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Na stromčeku sviečka svieti,

pokoj, šťastie nech k Vám letí.

A keď rozžiaria sa Vaše tváre,

by hojnosti ste mali stále.

Nový rok nech pomaličky

vsunie šťastie do kapsičky,

aby nespravili ste 

chybný krok,

po celučičký ďalší rok.

Veselé Vianoce a šťastný nový

rok 2009

Vám želá redakcia.

Čo je vlastne advent?
Drahí čitate-

lia Unínskych
novín, s rados-
ťou som prijal
ponuku pozdra-
viť vás týmto
ú v o d n í k o m ,
v ktorom by
som sa rád
zamyslel nad
a k t u á l n y m

pojmom „advent“. Čo je vlastne advent?  Na
túto otázku možno dať jednoduchú a výstižnú
odpoveď: Advent je dobou prípravy na sláv-
nosť narodenia Ježiša Krista. Slávnosť, ktorej
obsah nám tak nádherne približuje Sväté
písmo, „kniha kníh“, Biblia. V nej, konkrétne
v Liste Hebrejom, napríklad čítame: „Mnoho
ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi
Boh otcom skrze prorokov, v týchto
posledných  dňoch  prehovoril k nám
v Synovi”. V tomto duchu je Advent prípra-
vou na oslavu udalosti, keď sa Boh „vyjadril”
v stelesnenom Božom slove, ktoré v osobe
narodeného Ježiša Krista nadobudlo ľudskú
tvár. Aby sme ju čoraz lepšie spoznávali,
Božie slovo nás chce sprevádzať, formovať
i poučiť každú jednu adventnú nedeľu, aby
sme na jeho konci, na Vianoce, v Betleheme
našli „Slovo, ktoré sa telom stalo”. V tomto
duchu teda všetkým čitateľom týchto novín,
ich rodinám i všetkým komunitám zo srdca
želám a vyprosujem, aby v dieťati v jasliach aj
oni osobne našli Božiu tvár. Sprítomňuje  ju
Božie Slovo  s veľkým „S”, Ježiš Kristus,
ktorý na Vianoce priniesol „všetkým ľuďom
dobrej vôle” posolstvo o bezhraničnej Božej
láske.        J. E. Mons. Stanislav Zvolenský

Bratislavský arcibiskup - metropolita

Birmovka    
V poslednú septembrovú sobotu prijalo z rúk J. E. Stanislava Zvolenské-

ho, bratislavského arcibiskupa, sviatosť kresťanskej dospelosti 59 mladých
z farnosti Unín. Chlapci a dievčatá vo veku od 14 – 16 rokov sa pod vedením
miestneho duchovného správcu Tibora Tasáryho pripravovali na tento deň
niekoľko mesiacov. Spoločné stretnutia nepozostávali iba z katechéz, ale mali
aj praktický rozmer v prospech farnosti a obce, ako napríklad upratovanie
okolo starej fary. Túto milú slávnosť za hojnej účasti veriacich, pri ktorej do
našej obce po prvý raz od svojho menovania za arcibiskupa zavítal Mons.
Zvolenský, umocnili samotní birmovanci tým, že všetci boli oblečení do
sviatočných unínskych krojov.                                                          
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Pokyny k vykurovaciemu obdobiu
Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným

nebezpečenstvom vzniku požiarov od samotných systémov
vykurovania ako i od ich nesprávnej obsluhy. Najčastejšie
nedostatky sú nevyhovujúci stav komínov, nesprávna inštalá-
cia a obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia
s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, ponechanie detí
bez dozoru, odkladanie žeravého popola na nebezpečných
miestach a do horľavých nádob.

Preto sa doporučujú dodržiavať tieto zásady:
- neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte

v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich
bez dozoru

- nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä
benzín, petrolej a lieh

- inštaláciu vykurovacích telies treba nechať vykonať
odborníkom

- dbajte na to, aby vykurovacie telesá boli umiestnené
a inštalované podľa Vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z.

- popol z vykurovacích telies vysýpajte do nehorľavých
a uzavierateľných nádob

- dodržiavajte odstupové vzdialenosti od primitívne
zhotovených údiarní

- dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez
dozoru spotrebiče, ktoré potrebujú trvalý dozor (plynové
a elektrické spotrebiče)

- dodržujte stanovené zásady pre skladovanie a používanie
horľavých kvapalín,  tlakových nádob na propán-bután,
tuhé palivá a iné materiály.

Dodržiavaním týchto opatrení predídeme možnému vzniku
požiarov.

Nakoľko sa blíži čas sviatkov a silvestrovských osláv, kde
sa používa zábavná pyrotechnika, chceme upozorniť, že z bez-
pečnostných dôvodov je zakázané používať ju v uzavretých
miestnostiach a v blízkosti ľahko zápalných látok. Zábavnú
pyrotechniku považujeme ako možné riziko vzniku požiaru.
Preto upozornite hlavne školskú mládež na jej nebezpečen-
stvo.                                                                   OR HaZZ 

POZVÁNKA
DT Klub Unín pozýva všetkých na silvestrovskú zába-

vu spojenú s oslavou nového roka  „SILVESTROVSKÝ
SAMOHYB 2008“, ktorá sa koná 31.12.2008 o 19.00 hod.
v Kultúrnom dome Unín. 

Hudobná skupina PROXIMA sa postará o doprovod pri
tancoch rôzneho žánru.

Bufet, občerstvenie, tombola a samozrejme posedenie
v teplúčku je zabezpečené. 

Vstupné 60,- Sk/1.99 EUR

S p o l o č e n s k á  k r o n i k a

Narodili sa:
Ján Viktor Poliak nar.19.8.2008
Kristína Vlková nar. 11.10.2008
Timea Katinová nar. 20.10.2008
Matúš Bajan nar. 20.11.2008
Šimon Pecha nar. 27.11.2008

Opustili nás:  
Pavol Šeba vo veku 83 rokov
Štefan Vávra vo veku 83 rokov
Rozália Vaňková vo veku 77 rokov
Irena Matušovichová vo veku  81 rokov
Ján Juriga vo veku 92 rokov
Serafína Bilovská vo veku 92 rokov

Česť ich pamiatke

Zosobášili sa:
Jaroslav Čulen a Lucia Žilínková 30.8.2008
Erik Hoferka a Katarína Martinčičová 6.9.2008
Juraj Jančík a Pavlína Piváková 6.9.2008
Martin Šrámek a Ivana Bajanová 20.9.2008
Peter Flamík a Mgr.Silvia Masaryková 4.10.2008

Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom
V separovaní odpadu máme rezervy

Obecné zastupiteľstvo v Uníne  na svojom riadnom zasad-
nutí dňa 10.decembra 2008 prijalo Všeobecne záväzné naria-
denie obce o dani z nehnuteľnosti, kde nebolo zaznamenané
zvýšenie jednotlivých položiek, ale boli len prepočítané na
eurá. Taktiež bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie
o miestnych poplatkoch. Z toho dôvodu sa  obecné zastu-
piteľstvo zaoberalo okrem iného i výškou nákladov vynalože-
ných na vývoz všetkých komodít odpadov za rok 2008, aby
mohlo stanoviť výšku poplatku na občana na rok 2009. 

Obec zabezpečila v tomto roku vývoz odpadu nasledovne: 
TKO z popolníc 17 x, 
veľkoobjemový odpad 3 x, 
železo 4 x,
sklo 5 x,

papier 2 x, 
plasty 5 x, 
elektroodpad 5 x,
kontajner od cintorína 4 x.
Bolo zakúpených 102 ks popolníc. Celkový náklad na

vývoz a nákup popolníc predstavoval za rok 2008 sumu
620.000,- Sk.  Po znížení tejto položky čiastkou, ktorú obec
dostala z recyklačného fondu a za odpredaj popolníc obča-
nom, stále náklady (cca 130,- Sk na občana) na vývoz doplá-
ca obec, čo je v rozpore so zákonom. Obecné zastupiteľstvo
preto schválilo zvýšenie poplatku za odpad na 13 Eur (392,-
Sk) pre rok 2009 na občana a stanovilo počet popolníc na
domácnosť nasledovne: 

1 osoba žijúca v domácnosti 1 ks popolnice
2 – 5 osôb 2 ks popolnice
6 – 8 osôb 3 ks popolníc
8 a viac 4 ks popolníc.
V poslednom čase bolo v obci zaznamenané zlepšenie pri

separovaní odpadov a zapojilo sa aj viacej občanov a domác-
ností. No sú ešte stále rodiny, ktoré za celý rok  nevyložili na
vývoz  ani jedno vrece plastov, to teda znamená, že títo obča-
nia plasty spaľujú, znečisťujú ovzdušie a ničia zdravie nielen
sebe, ale i celému blízkemu okoliu. Oni sami sa doma zatvo-
ria a ich okolie musí dýchať splodiny z ich spaľovaného, nese-
parovaného odpadu. Keďže zber plastov zabezpečujú pracov-
níci obce, sú známe domácnosti, ktoré plasty nedávajú vyvá-
žať. O ich zverejnení rozhodne obecné zastupiteľstvo. Každý
má možnosť si na obecnom úrade vyzdvihnúť vrecia na plasty.
Nie je problém, ak sú plasty i v igelitových taškách, ale je
nutné riadne plasty stlačiť, aby nezaberali veľa miesta.

