseda   Ivan Šiška ml.
Členovia DR   Bc. Daniel Flamík
    Martin Lukáč

V týchto dňoch doznieva srnčia ruja, kedy možno ešte vidieť aj 
počas dňa na pokosených poliach srnce naháňajúce srny. S pomaly 
sa blížiacou jeseňou sa blíži aj poľovníkmi očakávaný začiatok 
danielej ruje, kedy si daniele najmä v  lesných porastoch vytvoria 
svoje rujoviská, na  ktoré hlasitým prejavom (rochaním) lákajú 
samice vhodné k páreniu. Počas tohto obdobia (september, október), 
ktoré je vyčerpávajúce najmä pre  samčiu populáciu, je potrebné 
navštevovať lokality, kde prebieha danielia ruja len v nevyhnutných 
prípadoch, aby zver nebola zbytočne vyrušovaná a  stresovaná. 
Jedná sa hlavne o  lokality vo  vrchnej časti revíru nad  dedinou – 
Záhumenica, Brovišťa, Urbáre, Staré hory, Vinohrady, Bukovec, 
Strážná. Stávajú sa prípady, kedy daniel v čase ruje považuje človeka, 
ktorý sa priblížil k  jeho rujovisku, za  svojho soka, pociťuje to ako 
hrozbu a  preto môže na  neho zaútočiť. Aby sa predišlo takejto 
prípadnej situácii je vhodné uvedené lokality v  čase ruje radšej 
nenavštevovať.   
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V posledných rokoch sa stáva samozrejmosťou, že ľudia chodia 
vo  zvýšenej miere na  prechádzky do  prírody a  do lesa za  účelom 
relaxu, oddychu a  načerpania nových síl. Niektorí ľudia si z  lesa 
urobili pretekárske dráhy a jazdia po lesných porastoch bicyklami, 
motocyklami a štvorkolkami. Málokto si však uvedomuje, že je v lese 
len návštevníkom, teda sa nachádza na  mieste, ktoré je životným 
prostredím voľne žijúcej zveri, ktorá je tam doma. Preto je potrebné 
správať sa tak, akoby bol človek na  návšteve u  známych, teda 
dodržiavať pravidlá navštívenej domácnosti. V lese sa treba správať 
potichu, neubližovať živočíchom, neničiť rastliny, nenechávať behať 
svojich štvornohých miláčikov voľne po lese, nezanechávať po sebe 
odpadky a  hlavne nezakladať oheň mimo vyznačených miest. 
Životné prostredie, prírodu a zver v nej žijúcu sme zdedili po našich 
predkoch a  je len na  nás všetkých v  akom stave ju prenecháme 
nasledujúcim generáciám.

Poľovnícky hospodár PZ Unín
Bc. Ivan Šiška

Nočný beh okolo Unína
Moderná doba okrem iných vymožeností priniesla dostupnosť 

dopravy osobnými dopravnými prostriedkami a  prostriedkami 
mestskej hromadnej dopravy. Využívanie týchto vymožeností je síce 
pohodlné, ale z  dlhodobého pohľadu zároveň kontraproduktívne 
pre  celkové fyzické a  duševné zdravie. Deti ráno rodičia vozia 
do  školy autom a  deťom následne chýba pohybová aktivita sú 
nepokojné. V škole to potom dieťaťu bráni v sústredení sa na výuku 
a  udržanie pozornosti. Beh je všeobecne pokladaný za  jeden 
z najprirodzenejších pohybov, ktorému sa človek môže venovať. Už 
aj tie najmenšie deti, akonáhle sa naučia 
chodiť, behajú ako o život.

Je úplne jedno, kto sme, akú 
robíme prácu či čo od  nás spoločnosť 
očakáva. Pri  behu sme slobodní. 
Môžeme bežať rýchlo alebo pomaly, 
blízko aj ďaleko, doprava alebo doľava. 
Sme len a  len svojim pánom a  v tejto 
slobode sa vraciame až ku  koreňom 
ľudskej existencie. Pohyb v  prírode 
je preukázateľne balzamom na  dušu. 
Kombinácia behu, ktorý je sám o  sebe 
terapiou, s  pobytom v  prírode, dokáže 
bezpečne zahnať všetky smútky, jesenné 
„depky“ aj zlomené srdcia. Beh nie je 
len skvelým spôsobom, ako zlepšiť svoju 
fyzickú kondíciu. Pravidelný pohyb 
na  čerstvom vzduchu má blahodarné 
účinky aj na našu myseľ! 

Okienko do činnosti Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Uníne

Výbor Jednoty dôchodcov v Uníne touto formou pravidelne 
hodnotí plnenie úloh. Od posledného vydania Unínskych novín sa 
dňa 27. apríla 2022 uskutočnila hodnotiaca výročná členská schôdza. 
Jej význam spočíval nie len vtom, že hodnotila činnosť za obdobie, 
ale že sa konala v roku 25. výročia založenia ZO JDS v Uníne. Bol 
zvolený výbor na ďalšie 4 roky. Odmenení malým darčekom boli 
jubilanti, ktorí sa dožili 70, 75, 80, 85 a 90 rokov.

