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Živý Betlehem pred kultúrnym domom počas „Adventného mikulášskeho poobedia“ 8. decembra

Foto: R. Drúžková

Oslava jubilea
V tomto roku sme zaregistrovali, že ubehlo
už 70 rokov, od doby keď bol v miestnej
pestovateľskej pálenici vypálený prvý
destilát a pálenica slúži svojmu účelu
dodnes. Pri tejto príležitosti Obec Unín
a Základná organizácia Slovenského
záhradkárskeho zväzu v Uníne usporiadali
na „hodovú“ sobotu 9. novembra „Miestnu
ochutnávku ovocných destilátov“. Samotnej
ochutnávke predchádzala mravenčia práca
organizátorov, ktorí zabezpečili z obce,
regiónu, ale aj z Moravy, Čiech, Rakúska a
Nemecka 544 vzoriek destilátov z rôznych
odrôd ovocia. Najväčší podiel vzoriek mali
pestovatelia z Unína - 224. Ochutnávke
predchádzala degustácia vzoriek, ktorá sa
uskutočnila 25. októbra, kde degustačná
komisia pod vedením Ing. Dr. Júliusa
Forsthoffera vyhodnotila všetky vzorky.
Najlepšie ohodnotila vzorku slivovice
ročník 2008 pestovateľa Miroslava Bartala
z Unína, ktorý získal ocenenie Šampión
výstavy. Víťazom odrody slivovica sa stal
Peter Milota z Viesky, na 2. mieste skončil
Anton Mihál z Unína. V odrode jabĺčkovica
zvíťazil Peter Masaryk z Unína, druhé miesto
bolo udelené Štefanovi Polákovi z Borského
Mikuláša. V odrode hruškovica obidve
miesta obsadili pestovatelia z „Búrov“,
zvíťazil Rudolf Müller a druhý ocenený bol
Ján Bobot. Najvyššie ocenenie pri odrode
marhuľovica bolo udelené Ľubomírovi

Kocákovi z Borského Mikuláša a druhé
miesto získal Anton Ovečka z Unína. Na
samotnú ochutnávku sa do miestneho
kultúrneho domu už od 13.00 hod. začali
schádzať „fajnšmekri“ a priaznivci týchto
druhov destilátov. Ich cieľom bolo ochutnať
najlepšie ohodnotené vzorky. Pri poháriku
dobrého „trunku“ sa viedli dlhé a priateľské
rozhovory do skorých ranných hodín. Do
tanca a na počúvanie vyhrávala miestna
dychová hudba Unínčanka. Usporiadatelia
zabezpečili pre záujemcov originálnu fľašku
unínskej slivovice, tradičné poháriky, ktoré
si mohli návštevníci zakúpiť ako pamätný
suvenír z tejto veľmi peknej akcie.
		
Ján Palkovič

K histórii páleníc v Uníne
V roku 1943 vznikla v Uníne nová pálenica.
O jej vznik sa zaslúžil miestny roľník Ján
Vanek, ktorý poskytol pozemok na jej
výstavbu. Finančné záležitosti spojené
so stavbou a vybavením liehovarníckou
technológiou hradili miestny vedúci notár
Juraj Flimmel, unínsky farár Emil Matuška
a vdova po bývalom rechtorovi (učiteľ a
organista) Ladislavovi Flamíkovi, Mária
Flamíková. Táto, vtedy moderná pálenica,
nebola v obci prvou. Obec do vzniku
Česko-Slovenska bola súčasťou Holíčskeho
panstva, ktoré patrilo Habsburgovcom.
Veľký podiel na modernizácii a zefektívnení

hospodárstva na panstve mal manžel Márie
Terézie, cisár František Štefan Lotrinský.
V každej obci panstva existovala panská
krčma, ktorá predávala liehoviny, pivo a
víno z produkcie zemepána. Panská krčma
v Uníne je doložená už v roku 1726.
Okrem hostinca bola súčasťou krčmy i
lisovňa hrozna. Víno sa vyrábalo priamo v
hostinci. Pivo a liehoviny sa do obce vozili
z neďalekých Kopčian, kde v roku 1738 bol
starší objekt adaptovaný na panský pivovar
a liehovar, ktorý zásoboval celé panstvo.
Panstvo krčmy ako i liehovary a pivovary
dávalo do prenájmu, zväčša židom. Pálilo sa
predovšetkým z obilia, hroznových výliskov,
zemiakov alebo ovocia. Výrobu a predaj
piva a liehovín považoval i tereziánsky
urbár z konca 60. rokov 18. storočia za
právo zemepána – všelike šenkovani
paleneho a piva jako i pripravovani, a
strojeni takovych napojuv pro samych
gruntovnych panuv sa zadržava. Situácia sa
zmenila po roku 1848, kedy bolo zrušené
poddanstvo. Podľa ústnej tradície najstaršia
súkromná pálenica stála mimo dediny
pri potoku, v časti chotára nazývanej V
Olšú. Pálenicu postavili Bartalovci. Ďalšie
pálenice sa už stavali priamo v obci pri
potoku. Do roku 1914 existovalo v obci
sedem páleníc, ktoré postupne zanikali. Boli
to pálenice Mundokovcov, Matejovičovcov,
Michaláčovcov, Jána Hoferku, Milana Pechu
a bratov Jozefa a Martina Krempovcov na
Mauej strane. Táto zanikla ako posledná