Plánovaná rekultivácia bývalej skládky TKO sa z dôvodu
neschválenia žiadosti – projektu zatiaľ nebude realizovať
a v roku 2009 bude žiadosť opäť podaná. Po jej úspešnosti sa
s rekultiváciou začne, aby sa tu odpad nehromadil. 

Štefan Andel – starosta obce
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Kultúrno-spoločenská činnosť
Čo bolo ...
- 15. 8.2008 – diskozábava – MS SČK Unín
- 16.8.2008 – hodová zábava – hral Rubín – MS SČK 

Unín
- 16.8.2008 – súťaž vo varení gulášu – DT Klub Unín
- 16.8.2008 – súťaž v kopaní pokutových kopov – Obec

Unín
- 17.8.2008 – výstava kaktusov a sukulentov – Ladislav

Albrechta
- 18.8.2008 – hodový futbalový turnaj neregistrovaných

hráčov – obec  
- 19.10.2008 – posedenie dôchodcov v rámci Mesiaca 

úcty k starším - obec
- 8. 11. 2008 – diskozábava  - poriadal SZZ Unín
- 9. 11. 2008 – Martinské hody – tanečná zábava hrala

DH Zlaťanka – SZZ 
- 5.12.2008 – mikulášska pochôdzka
- december 2008 - adventné koncerty (10.12. – ĽŠU,
14.12. Spevácka skupina Radosť, 21.12.  DH Unínčanka)
Čo bude ...
- 28.12.2008 stolnotenisový turnaj „O pohár starostu 

obce“
- 31.12.2008 – Silvestrovská zábava – poriada DT Klub

Unín
- 25.1.2009 - Detský maškarný ples – SZCH Unín
- 14.2.2008 - Maškarný ples – DHZ Unín
- 28.2.2009 - Fašiangy

Zaujímavosti z evidencie
Naša obec má 1.200 obyvateľov. Z toho sú žijúce dvojčatá:

1. Viliam Masaryk a Anna Matulová
2. František Drúžek a Ján Drúžek
3. Peter Hurban a Pavol Hurban
4. Zuzana Dinková a Ľubomíra Pechová
5. Marek Valachovič a Marcel Valachovič
6. Miroslav Štetina a Radka Štetinová
7. Tomáš Švec a Lucia Švecová
8. Mário Ondráš a Alica Ondrášová
9. Kristína Peričková a Tatiana Peričková

10. Laura Valachovičová a Sandra Valachovičová

Dvojčatá, z ktorých jeden už nežije:
1. Tekla Matuškovičová a Anton Papula (zomr.)
2. Stanislav Macejka a Bernadeta Macejková (zomr.)
3. Ľubica Ráziková a Peter Michálek (zomr.)

Žijúce dvojčatá mimo obce (mená za slobodna) :
1. Jana a Oľga Stróžové
2. Ladislav a Mária Bilovský

Prisťahovaný z dvojčiat:
1. Štefan Vajla ( sestra Annastázia)

Odkaz svätého Mikuláša
Tak ten čas letí, tento rok zase naše deťúrence navštívil

svätý Mikuláš v sprievode svojich anjelikov  a čerta. Nielen
pozdravil, ale i potešil malým balíčkom. A jeho odkaz?

„Takto sa tu k tebe vznáša dar svätého Mikuláša,
Nevidieť ho síce, viem, ale dať ti takto chcem, 
sladký cukrík dobroty, mandarínku ochoty, 
čokoládku v srdca tvare, nech máš lásky hodne stále...
a oriešky – dobré slová, ktoré ľudí spolu spoja.
Každý deň z nich papinkaj, no a tiež z nich rozdávaj.
Tvoj svätý Mikuláš“

Zmena v učiteľskom zbore
Tento školský rok v základnej škole zaznamenali žiaci za

katedrou zmenu v učiteľskom zbore. Svoju dlhoročnú prax po
vyše troch desaťročiach v unínskej škole ukončili odchodom
do zaslúženého dôchodku zástupca riaditeľky Jindřich Krmí-
ček a učiteľka Jarmila Trnková. 

Za vykonanú prácu pri výchove mladej generácie  im patrí
v mene bývalých žiakov a vedenia  obce srdečné poďakovanie.

Prajeme obom do ďalších rokov pevné zdravie, veľa opti-
mizmu a spokojnosti v kruhu svojich najbližších.     Redakcia

Spomienka na nášho rodáka pátra
Jána Sprušanského, S.J.

Jezuiti na celom svete a rímsko – katolícka pospolitosť si
pred dvomi rokmi pripomínali tri významné jubilea Jezuit-
skej rehole. 

Bolo to 450. výročie od smrti jej zakladateľa sv. Ignáca
Loyolského, ktorý zomrel 31.7.1556 a ďalej to bolo 500
rokov od narodenia dvoch z jeho prvých významných spo-
ločníkov sv. Františka Xaverského (7.4.1506) a bl. Petra
Favra (13.4.1506).

Pri takýchto vzácnych príležitostiach celé rehoľné spolo-
čenstvo ale i menšie celky – provincie, rekapitulovali a hod-
notili svoje dielo. Medzi dôležité pôsobenie, alebo skôr etapu
svojich dejín slovenský jezuiti zaraďujú ich takmer 50 ročnú
misiu v Kanade.

Bolo to podujatie, s ktorým slovenskí jezuiti nikdy neráta-
li. Spoluúčinkovaním Božej prozreteľnosti, ochoty sloven-
ských vysťahovalcov a enormného úsilia malej skupiny slo-
venských jezuitov, ktorým  predošlý režim znemožnil účin-
kovanie v rodnej vlasti, vzniklo dielo, ktoré poskytlo ducho-
vé a sociálne služby mnohým naším rodákom v ďalekom
zámorí a vytvorilo pozoruhodné kultúrne dielo, ktoré sa stalo
trvalou súčasťou slovenských kultúrnych dejín.

Jedným z prvých troch slovenských Jezuitov – misionárov
v Kanade od novembra 1952 bol aj  náš rodák páter Ján Spru-
šanský, ktorý do Kanady prišiel po štúdiách z Belgicka.

Páter Ján Sprušanský sa narodil v našej obci 3.12.1921.
Jeho matkou bola Zuzana Sprušanská rodená Vaňková
a otcom Ľudovít Sprušanský.

Už  na ZŠ ho bolo možné charakterizovať ako usilovného
a disciplinovaného žiaka s mnohými dobrými vlastnosťami,
ktoré boli úzko späté s dôslednou náboženskou výchovou
v jeho rodine. Na odporúčanie vtedajších učiteľov ZŠ a najmä
pána riaditeľa Alexandra  Flamíka začal študovať na Gymná-
ziu v Skalici. (pokračovanie na str. 4)

Tohtoročný Mikuláš s anjelmi a čertom.
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Spomienka na nášho rodáka pátra
Jána Sprušanského, S.J.
(dokončenie zo str. 3)

Počas gymnaziálnych štúdií sa rozhodol pre rehoľný život.
V lete 1938 vstúpil do jezuitského noviciátu v Ružomberku.
Stredoškolské štúdium dokončil už ako rehoľný študent – ško-
lastik v Jezuitskom dome v Trnave.

V roku 1942-1945 študoval filozofiu v Piešťanoch a Trna-
ve. Pod vplyvom vtedajších spoločenských a najmä politic-
kých pomerov na Slovensku v povojnovom období sa pred-
stavení Jezuitov rozhodli mnohých študentov poslať študovať
teológiu do zahraničia. Z podobných dôvodov i páter Spru-
šanský odišiel v roku 1946 do cudziny a to do juhobelgické-
ho mesta Enghien, kde v školastikáte francúzskych jezuitov
absolvoval štúdia teológie. Tam bol aj vysvätený za kňaza 24.
júla 1949. Po doplňujúcich štúdiách, ktoré absolvoval v Parí-
ži a Grenóbli a po absolvovaní všetkých potrebných formácií
a požadovaného vzdelania ako hotový jezuita a kňaz, začal
pracovať vo viacerých jezuitských ústavoch vo Francúzsku.
Na jeseň 1952 prišiel do Kanady.

Patril medzi prvých troch slovenských jezuitov, ktorý
zasvätili svoje životy duchovnej službe slovenských  rodákov
v Severnej Amerike. Spolu s pátrom Jozefom Kováčom
a pátrom Jánom Žabkom organizoval osobitnú misiu pre Slo-
vákov roztratených po všetkých provinciách obrovskej kraji-
ny, akou Kanada je. Všetci traja sa usadili v kláštore kanad-
ských Jezuitov v Guelphe a odtiaľ začali podnikať misijné
cesty.