Dňa 24. mája výbor JD uskutočnil brigádu u jaskynky Panny 
Márie lurdskej. Člen výboru Štefan Mach obnovil náterom sošku 
Panny Márie a oplotenie, za čo mu patrí vďaka. 4. júna výbor prispel 
svojou účasťou pri príležitosti Dňa detí rozprávkovými postavami 
z rozprávky „O červenej čiapočke“. Štyria členovia organizácie sa 

dňa 14. júna 2022 zúčastnili Okresných športových hier seniorov 
poriadaných v Holíči Okresným výborom JDS Skalica. Naši 
členovia boli úspešní (beh na 50 m získal 1. miesto Śtefan Mach, 
hod granátom do diaľky získala 1. miesto Mária Feherová, kop na 
bránku získal taktiež 1. miesto Ján Szalay). Ďakujeme za úspešnú 
reprezentáciu a blahoželáme. Desiati členova Jednoty dôchodcov 
sa 21. júna zúčastnili celodenného zájazdu - plavby loďou s dvomi 
zastávkami po Baťovom kanáli. Počasie im prialo a strávili pekný deň. 
Dvanásti naši členovia sa 6. júla zúčastnilo zájazdu na „Riskobrání“ 
do Lanžhota. Kúpať sa 20. júla na termálnom kúpalisku vo Veľkom 
Mederi bolo 27 účastníkov. Výbor JDS pripravuje pre členov i ďalšie 
akcie, o ktorých budú včas informovaní.

Prajem všetkým členom JDS a spoluobčanom pevné zdravie, 
šťastie, pohodu a pokojné prežitie parného leta.

Dr. Ladislav  Matušovich

Preto sa Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie pri Obecnom 
úrade Unín v  spolupráci s  miestnymi organizáciami rozhodla 
podporiť záujem detí o túto športovú disciplínu a usporiadala 4. júla 
Nočný beh okolo Unína.

Ako prvé sa podľa kategórií do bojov o medaily pustili deti, ktorých 
sa zúčastnilo 31. Ich trať bola vyznačená na mäkučkom trávniku ihriska. 
Pre dospelých sme pripravili dve trate, 10 km pre skúsenejších bežcov 
a 5 km pre bežcov, ktorí si chceli overiť stav svojej kondície. Bežci mali 
možnosť prihlásiť sa do súťaže aj elektronicky (“https://my.raceresult.
com/203287/info“, kde je možné si pozrieť konečné výsledky ), no 
väčšina využila prihlásenie sa na mieste konania. Celkovo do všetkých 
vekových kategórií dospelých bolo prihlásených 77 bežcov. Na štarte 
sa stretli bežci z  blízkeho aj vzdialenejšieho okolia, bežecké partie, 
výkonnostní bežci, hobby bežci ale aj tí, ktorí chceli vyskúšať svoje 
možnosti. Za  domácich na  škodu veci bola účasť pomerne malá. 
O  to jednoduchšie bolo vyhodnotiť najlepších domácich bežcov 
a  odovzdať im vecné ceny. Bežci boli milo prekvapení množstvom 
povzbudzujúcich počas závodu, ktorí vytvorili skvelú atmosféru.

 Na polovičnej trati bol najrýchlejší domáci bežec Erik Hoferka. 
V  kategórii žien na  5 km bola víťazkou Ľubomíra Bartošková 
zo Skalice. V kategórii muži 10 km bol víťazom Pavol Masaryk AK 
Senica. Ako najlepší domáci bežci boli ocenení Krištof Glogovský, 
ktorý zvládol 10-km trať prebehnúť za 54:02 a Alica Glogovská.

 Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom gratulujeme. 
Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a prispeli tak 
k zdarnému priebehu celého podujatia. 

Behajte s  radosťou a vášňou, ako kedysi behali naši predkovia 
po nekonečných pláňach a lesoch. Behajte a vnímajte len svoje telo 
a čistú hlavu, pretože v tejto chvíli sa celý vesmír točí okolo vás!

Text a foto: Bc. Juraj Ondráš
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Činnosť TJ Unín
Na našom ihrisku je stále živo, o čom svedčí aj návšteva štábu 

RTVS, ktorá 16. apríla natáčala u  nás futbalový zápas nášho 
A-mužstva s TJ Rovensko do relácie „Iná liga“.

Už v apríli sme skrášľovali a rekonštruovali priestory. Náš verný 
fanúšik Pavol Bartal položil dlažbu v  okolí kabín, keď za  prácu 
a  materiál nezobral ani cent, za  čo mu v  mene celého kolektívu 
srdečne ďakujeme.

Veľká vďaka patrí i Ladislavovi Kubíčkovi, bývalému hráčovi TJ 
Unín, za zakúpenie a montáž ohrievača vody. 