Od roku 1953 páter Sprušanský pôsobil najmä  na západe
Kanady v provinciách British Columbia a Alberta. 

Vďaka porozumeniu a hmotnej podpore rodákov a mimo-
riadnej snahe slovenských jezuitov v Kanade vznikol
v r. 1957 ich vlastný misijný dom v meste Galt, ktoré bolo
neskôr premenované na Cambridge v Hamiltonskej diecéze.

V sedemdesiatych rokoch bol zástupcom šéfredaktora
mesačníka POSOL, ktorý slovenskí jezuiti kompletne reali-
zovali vlastnými silami vo svojom misijnom dome. 

Vzhľadom na špecifické podmienky, ktoré  v Kanade boli
a sú,  práve vydávanie kníh a časopisov, teda tlačový apošto-
lát slovenskí jezuiti  považovali za najefektívnejšiu formu
apoštolátu ako takého. Prvoradým cieľom slovenských jezui-
tov v Kanade bolo postarať sa o duchovné dobro našich rodá-
kov. Jedných bolo potrebné povzbudiť vo viere, ktorú zdedili
po svojich predkoch na Slovensku, iným bolo potrebné túto
vieru znovu dať.

Popri náboženskej činnosti sa misionári venovali aj národ-
nej a kultúrnej činnosti, venovali veľa síl na podporu sloven-
ského povedomia a zachovania slovenského jazyka. 

V rokoch 1966
- 1967 zo zdra-
votných a študij-
ných dôvodov bol
páter Sprušanský
poslaný do Euró-
py, konkrétne do
Viedne a Innsb-
rucku. V tom
období dva  razy
navštívil rodnú
obec. Prvý raz po
d v a d s i a t i c h
rokoch a to už
ako kňaz a re-
hoľník. Stretol sa
so svojimi rodič-
mi a s nami ostat-
nými rodinnými
príslušníkmi. Boli
to jeho dva krátke
pobyty u nás,
avšak na  všet-
kých, ktorí sa
s nim stretli zane-
chali celoživotne
hlboké dojmy.
Bola to najmä jeho milá a priateľská povaha,  ktorá mu otvá-
rala srdcia Slovenských rodákov v Kanade.

K jeho obľube napomáhala i jeho mimoriadna muzikál-
nosť, ktorú po celý  život podľa možností  pestoval, venoval
sa chrámovému zborovému spevu jednak ako spevák, zbor-
majster alebo dirigent. Komponoval a aranžoval chrámovú
hudbu, k čomu obratne využíval hru na orgáne. 

Tak ako iní jezuiti, tak aj on musel ovládať cudzie jazyky.
S francúzštinou, nemčinou a neskôr latinčinou a gréčtinou
začínal ako stredoškolák. Príchodom do Kanady, do anglo-
fónnej oblasti sa musel rýchlo adaptovať na kanadskú anglič-
tinu. Krajania od pátra Sprušanského  očakávali  hlavne
duchovnú obnovu, duchovné cvičenia, kázne a sv. spovede
v materinskom jazyku. To im ON veľmi rád  splnil. To nebo-
la jeho povinnosť, ale celoživotná  služba. Od roku 1976 bol
hospodárskym správcom misijného domu a popritom vyko-
nával viaceré apoštolské činnosti. V Cambridge mával pravi-
delne omše a sv. spovede pre školskú mládež, ktorej sa zvlášť
venoval.

Koncom 70. rokov a na začiatku 80. rokov sa u neho zača-
li prejavovať vážne zdravotné ťažkosti, ktoré mu bránili aby sa
na plno mohol venovať svojím misionárskym činnostiam.
Trápenia a príkoria nevyliečiteľnej choroby trpezlivo znášal
do konca života. Zomrel 13.3.1982. Slovenskými rodákmi
bol vždy veľmi žiadaný a mnohými veľmi milovaný. 

Na záver by som rád pripomenul, že po celý život sa
intenzívne zaujímal o dianie v rodnej obci,  prežíval s nami,
i keď na veľkú vzdialenosť, všetky dôležité i menej dôležité
udalosti. Rád vyhľadával a následne udržiaval kontakty
s ostatnými rodákmi z Unína a blízkeho okolia žijúcimi
v Severnej Amerike. Svedčia o tom správy v množstve listov,
ktoré sa dodnes  zachovali. Za svojho života nemal nijakých
nepriateľov. Vedel vychádzať s každým: s mladými i starými,
s jednoduchými i učenými. Zo skúsenosti vieme, že to nie je
ľahká vec, na to človek potrebuje jedinečnú charizmu, zvlášt-
ny  Boží dar a zdá sa, že páter Sprušanský ho mal v hojnej
miere a že ho dobre využíval po celý život.                            

Z lásky k blížnemu u neho pochádzala i úprimná láska
k národu. Pri každých vhodných príležitostiach povzbudzoval
krajanov, aby v tvrdých emigrantských podmienkach nezabú-
dali na svoju pôvodnú vlasť, z ktorej vyšli. 

Pre Unínske noviny  spomienku na Reverenda 
Sprušanského napísal synovec Dr. Štepánik

Misijný dom slovenských jezuitov.

Páter Ján Sprušanský, S. J. 
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Korene ... 
Hokej. Magické slovo, označenie športového odvetvia,

ktoré dokáže očariť a poblúzniť tisíce jeho priaznivcov. Puto
k tomuto prevažne zimného športu je pevné a silné. Hokej sa
odohráva  v športových arénach, ako i na zamrznutých poto-
koch i iných druhoch vodných plôch. Ak mráz vytvorí vhod-
né prírodné podmienky, už mládež obúva korčule a naháňa
puk alebo „tenisák“, a hlavne  mladí sa snažia  prirovnávať
k hviezdam ľadovej plochy. U nás v dedine podmienky  boli
a sú obmedzené. Voľakedy boli vytvárané klziská hlavne
okolo potoka a hralo sa aj na pevných plochách na asfalte,
dnes sa to nazýva hokejbal. Neskôr bola vybudovaná ľadová
plocha aj s mantinelmi na ihrisku. Ani na tom sa žiaľ nevy-
choval žiadny aktívny hokejista. Napriek tomu  v najvyššej
slovenskej Slovnaft extralige hrajú dvaja hráči, ktorí majú
korene v našej obci. Sú to dvaja vnuci našej rodáčky Cecílie
Pechovej – Ivičičovej.

V HK 36 Skalica hrá Martin Ivičič a za HK AQAUCITY
ŠKP Poprad jeho bratanec  René Jarolín.

Požiadali sme ich o krátky rozhovor.
Vaša babka Cecília Pechová – Ivičičová je rodáčkou
z našej obce. Čo Vám hovorí slovo Unín, boli ste niekedy
v jej rodisku, aké máte styky s rodinou v Uníne?

Martin: Do Unína som chodieval ešte ako dieťa. Potom
ako som začal hrať hokej času bolo menej. Ale vždy som sa
veľmi tešil, keď otec išiel do Unína k Pechom na zabíjačku na
zabíjačkové produkty. Boli vždy vynikajúce. Potom keď som
už chodil na učňovku mal som spolužiakov od Vás Paťu Vala-
choviča, Romana Chrenku, Peťu Dobeša, niekoľkokrát som za
nimi aj bol v Uníne. Mám kontakt s rodinou Pechových, ale
nie s celou. Rád som chodieval po sezónne si zahrať priateľ-
sky futbal oproti miestnym futbalistom. Boli sme tam nie-
koľkokrát, naposledy asi pred tromi - štyrmi rokmi. Škoda, že
to skončilo, cítil som sa tam veľmi dobre a nielen ja, ale aj
ostatní spoluhráči.

René: Vo Vašej obci som veľa krát nebol, veľa ľudí nepo-
znám, len tých z blízkej rodiny. Teraz, keď žijem mimo re-
giónu rodného kraja, tak mám o rodine a o Uníne len málo
informácií. Väčšinou mi informácie podáva babka pri mojich
sporadických návštevách v Skalici. Keď som chodil do Unína
bol som ešte malý, veľa si nepamätám, ale nejaké malé pred-
stavy sú. Veľa času som od rannej mladosti venoval hokeju,
tak ostatné muselo ísť akosi bokom, medzi iným aj návštevy
rodiny.
Kde a kedy ste začali s hokejom, kto Vás k nemu privie-
dol, kto je Váš športový vzor, kde ste všade hrávali a ktorý
tréner Vám dal najviac?

Martin: Začínal som v Skalici ako žiak 4.triedy. K hoke-
ju ma priviedol prakticky brat Peter, ktorý vtedy hrával v Ska-
lici za siedmakov. On mi bol aj športovým vzorom. Okrem 2
rokov kedy som hral druhú najvyššiu súťaž v ČR za Beroun
som vo všetkých kategóriách hrával len za Skalicu. Tu sa mi
hráva a hralo aj najlepšie. S tým je spojené aj meno trénera,
ktorý ma v Skalici viedol a to  Ján Faith . Bol to pán tréner
a považujem ho za najlepšieho trénera pod ktorým som
hrával.

René: S hokejom som začínal ako asi 7 ročný v Skalici. Tu
hrával hokej môj otec, tak by som povedal, že to chytilo aj
mňa, keď som ho videl hrať. Začínal som ako brankár, ale pre
problémy so zrakom som prešiel na útočníka. Vzorov bolo
veľa, ale najviac som sledoval hráča NHL Pata Lafontaina,
hrával za Buffalo Sabres, čo bolo aj moje obľúbené mužstvo.
Asi najviac sa mi darilo v Skalici, kde som bol zatiaľ najdlh-
šie. Kto mi  z trénerov najviac dal? Bolo ich viac, nebol to len
jeden. Začínal som pod trénerom Františkom Kazinotom,
ktorý vychoval nejeden talent, ten mi dal v začiatkoch najvi-
ac, ale musím spomenúť aj trénera Jána Faitha, ktorý mi
pomohol v tých začiatkoch v mužskej kategórii a trénera

Františka Hossu, ktorý ma vytiahol do reprezentácie a dal mi
šancu na medzinárodnom fóre.
Akú máte predstavu o Vašom ďalšom športovom živote?

Martin: Mám  zmluvu s HK36 Skalica ešte 2 roky, potom
ak mi bude zdravie slúžiť a mohol by som byť ešte nejakému
klubu prospešný a osožný hrať niekde aj v nižšej súťaži, treba
aj do 40-ky. Hokej ma veľmi baví, ale nechcel by som pri
hokeji zostať pracovať ako tréner alebo manažér. Po skončení
hokejovej kariéry by som si chcel nájsť civilné zamestnanie
a venovať sa viac rodine, najmä manželke a dvom dcéram
a nahradiť im aspoň čiastočne roky mojej neprítomnosti
v rodinnom kruhu, zapríčinenej hraním hokeja. Záverom mi
dovoľte pozdraviť všetkých obyvateľov obce Unín, rodinu
a priateľov. V tomto predvianočnom čase im prajem príjemné
prežitie Vianoc a veselý a šťastný Nový rok.  Teší ma, že ste
si na mňa spomenuli a ďakujem Vám za priestor vo Vašich
novinách.

René: Zatiaľ som v Poprade, kde mám do konca sezóny
zmluvu, potom sa uvidí, nechcem nič predbiehať. Do Skalice
by som sa rád vrátil, lebo odtiaľ som vybehol do veľkého
hokeja. Čo budem robiť po skončení aktívnej kariéry som
zatiaľ veru nerozmýšľal. Zatiaľ chcem hrať hokej, ale neochu-
dobňovať o svoju prítomnosť svojich najbližších, priateľku
Darinu a päťmesačného syna Marca, čo je teraz pre mňa srd-
cová záležitosť.

Pozdravujem všetkých Unínčanov, nech sa im darí, želám
im pevné zdravie, ale hlavne aby mali radosť zo života.

Páni, ďakujem Vám za rozhovor. Želáme Vám aj my Unín-
čania, pevné zdravie, veľa radosti zo športových úspechov.

Ján Palkovič 

Keď sa chce, všetko ide...
Stará budova fary je umiestnená v obci na takom mieste,

že si ju musí každý návštevník  alebo prechádzajúci obcou
všimnúť. Už viac rokov bola v smutnom stave. No tento rok
na podnet správcu fary dostala nový šat, upravilo sa oplotenie
záhradky a boli opravené i slnečné hodiny, ktoré sú známe
v širokom okolí. 

Vďaka patrí všetkým, ktorí nezištne pomáhali pri týchto
prácach a dokázali, že i v tejto dobe sú ľudia ochotní pomôcť
dobrej veci bez nároku na honorár. Sami dobre vieme, aké sú
dnes drahé farby a všetok stavebný materiál.

Teda srdečná vďaka za to, že ste to dokázali, opravili budo-
vu, záhradku a skrášlili tak stred obce.

Brigádnici pri strhávaní starého stĺpika oplotenia.
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Zmenili sme otváracie hodiny
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo

Naša predajňa patrí k stredným potravinárskym článkom
COOP Jednota Senica, ale z hľadiska tržieb (cca 10 miliónov
ročne) medzi predajne typu A. Pri dosahovaní kladných výsled-
kov pristúpilo vedenie Jednoty k investičným aktivitám. Už
v minulom roku bola budova napojená na verejný vodovod
a inštalovaná bola väčšia chladiaca vitrína. V septembri boli
vymenené plastové okná a dvere. Vedenie COOP Jednoty od 1.
novembra 2008 upravilo otváracie hodiny:

Pondelok 6.00 – 10.30 hod.
Utorok – Piatok 6.00 – 18.00 hod. nepretržite
Sobota 6.00 – 11.00 hod.
Nedeľa – zatvorené.
Po mesiaci fungovania je  predčasné hodnotiť, ale ukazuje sa

podľa kladných reakcií zákazníkov, že to bol pozitívny krok.
Sme kolektív troch pracovníčok, ktorý sa snaží, aby bol v pre-
dajni dostatok tovaru dennej potreby (chlieb, pečivo, mäsové
výrobky) vlastnej značky a dlhodobo nízkej ceny. Čo sa týka
akcií, tie prebiehajú každé dva týždne na vybrané druhy potra-
vinárskeho a priemyselného tovaru. Občania sú na akciu upo-
zornení letákom, ktorý je distribuovaný do domácností. Občas
dostanem od zákazníkov otázku, prečo sa nedá objednať viac
akciového tovaru (napr. múka, ryža, olej). Moja odpoveď znie,
že si ho nemôžem objednať toľko, koľko by som chcela a aká je
požiadavka zákazníkov, lebo tovar sa rozdeľuje podľa rozdeľov-
níka.

Ako viete, od nového roka nás čaká  zložité obdobie pri pre-
chode zo slovenských korún na euro. Verím, že pochopíte našu
náročnú a zodpovednú prácu pri tomto prechodnom období,
kde sa bude prvých 16 januárových dní platiť súčasne korunami
aj eurami. Taktiež bankovka, ktorou budete platiť nesmie pre-
siahnuť 4 násobok hodnoty, ktorú budete platiť.  Musíme sa
preto spoločne obrniť veľkou dávkou trpezlivosti, aby prechod
prebehol pokojne.

Našim cieľom je, aby od nás odchádzal zákazník spokojný
a dobre obslúžený. Zároveň všetkým prajem požehnané via-
nočné sviatky, pevné zdravie a veľa úspechov v novom roku
2009.                   Milada Drúžková – vedúca predajne Unín

Spevácka skupina „RADOSŤ“
Spevácka skupina „RADOSŤ“ bude v budúcom roku spomí-

nať na svoje prvé začiatky a vystúpenie. Len málokto si spome-
nie na Medzinárodný deň žien v roku 1979, kedy v zložení:
Anna Danielová, Oľga Vávrovičová, Mária Drúžková, Rozália
Tokošová, Zita Vaculková a Jarmila Štetinová vystúpili v pro-
grame s piesňami „Jak tá naša mamička“ a „Slovensko“. S pre-
stávkami a pri rôznych príležitostiach sa potom schádzali aj
naďalej. Postupne sa rozširoval nielen počet piesní, ale aj počet
vystúpení. Svojimi piesňami, ktoré čerpali a čerpajú od starších
spevákov –pamätníkov, sa snažili prinášať radosť všetkým
poslucháčom. Sprievodné slovo a recitácie v podaní Anny
Rehákovej len umocňovali  dojem z vystúpení. Hrou na harmo-
nike spočiatku  skupinu sprevádzal Ján Petržala, v súčasnej
dobe ju sprevádza Ladislav Michálek hrou na heligónku.

Skupina  RADOSŤ sa zúčastňovala na rôznych súťažiach
a prehliadkach doma i v zahraničí.  Do tejto skupiny postupne
pribudli ďalšie speváčky: Stanislava Žilínková, Ľubica Hrebač-
ková, neskôr Adela Štetinová, Radka Štetinová, Eliška Tokošo-
vá a najnovšou členkou sa stala Magda Jakúbková. 