V mesiaci jún sme organizovali pre našich žiakov výlet do Trnavy 
na zápas ME 19 Slovensko – Taliansko.

Po poslednom majstrovskom stretnutí žiakov v Kútoch si naši 
mladí futbalisti spoločne posedeli na motoreste U Janíčkov pri rezni 
a palacinkách. 

Hráči A-mužstva ukončili sezónu posedením pri  občerstvení 
a hudbe na našom domácom ihrisku.

Naše A-mužstvo sa vo  futbalovom ročníku 2021/2022 
umiestnilo na 2.mieste a ako jediné mužstvo v súťaži na domácom 
ihrisku nestratilo ani bod.

Všetkým hráčom a  hráčkam našich mužstiev, fanúšikom 
a všetkým, ktorí boli nápomocní pri organizovaní zápasov výbor TJ 
ďakuje.

TJ Slavoj Moravany u  Kyjova v  tomto roku oslavoval 70. 
výročie založenia klubu, preto sme 17. júla vycestovali na družobné 
stretnutie, ktoré sa každoročne opakuje – jeden rok v Moravanoch, 
druhý rok v  Uníne. Takto sa roky stretávajú už starí známi, 
spomínajú na začiatky družby a tých, ktorí už odišli z našich radov 
a  boli pri  vzniku tejto krásnej aktivity. Navzájom si zmerajú sily 
najprv starí páni, potom A-mužstvá. V  tomto roku sa starí páni 
podelili a výsledok bol 2 : 2. Góly za náš tím dali Peter Neúročný 
a Boris Malík. A-Moravany – A-Unín – výsledok bol 1 : 3, keď boli 
úspešní naši strelci: David Vach, Branislav Brunovský a  Michal 
Uher. Po futbalových zápasoch sa všetci zúčastnili spoločnej zábavy 
pri hudbe. Starší si aj bez muziky zaspievali v „sklípku“ u Jaroslava 
Kalinca, ktorý Unínčanov vždy pri  návšteve Moravan ochotne 
pohostí.

V novej sezónne budú našu obec a  TJ reprezentovať okrem 
A-mužstva aj žiaci v kategóriách U9 a U13. 

Peter Rehák

Vyžrebovanie súťaží 
futbalovej sezóny 2022/2023
A-mužstvo
1. kolo    7.8.    o 17:00   Koválov – Unín
2. kolo  14.8.  o 17:00   Unín – Vrádište
3. kolo   21.8.  o 16:30   Letničie – Unín
4.  kolo  28.8.  o 10:00   Kunov – Unín
5. kolo    4.9.   o 16:00   Unín - Rovensko
6. kolo    10.9. o 16:00   Unín - Smrdáky
7. kolo   18.9.  o 15:30   Unín – Smolinské
8. kolo   25.9.  o 15:30   Š. Humence – Unín
9. kolo   2.10.  o 15:00   Unín – Borský Sv. Jur
10. kolo 9.10.  o 15:00   Sekule – Unín
11. kolo 16.10.o 15:00   Unín – Hradište p. Vrátnom

Miesto konania: pole pri areáli DHZ

9:00 - zraz a privítanie „ plac pri potoku“
10:00 - prejazd dedinou
11:00 - štart akcie
11:30 - hlavný program súťaže
15:00 - prehliadka orby-

vlastné pluhy vítané
18:00 - vyhodnotenie  

Popoludnie plné súťaží, zábavy a občerstvenia 
pre všetkých návštevníkov.

Program pre deti: súťaže na vlastných detských 
traktoroch, jazda na koni, detské hry, 

nafukovací hrad.
Prehliadka historických motorov.

Akcia sa koná za každého počasia!

Žiaci U 13
Dátum

14. 8. 2022 Unín - Šaštín – Stráže
21. 8. 2022 Hlboké - Unín
28. 8. 2022 Unín - Borský Mikuláš
1. 9. 2022 Dojč - Unín
4. 9. 2022 Unín - Rybky

11. 9. 2022 Kúty - Unín
18. 9. 2022 Unín - Borský Svätý Jur
24. 9. 2022 voľno
2. 10. 2022 Unín - Jablonica
9. 10. 2022 Gbely - Unín

16. 10. 2022 Unín - Senica, časť Kunov A
23. 10. 2022 Unín - Kopčany
30. 10. 2022 Kopčany B - Unín

Žiaci U 9 Prípravka
Dátum

14. 8. 2022 Unín - Čáry
21. 8. 2022 Borský Mikuláš - Unín
28. 8. 2022 Unín - Brodské
1. 9. 2022 Kúty - Unín
4. 9. 2022 Unín - Moravský Svätý Ján

11. 9. 2022 Unín - Šaštín Stráže
15. 9. 2022 Gbely - Unín
25. 9. 2022 Radimov - Unín
2. 10. 2022 Čáry - Unín
9. 10. 2022 Unín - Borský Mikuláš

15. 10. 2022 Brodské - Unín
23. 10. 2022 Unín - Kúty
30. 10. 2022 Moravský Sv. Ján - Unín