Spevácku skupinu postihla aj smutná udalosť, keď po dlhej
chorobe stratila navždy výbornú speváčku, kamarátku, Olinku
Vávrovičovú.  Bola nám príkladom priateľstva, nezištnosti
a spolupatričnosti, čestnosti, príkladom odvahy čeliť ťažkej cho-
robe, statočnosti v boji s ňou a príkladom nekonečnej lásky
k rodine, k nám i všetkým naokolo. Spievala i v ťažkostiach,

Vianoce kedysi a dnes
Jednota dôchodcov v Uníne pripravila  na prvú adventnú

nedeľu dňa 30. novembra 2008 v kultúrnom dome výstavu pod
názvom „Vianoce kedysi
a dnes“. Členky prispeli
rôznymi ručnými prácami
svojich babičiek,  detí
a vnukov s vianočnou
tematikou. Zaujímavé boli
figúrky, betlehemy a iné
predmety do domácnosti.
Ozdobené stromčeky sym-
bolizovali dobu detských
čias vystavovateliek
a jeden, vyzdobený medo-
vníkmi z terajšieho obdo-
bia.  Výstavu navštívili
síce v malom počte obča-
nia, predstavitelia obce,
členky výboru Jednoty
dôchodcov Radimov a tiež
občania z Holíča. 

Usporiadatelia ďakujú
všetkým, ktorí sa do tejto
výstavy  s veľkým pocho-
pením zapojili a prispeli,
aby sa vôbec výstava
mohla uskutočniť. 

takmer do poslednej chvíle.  Bolo nám cťou, že sme ju mali
medzi sebou. Kolektívu bude navždy chýbať.  Každé ďalšie
stretnutie a vystúpenie je venované spomienke na ňu. 

Tak ako to v živote býva, niekedy nastane čas rozlúčky.
V týchto dňoch oznámila ukončenie činnosti  v speváckej sku-
pine RADOSŤ  jej zakladajúca členka Zita Vaculková. Za 30
rokov zaspievala nespočetné množstvo piesní či už počas cir-
kevných alebo civilných obradov, na koncertoch, súťažiach,
charitatívnych vystúpeniach  a tiež počas nácvikov, kde priná-
šala dobrú náladu, vtip a množstvo humorných situácií,  pre
ktoré  sa všetky speváčky na „skúšky“ tešili. Bola obľúbenou
členkou  skupiny a všetkým bude chýbať. I touto cestou by sme
jej chceli poďakovať za roky priateľstva, za všetko, čo pre nás
urobila a zaželať jej do ďalších rokov pevné zdravie, šťastie
a radosti z rodiny. Spevácka skupina ju rada privíta do svojich
radov, ak by si chcela zaspievať ako hosťujúca speváčka.

V týchto dňoch sa spevácka skupina RADOSŤ  s organistom
Jánom Sprušanským pripravovala na adventný koncert, ktorý sa
konal dňa  14.decembra 2008 vo farskom kostole sv. Martina
v Uníne.                                      spevácka skupina RADOSŤ

Štedrovečerný stôl a stromček
z výstavy.
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Adventné koncerty – anketa
Minulý rok  sme začali organizovať adventné koncerty.  Aký

majú ohlas  sme sa spýtali našich spoluobčanov.

Rozália Malíková, 69-ročná
Pekné spestrenie adventných dní. Je na škodu veci, že sa ich
nezúčastňuje viacej ľudí, veď naša účasť je i poďakovaním pre
všetkých účinkujúcich za ochotu a čas strávený nácvikom.

Emil Pípa, 64-ročný
Ja sa teším hlavne na ten detský. Vystupujú mi tu vnuci a je
radosť vypočuť si čo sa naučili. Som veľmi prekvapený, že
vystupujú tak bezprostredne, žiadna veľká tréma.
Je to aj zrkadlom snahy učiteľov, ktorí sa im venujú. 

Peter Zelenka, 42-ročný
Minulý rok som sa nezúčastnil žiadneho koncertu, časovo mi to
nevyšlo, ale tento rok si určite aspoň niektorý z nich vypoču-
jem.

Anton Mihál, 13-ročný
Koncerty sa mi veľmi  páčia. Minulé roky som sa ako účastník
hrou na krídlovku zúčastnil len tých v kultúrnom dome s Ľudo-
vou školou umenia pri ZŠ v Uníne. Ostatné v kostole som len
sledoval. Ale tento rok sa tešíme aj s Patrikom Polakovičom,
lebo sa zúčastníme aj adventného koncertu s dychovou hudbou
Unínčanka, kde si zahráme spolu s muzikantmi.

Poštový úrad v novom
Pošta bola 13 rokov od roku 1995 v obci umiestnená v budo-

ve bývalej materskej školy. Od septembra 2007, kedy sa presťa-
hovala materská škola do priestorov základnej školy zostala
pošta osamotená.  Z pohľadu polohy  bola občanom dosť od
ruky a dá sa povedať, že na dobrom mieste pre tzv. protizákon-
né živly. Je veľkým šťastím, že sa za dobu trvania tohto úradu
nič mimoriadne nestalo.  Nevyhovujúce priestory  a prestavba
budovy na dom sociálnych služieb  urýchlili presťahovanie poš-
tového úradu. Od 6. októbra 2008 je už v budove COOP Jed-
nota, s.d. v širšom centre obce. Nová prevádzka sa nachádza
v komfortnejších priestoroch v blízkosti predajní potravín, kve-
tinárstva a pohostinstva, kde je väčší pohyb osôb a jej umiest-
nenie ovplyvnilo i spokojnosť zamestnankýň a občanov. 

Parkovisko pred budovou slúži nielen predajniam, ale
i pošte. Keďže pošta má vchod len z prednej časti, všetko nakla-
danie a vykladanie zásielok sa realizuje z vozidla, ktoré často
pre bezohľadnosť miestnych vodičov nemá možnosť zaparko-
vať. Parkovacie miesta sú síce označené, no vodiči ich nereš-
pektujú. Je pravda, že parkovisko je dosť krátke, možno by bolo
dobré, keby sa zakryl kanál na druhej strane cesty, aby sa cesta
rozšírila, aby vozidlá tu parkujúce neprekážali prechádzajúcim
vozidlám.

Naša republika od 1. januára 2009 prechádza na menu euro,
preto k tejto téme len malú informáciu. Ak máte doma úspory,
alebo väčšiu hotovosť v korunách, je najlepšie ich uložiť do
banky, v našom prípade do poštovej, ktorá ich automaticky po
1.januári 2009 bez poplatku zmení na eurá. Konverzný kurz je
1 Eur = 30,1260 Sk.  Nemusíte ďaleko chodiť, na tunajšom poš-
tovom úrade vám ochotne poradíme a poslúžime. Poštová
banka má v ponuke i zlatú vkladnú knižku, kde ponúka 3 %
úrok pre tých, ktorí ešte v tejto banke takúto knižku nemajú. 

Náš úrad má tri zamestnankyne,  vedúcu pošty a dve doru-
čovateľky. 

Záverom mi dovoľte srdečne poďakovať Obecnému úradu
v Uníne, ktorý sa značnou mierou podieľal na vybudovaní
nového poštového úradu v našej obci a za poskytnutie priesto-
rov COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo.

Mária Ovečková 
vedúca pošty

Z osudov židovskej komunity v
Uníne II.

V období prvej republiky sa zapájala židovská komunita tak
do spoločenského, ako i politického života. Členom obecného
zastupiteľstva v roku bol 1933 Móric Berger, ktorý bol zvolený
vo voľbách v roku 1931. V tomto období Alexander Berger bol
členom osvetovej komisie. 

Židia boli poväčšinou obchodníci, hoci nechýbali medzi
nimi ani roľníci. Svojou usilovnosťou, otvorenosťou voči novo-
tám a šikovnosťou si zveľaďovali nielen svoj majetok, ale doká-
zali si získať i rešpekt v obci. Na druhej strane úspech so sebou
prinášal závisť a odtiaľ bol už iba krok k nenávisti. Treba tiež
priznať, že nie všetky ich obchodné praktiky boli čestné. Dvaja
miestni roľníci žiadali v roku 1939 odobrať pas obyvateľovi
Unína Rudolfovi Holtzmannovi, lebo v minulosti ich mal pri-
praviť o majetok. 

Po vzniku slovenského štátu v roku 1939 boli na základe
vládnych nariadení a zákonov postupne občania židovského
vierovyznania „vyraďovaní z hospodárskeho života“. Odníma-
nie oprávnení na vykonávanie živnosti prebehlo v 1. polovici
roku 1940 a to tak, že v júli 1940 už väčšina z nich mala zaká-
zané podnikať. Podľa súpisu obyvateľstva z roku 1940 sa to
týkalo ôsmich rodín. Bola to J. Gelleyová, V. Haberfeld, rodina
vdovy J. Richterovej, rodina O. Schlesingera, rodina Š. Grün-
walda, rodina H. Elberta a rodina T. Jellínka. Spolu podľa výka-
zu 23 ľudí. Podľa záznamov sa zákaz vzťahoval u H. Elberta na
obchod s hospodárskymi plodinami, u H. Grünwalda a Š. Grün-
walda na pekárstvo, R. Holzmanna a vdovy J. Richterovej na
mäsiarstvo, u L. Richtera na obchod s koňmi. V roku 1941
postihol zákaz aj V. Haberfelda, ktorý mal tehelňu. Do ich
domácností boli dosadzovaní tzv. dočasní správcovia, ktorí
dozerali nad ich majetkom. Židovské podniky, teda priestory
slúžiace na podnikanie boli arizované, prevádzané na Ne-Židov
– árijcov. Po roku 1942 kedy bola väčšina unínskych Židov
odtransportovaná do koncentračných táborov, dočasní správco-
via spravovali v mene štátu židovský majetok. Všetci štyria
unínski správcovia boli príslušníkmi Hlinkovej Gardy. Za
správcovstvo dostávali odmenu v závislosti od veľkosti a hod-
noty zvereného majetku. Takýto židovský majetok postupne
štát odpredával na dražbách. 

Zákonom z roku 1942 mali byť Židia vysťahovaní zo Slo-
venska na územie terajšieho Poľska. Akcia prebiehala tak, že
k osobám určeným na vysťahovanie priniesol niektorý člen
gardy doručenku, na základe ktorej sa museli do hodiny poba-
liť. Váha batožiny nesmela presiahnuť 50 kg. Židia z okresu sa
sústreďovali v Holíči, odkiaľ boli odtransportovaní do koncent-
račných sústreďovacích miest pre Židov a odtiaľ hromadnými
transportmi pokračovali do koncentračných táborov. Výnimku
spod vyťahovania získali len konvertiti na kresťanstvo, manže-
lia žijúci s Nežidovskou stránkou a držitelia tzv. výnimiek spod
vysťahovania, ktoré udeľoval prezident. V obci výnimku dosta-
la štvorčlenná rodina H. Elberta, ktorá na Vianoce v roku 1941
prijala krst. Ako sa skoro ukázalo, získanie výnimky znamena-
lo záchranu holého života. Spomedzi odtransportovaných vojnu
prežil len Leo Richter, ktorý sa vrátil do obce a živil sa poľno-
hospodárstvom a handlovaním koní.                     M. Hoferka

Pekný darček pod stromček
Už druhý rok obec žiadala o dotáciu na viacúčelové ihrisko

z rezervy premiéra vlády SR,  alebo Nadácie SPP, aby sa v are-
áli základnej školy nielen upravil pozemok, ale aby bol aj úče-
lovo využitý. V tomto roku sa to podarilo. Uspeli sme. Dotáciu
nám  pridelila Nadácia SPP. K Vianociam ako darček bude pre-
strihnutím pásky otvorené nové viacúčelové ihrisko, ktoré bude
slúžiť žiakom ZŠ s MŠ a širokej verejnosti.  Harmonogram pre-
vádzky ihriska bude zverejnený dodatočne prostredníctvom
miestneho rozhlasu a v budúcom vydaní obecných novín.
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Dobrú náladu rozprúdil Skaličan
Obecná samospráva pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

pozvala všetkých dôchodcov dňa 19. októbra 2008 do kultúrne-
ho domu na spoločensko-kultúrne podujatie, aby im aj takýmto
spôsobom poďakovala za celoživotnú prácu.  Po slovách vďaky
od starostu obce Štefana Andela sa pripojila i členka výboru
Jednoty dôchodcov v Uníne Štefánia Jurigová, ktorá v mene
výboru pozdravila všetkých prítomných a s prianím skorého
uzdravenia odovzdala i pozdrav predsedníčky Estery Stróžovej,
ktorá bola toho času hospitalizovaná v nemocnici. Prítomným
sa predstavila i PaedDr. Dagmar Bólová,  kandidátka na prezi-
denta SR. Pripomenula sa prítomným  tým, že v Uníne za svo-
jich mladých čias učila. Unín jej utkvel v pamäti, lebo tu sú
ľudia srdeční a ochotní pomôcť. Spomenula si medzi iným i na
starého pána Zongoru. Ako správny vtipkár ju stretol v dedine
a pýta sa jej: „Čo s tým robíte?“ A ona sa ho spýtala: „ S čím?“
a Zongora  jej na to: „Já také“. 

Zástupca DEXIA banky Skalica, Bc. Roman Záhradník
ozrejmil dôchodcom  prechod na euro a odpovedal na ich otáz-
ky ohľadom výmeny peňazí. Spevácky zbor Úsmev za silnej
podpory starostu obce zanôtil pár krásnych piesní, čím ukončil
prvú časť programu.   

Po oficiálnej časti  sa v rezkých tónoch predstavila cimbalo-
vá muzika SKALIČAN, ktorá potešila srdce nejedného z prí-
tomných. Pri dobrom vínku si zanôtili, no  niektorí boli skla-
maní, že neprišlo k tomu, aby si mohli i zatancovať. Chutné
občerstvenie im pripravil  kuchár Ján Matuský a o obsluhu sa
ochotne postarali naše mladé adeptky na čašníčky.  

Môžeme si povedať, že sa vydarila jedna pekná akcia. Bola
venovaná ľuďom, ktorí už niečo pamätajú, tým, na ktorých by sa
nemalo zabúdať a to nielen v mesiaci október, ale počas celého
roka. Vypočujme  ich   keď nám chcú odovzdať svoje bohaté
skúsenosti, s ktorými sa s nami  radi podelia. Zaslúžia si našu
pozornosť. Nemali by sme zabúdať, že aj my budeme raz starí
a potom nám dobre padne dávka slušnosti a úslužnosti zo stra-
ny mladých.                                               Rozália Drúžková

Táto jeseň bola opäť bohatá na úrodu i v lesoch nášho krásne-
ho Záhoria, čo potvrdzujú i krásne exempláre našich hubárov.

U nás horelo...
Rodina Landlová vyjadruje úprimné poďakovanie čle-

nom Dobrovoľného hasičského zboru Unín. 
Pri požiari nášho domu ste prejavili veľkú ochotu,

duchaprítomnosť, profesionalitu, ľudskosť, vytrvalosť a zod-
povednosť. Vďaka vám a ďalším občanom, ktorí pomáhali,
sú škody ďaleko menšie ako mohli byť. Slová vďaky sa nám
len ťažko hľadajú. Zdá sa nám nemožné vyjadriť naše poci-
ty. Sme hrdí na to, čo ste dokázali.

Ešte raz všetkým, čo nám pomáhali, vďaka.
Rodina Landlová

Kanonier
V jesennej časti futbalovej CORGOŇ extraligy sa na trón

jesenného kráľa strelcov posadil útočník ŠK Slovan Bratislava
Pavol Masaryk. Je známe, že časť základnej školy, od 5. roční-
ka navštevoval v Uníne . Požiadali sme ho o rozhovor.
Ako spomínate na roky strávené v škole v Uníne?

Len v najlepšom. Boli sme vynikajúca partia. Pamätám si,
že na telocviku sme stále len hrali futbal. Náš triedny štatistik
Marek Krempa zapisoval všetky výsledky našich zápasov.
Možno sa tie zápisy niekde aj zachovali. Spomínam si,  že som
pri futbale v Uníne na telocviku uzatvoril svoju prvú „futbalo-
vú zmluvu“ a hral som už vtedy za žiakov v Holíči. Stavil som
sa s kamarátmi, a dali sme to aj na papier, že raz budem hrať I.
ligu. Stávka bola o určitý finančný obnos, ktorý sme mali všet-
ci potom spoločne „ stroviť“. Verím, že táto zmluva ešte exis-
tuje, určite existujú všetci jej účastníci, aj víťaz aj porazení.
Bola to len recesia, verím, že keď sa s kamarátmi stretneme
moju „výhru“ doriešime. Pravdu povediac, vtedy som si už
veril, chcel som svoj cieľ dosiahnuť, čo sa mi aj podarilo. Ale
nie kvôli detskej stávke.
Prišla vytúžená liga?

Prišla, ale nie tak rýchlo a jednoducho. Treba za tým vidieť
snahu, talent, veľkú drinu, odriekanie, litre potu. Postupne cez
mládežnícke kategórie v Holíči, kde som vstúpil do futbalové-
ho sveta dospelých, cez VTJ Borský Mikuláš, Velké Pavlovice,
Myjavu, prišla vysnívaná I. futbalová liga v Trnave. V drese
trnavských „bílych andelov“ sa mi čiastočne splnil môj detský
sen. V drese Trnavy som spoznal ako chutí profesionálny fut-
bal. V prvom roku som sa oťukával a v druhom som sa stal naj-
lepším strelcom mužstva. Napriek tejto skutočnosti som sa
nedohodol na novej profesionálnej zmluve a odišiel som za
druhým mojim športovým, futbalovým snom. Ten sen sa vola
ŠK Slovan Bratislava. Bol to môj životný futbalový sen a ten
sa mi splnil. Prestup z Trnavy do Slovana bol pre mňa dobrým
krokom. Postupne som sa začal presadzovať do zostavy trénera
Jankecha. Mal som jeho dôveru  a stal som sa hráčom základ-
nej jedenástky. Urobil som všetko po stránke športovej,  aby
som tam čo najdlhšie zostal. To, že som  teraz jesenným kráľom
strelcov a ŠK Slovan zimuje na 1. mieste ešte nič neznamená.
Bič plieska na konci, lopta je guľatá a môže sa stať hocičo. Ale
radi by sme obidva tituly na Slovane získali. Pokiaľ mi zdravie
a forma budú priať, urobím preto maximum, aby sa tak stalo.
Ale futbal je kolektívny šport, musia hrať všetci, celé mužstvo.
To sa nám v jeseni celkom darilo, verím že mne bude ešte viac
priať strelecké šťastie. 

A čo reprezentácia?
Za kvalitné výkony v lige sa mi dostalo cti byť nominovaný

na dvojzápas so San Marinom a Poľskom. Je to pre mňa, chlap-
ca z Radimova, ktorý sa dostal hrať za Slovan, reprezentovať
Slovensko obrovská česť, ktorú si veľmi považujem, ale aj zod-
povednosť. Bol to pre mňa ohromný zážitok byť na sústredení
s futbalistami, ktorí obliekajú dresy renomovaných európskych
klubov a hrajú v najkvalitnejších ligách. Bola to veľká škola. 

(pokr. na str. 9)

Darovali  krv ...
Zástupcovia obce a Miestny spolok Slovenského červeného

kríža Unín na slávnostnom posedení v kultúrnom dome dňa 13.
decembra 2008 poďakovali všetkým darcom, ktorí svojou
krvou, najvzácnejšou a nenahraditeľnou tekutinou  nezištne
pomájú. Podrobnejšie zhodnotenie tejto akcie bude uverejnené
vo veľkonočnom vydaní Unínskych novín.
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Zdravotné okienko
Téma: PEDIKULOZA
Z Encyklopédie zdravotnej sestry 

Pedikuloza je infestácia (zamorenie) všami – ktoré sú
parazitickým hmyzom – na telách ľudí. Tento stav je viac
známy ako hlavové vši, telové alebo genitálne vši. 

Možno sa pýtate, prečo sa budeme venovať tejto téme. Tí
rodičia, ktorí boli na rodičovskom združení v škole to tušia.
Je to problém, ktorý trápi celú školu. Nie je to problém iba
našej školy, ale aj iných škôl.  Možno tento článok pomôže
rodičom ako sa týchto parazitov zbaviť.

Zameriame sa na zamorenie hlavovými všami. Toto sa naj-

častejšie objavuje u detí vo veku 3 - 10 rokov a u ich rodín.
Ženy majú hlavové vši častejšie ako muži. Príčiny týchto
dvoch faktov nie sú známe.

Hlavové vši sa šíria priamym kontaktom „hlava s hlavou“
so zamorenou osobou. Tieto vši sa vyskytujú na hlavových
vlasoch. Ľudské vši sa nevyskytujú na domácich zvieratách
alebo iných zvieratách. Vši nemajú krídla a nemôžu skákať.

Z každého vajíčka alebo „hnidy“ sa môže vyliahnuť jedna
larva, ktorá vyrastie a vyvinie sa na dospelú voš. Dorastené
vši majú veľkosť asi ako sezamové semeno. Vši sajú krv raz
alebo viackrát denne prepichnutím kože s ich malými, ihle
podobnými ústami. Vši sa nemôžu zahrabať do kože.

Najčastejším symptómom  zamorenia všami je svrbenie.
Nadmerné škrabanie zamorených častí môže spôsobiť boľavé
miesta, ktoré sa môžu infikovať.

Vši na hlave sa stali rezistentné (odolné) na určité (ale nie
na všetky) insekticídy používané v komerčne dostupných v
anti-vších produktoch. Doktor alebo farmaceut môže predpí-
sať alebo navrhnúť liečbu.

TERAPIA (liečba) proti hlavovým všiam
Terapie potvrdené medicínskym výskumom
Ostrihanie hlavy
Ostrihanie všetkých vlasov je spoľahlivé riešenie. Kom-

pletne ostrihaná hlava nie je nutná, vlasy potrebujú byť skrá-
tené asi na 2,5 cm alebo menej.

Hlavná príčina pre ostrihanie je znížiť teplotu pokožky na
hlave. Vši primárne ostávajú v miestach, ktoré sú teplé a
tmavé. Ženy majú obvykle dlhšie vlasy a bolo zistené, že vši
ostávajú na začiatku vrkoča, pri krku alebo za ušami. Ostriha-
nie vlasov na krátko spôsobí nedostatočnú   okolitú teplotu
pre usadenie sa vší. I keď je efektívne, niektorí postihnutí
môžu ostrihanie považovať za neestetické a použiť iné terapie,
typicky aplikáciu nejakých chemických prostriedkov.

Mechanické odstránenie vší alebo hníd hrebeňom
Súčasná britská štúdia naznačuje, že česanie vlhkých vla-

sov so špeciálnym hrebeňom nazývané „mlátenie vší“ alebo
„vlhké česanie“ môže byť značne efektívnejšie ako použitie
insekticídov a môže zbaviť vší do 1 až 2 dní od nakazenia.      

Používa sa špeciálny hrebeň s jemnými vidlicami, ktorý
môže vši vybrať. Priestor medzi vidlicami hrebeňa nemá byť
viac než 0,3 mm. Plastické hrebene sú efektívne na veľmi
krátky čas používania, lebo priestor medzi vidlicami sa rých-
lo rozšíri po opakovanom použití. Kovové hrebene, i keď
neflexibilné (neohybné), sú oveľa efektívnejšie na viacnásob-
né použitie.   
Inštrukcie pre vlhké česanie:

• Najprv vlhké vlasy učešeme hrebeňom na odstránenie
uzlov a spletencov.

• Použite vlasový kondicionér alebo olivový olej na
ľahšie česanie vlasov s hrebeňom s jemnými vidlicami.

• Češte hrebeňom ťahajúc hrebeň od pokožky až po
končeky vlasov. Po každom jednotlivom prečesaní
skontrolujte a umyte hrebeň. Použite starú kefku na
zuby alebo na nechty na odstránenie vší a hníd z hrebe-
ňa a opláchnite ich do umývadla. Učešte všetky vlasy
aspoň 2-krát a zmyte každú objavenú voš. Potom
opláchnite z vlasov kondicionér alebo olej.

• Opakujte uvedené kroky každé 2 alebo 3 dni na zachy-
tenie nových vší, ktoré sa vytiahli od predošlého
česania.

• Opakujte uvedenú procedúru, kým sa vši neobjavia
aspoň 2 terapie za sebou. Inštitúcia Pharmaceutical
Society of Australia doporučuje terapiu hrebeňom
a kondicionérom každé dva dni, až sa vši neobjavia
behom 10 nasledujúcich dní. Symptómy svrbenia môžu
pretrvať bez prítomnosti vší i týždeň po eliminácii.

Dúfam, že tento článok poučil rodičov a pomôže im zbaviť
sa týchto parazitov.                          Mgr. Pavlína Matulová

Kanonier
(dokončenie zo str. 8)

Bol som však príjemne
prekvapený z ich prístupu k
mojej osobe, nováčikovi v
reprezentácii. Počas trénin-
gov, ani počas chvíľ voľna
nik z nich nevystupoval ako
hviezda, nepoužíval   hviezd-
ne maniere. Vystupovali voči
mne priateľsky a kamarátsky,
čo si ja osobne veľmi vážim.
Celková atmosféra v repre-
zentácii bola veľmi dobrá.
Len pre ilustráciu uvediem,
že keď si predstavím, že v
San Marine, keď sme mali
voľno ma hviezdy ako Kar-
han, Hamšík, Mintál, Vitek, zobrali so sebou na kávu do mesta.
Tam som videl čo futbal znamená v Taliansku, Hamšíka tam
doslova „ tifosi“ obletovali. Je tam veľmi vážený a obľúbený.
Nominácia mi dala veľa, či po stránke športovej, ale aj ľudskej.
Len škoda, že som v San Marine, aspoň na chvíľu nevybehol na
trávnik v reprezentačnom drese. Nebyť vylúčenia nášho hráča
verím, že by sa mi to podarilo. Možno príde ďalšia šanca.
Komu vďačíte za svoje športové úspechy?

Mal som cieľ dosiahnuť maximum v tom čo mám rád, rád
futbal hrám a rád futbalom prinášam radosť iným. Vždy som sa
snažil do futbalu dávať maximum, na úkor ostatných činností a
zábav. Veľa krát ma lákalo ísť na zábavu alebo diskotéku s
kamarátmi, ale vedel som, že na druhý deň hrám zápas spolu s
ostatným hráčmi a chcem a musím podať maximálne zodpo-
vedný výkon. Radšej som oželel zábavu, ostal doma a tešil sa
na futbalový zápas. Chcel som niečo dosiahnuť a tomu som
podriadil všetko. Samozrejme veľmi veľkú podporu som mal a
mám v rodine. Mal som aj šťastie na trénerov, Milana Lešické-
ho, ktorý sa nebál ma vytiahnuť do mužstva v Trnave, Jozefa
Jankecha, ktorý mi dal dôveru a vsadil ma do mužstva v ŠK
Slovan a súčasného môjho trénera Ladislava Pecka.
A na záver?

Pozdravujem všetkých unínčanov, najmä mojich spolužiakov,
s ktorými som „dral“ školské lavice. Sledujem, že žiackemu fut-
balu sa v Uníne darí. To je dobre, žiaci sú prví v svojej skupine.
Pekné, blahoželám im. Želám im nech sa ďalej venujú s plnou
vervou tomuto krásnemu športu, nech prinášajú radosť svojím
priaznivcom. Ešte jedno, bolo by dobré, keby sa niekto z nich
stavil s ostatnými, dali si to možno aj na papier, že „raz bude hrať
prvú ligu“. Želám mu, aby mu to potom vyšlo, stojí to zato.

Všetkým unínskym športovcom a priaznivcom želám prí-
jemné chvíle strávené pri športe.

Ďakujem za rozhovor, želáme aj Vám veľa športových úspe-
chov, pevné zdravie a ešte presnejšiu „mušku“ do nasledujú-
cich zápasov.                                                   Ján Palkovič
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Výsledkové tabuľky jesennej časti
futbalového ročníka 2008/2009
A-mužstvo
1. Šaštín 15 9 5 1 41 : 13 32
2. Hlboké 15 10 1 4 29 : 19 31
3. P.Močidlany 15 8 5 2 27 : 10 29
4. Radošovce 15 8 4 3 25 : 19 28
5. Koválov 15 7 2 6 29 : 24 23
6. Sekule 15 6 4 5 20 : 15 22
7. Rybky 15 5 6 4 22 : 15 21
8. M. Háj 15 4 7 4 15 : 19 19
9. Š. Humence 15 4 6 5 34 : 29 18

10. Oreské 15 4 5 6 20 : 26 17
11. Jablonica 15 4 4 7 21 : 36 16
12. Brodské 15 5 1 9 25 : 45 16
13. Dubovce 15 4 3 8 19 : 22 15
14. Unín 15 4 3 8 22 : 31 15
15. Cerová 15 4 3 8 16 : 26 15
16. Kopčany 15 4 1 10 22 : 38 13

Dorast
1. Kopčany 15 13 0 2 64 : 19 39
2. Radošovce 15 11 1 3 72 : 18 34
3. Brodské 15 11 1 3 96 : 50 34
4. Kúty 15 11 0 4 49 : 21 33
5. Smolinské 15 10 1 4 52 : 31 31
6. Jablonica 15 9 1 5 41 : 28 28
7. B.Mikuláš 15 9 0 6 36 : 33 27
8. B.Sv.Jur 15 7 1 7 35 : 49 22
9. Trnovec 15 6 1 8 38 : 35 19

10. Prietrž 15 4 4 7 23 : 49 16
11. Oreské 15 4 3 8 33 : 32 15
12. M. Háj 15 4 3 8 36 : 41 15
13. Unín 15 4 3 8 32 : 53 15
14. Rovensko 15 3 2 10 24 : 62 11
15. Rybky 15 1 2 12 10 : 64 5
16. P. Ves 15 1 1 13 20 : 76 4

Žiaci
1. Unín 11 9 2 0 55 : 10 29
2. Sobotište 11 9 1 1 36 : 13 28
3. L. N. Ves 11 7 2 2 34 : 17 23
4. Jablonica 11 7 0 4 68 : 26 21
5. Stráže 11 5 1 5 21 : 29 16
6. Trnovec 11 5 0 6 39 : 38 15
7. Koválov 11 5 0 6 20 : 21 15
8. Gbely B 11 4 2 5 20 : 33 14
9. Dojč 11 3 0 8 21 : 43 9

10. Senica D 11 3 0 8 13 : 49 9
11. Prietrž 11 2 1 8 23 : 51 7
12. P. Močidlany 11 1 3 7 11 : 31 6

Strelci gólov
A-mužstvo dorast žiaci
6 Branislav Tureček 8  Milan Hoferka 20 Peter Rehák
4 Martin Krempa 7 Peter Rusinko 14 Jakub Vanek
3 Peter Drúžek 4 Patrik Jurkovič 13 Ivan Šiška
3 Martin Drinka 4 Marek Matula 3 Daniel Rehák
2 Erik Hoferka 3 Ľubomír Polakovič 2 Patrik Polakovič
1 Slavomír Mach 3 Martin Buček 1 Matúš Matula
1 Ivan Tureček 1 Miroslav Jančík 1 Jakub Šiška
1 Peter Rehák 1 vlastný 1 Benedikt Sekáč

1 Lukáš Hyža

Aj tieto Vianoce „O pohár starostu
obce“ v stolnom tenise

TJ Unín, stolnotenisový oddiel v roku 2008 do súťaže v stol-
nom tenise prihlásil dve družstvá dospelých, ktoré hrajú v piatej
lige. Unín „A“ zostúpilo zo 4.ligy a Unín „B“ sa v 5.lige udržal,
nakoľko vznikla aj 6.liga. Družstvo žiakov do súťaže prihlásené
nebolo, pretože výchova žiakov v tomto športe pokuľháva ako
v škole, tak i v stolnotenisovom oddiele. Ďalší veľký problém je
nezáujem žiakov, ale tiež ich rodičov o ich účinkovanie. 

Na druhej strane sme spokojní z vystúpenia „B mužstva“,
ktoré sa drží nad pásmom zostupu, pričom „A mužstvo“ o postup
do 4. ligy už vypadlo. Striedavé výkony hráčov sú spôsobené
malým množstvom tréningov, tak aj  účasťou na majstrovských
zápasoch.

Na záver možno povedať, že stolný tenis sa teší aspoň dobrej
účasti na vianočnom turnaji „O pohár starostu obce“, ktorý sa
koná tento rok v nedeľu 28.12.2008 a začína  o 13.00  hod. žiak-
mi, o 14.00 hod. registrovaní a neregistrovaní hráči. Každý účast-
ník si prinesie športovú výstroj a obuv.      Bc. Ferdinand Fagan

Ďalšia uzávierka Unínskych novín 
bude 23. marca 2009

Od januára už s eurom 
Euro sa na Slovensku zavedie 1. januára 2009. Všetky hodno-

ty teraz uvedené v korunách sa na eurá prepočítajú presne kon-
verzným kurzom 1 euro = 30,1260 korún. Už teraz môžeme
vidieť informačné ceny aj v eurách vo všetkých obchodoch a na
ďalších miestach. 

Po 1. januári 2009 budeme môcť až do 16.1.2009 platiť okrem
eur aj korunovými bankovkami a mincami. Obchody však budú
vydávať iba v eurách. Pokiaľ neminieme slovenské koruny
v obchodoch, bude ich možné bezplatne vymeniť v bankách.
Banky budú mince vymieňať pol roka a bankovky rok po zavede-
ní eura. Národná banka Slovenska bude mince vymieňať ešte
5 rokov a bankovky neobmedzene. 
Pre uľahčenie prechodu na euro odporúčame všetkým občanom:

1. Uložte si svoje úspory do banky ešte pred zavedením eura.
Koruny na účte alebo vkladnej knižke vám banka sama automa-
ticky zmení na eurá, bez akýchkoľvek poplatkov, bez žiadostí
z vašej strany. Slovenské koruny na vašom účte prepočíta banka
na eurá presne podľa oficiálne stanoveného konverzného kurzu.
Banka si nemôže určiť žiaden iný kurz. Ponuky od neznámych
osôb na výmenu „výhodnejším“ kurzom sú podozrivé, nakoľko sa
s nimi spája riziko šírenia falošných peňazí. 

2. Vyhnite sa výmenám na ulici, alebo ponukám os osôb vydá-
vajúcich sa za predstaviteľov bánk, samospráv, alebo iných inšti-
túcií, ktorí vás  môžu navštíviť u vás doma. Nik nemá právo žia-
dať od vás informácie o tom, koľko máte doma peňazí, aké sú
sériové čísla vašich bankoviek, alebo ako a kedy si ich plánujete
vymeniť za eurá. Peniaze, ktoré si neuložíte teraz na účet, je naj-
lepšie vymeniť za eurá vo vašej banke po zavedení eura.

3. Banka od vás nebude požadovať kvôli prechodu na euro
žiadne informácie. Nepodávajte nikomu pod zámienkou prechodu
na euro informácie o prístupe k vášmu účtu, ako napr. číslo účtu,
heslá, alebo PIN kód!

Martin Šuster – vedúci pracovného výboru 
pre komunikáciu zavedenia eura
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