Unínske noviny

2
v roku 1924. Spomína sa i Derpérovská pálenica, ktorá stávala
ve Vrchňím konci a pálil v nej Konrád Polák. Voda z potoka sa
používala ako chladiace médium. Nedostatočný prietok vody v
potoku sa odstránil vybudovaním stavu nad samotnou pálenicou a
samospádom sa voda do páleníc privádzala, ako i následne odvádzala
späť do potoka. Všetky tieto pálenice mali iba jeden kotol, v ktorom
sa pálil kvas i prepaľovalo. Po vypálení kvasu s „vodka“ zachytávala
do nádoby a po vypálení posledného kotla kvasu sa kotol očistil
a naliala sa doň všetka „vodka“ na „prepálenie“. Počas pálenia
kvasu v kotle sa tento musel neustále miešať, aby sa nepripálil. A
to ručne. Bratia Krempovci si ako prví v obci do svojej pálenice
zabezpečili liehomer. Dovtedy sa obsah etanolu v pálenke zisťoval
len chutnaním. Pridaním pitnej vody sa destilát riedil a upravoval
na požadovanú „silu“, najlepšie 51,5 – 52,5 %. Po zrušení pálenice
Krempovcov v roku 1924 neexistovala až do roku 1943 v obci
žiadna pálenica. Obyvatelia preto museli chodievať páliť

Spoločenská kronika
Narodili sa:
Žofia Karasová 		
Matias Huliman 		
Eliška Olaszová 		
Tereza Palkovičová
Radovan Lukáč 		

19. 8. 2013
1. 10. 2013
8. 10. 2013
22. 10. 2013
12. 11. 2013

Zosobášili sa:
Rostislav Olasz a Margita Feriancová 24. 8. 2013
Peter Kubík a Zuzana Bartalová
31. 8. 2013
Martin Matuský a Júlia Tokošová
7. 9. 2013
Juraj Rusnák a Katarína Podešlová
7. 9. 2013
Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom
Opustili nás:

Júlia Šebová
25. 8. 2013 vo veku 84 rokov
Kamila Hoferková 8. 9. 2013 vo veku 81 rokov
Júlia Valentovičová 30. 9. 2013 vo veku 66 rokov
Miroslav Uhrinec 12. 11. 2013 vo veku 53 rokov
Helena Vachová 16. 11. 2013 vo veku 85 rokov
Ján Dermek
7. 12. 2013 vo veku 71 rokov
Česť ich pamiatke
Návštevníkov obsluhovali mladí v krojoch
			
Foto: A.Matuškovičová

predovšetkým slivky, do okolitých obcí. Sliviek bolo v obci počas
1. republiky dosť, čoho dôkazom je i to, že ich v 30. rokoch 20.
storočia prichádzali nákladnými autami vykupovať z Valašska od
Vsetína a Vizovíc. Tzv. „Vaňkovská“ pálenica (pre pálenicu sa
zaužíval názov podľa roľníka Jána Vaňka, ktorý dal pozemok) už
mala dva kotly. Hneď po vypálení kvasu sa „vodka“ prepaľovala
v menšom kotle. Po februári 1948 bola znárodnená i pálenica. V
rámci „akcie Z“, keď bol začiatkom 80. rokov budovaný obecný
dom smútku, obec asanovala tzv. „Vaňkovskú“ pálenicu a na jej
mieste postavila novú, terajšiu. Jej rozloha je 70 m2 a sezónne sa
v nej páli od roku 1983. Z pôvodnej tzv. „Vaňkovskej“ pálenice sa
použil originálny merací aparát vyrobený v Starej Boleslavi firmou
Zehr. Pálenica v 80. rokoch 20. storočia patrila pod Slovlik Trenčín,
po novembri 1989 pod firmu Old Herold Ferm Trenčín. Obec v
roku 1995 pálenicu odkúpila a prevádzkuje ju vo vlastnej réžii.
Pálenica je dodnes klasická, bez prídavných chemických filtrov na
upravenie chuti destilátov. Ako topné médium sa používa drevo.
Funguje každoročne sezónne od začiatku jesene do jari podľa počtu
záujemcov.
		
M. Hoferka

Plán vývozu komunálnych
odpadov pre rok 2014
9. 1. 2014
30. 1. 2014
20. 2. 2014
13. 3. 2014
3. 4. 2014
24. 4. 2014

15. 5. 2014
5. 6. 2014
26. 6. 2014
17. 7. 2014
7. 8. 2014
28. 8. 2014

18. 9. 2014
9. 10. 2014
30. 10. 2014
20. 11. 2014
11. 12. 2014

Výzvy a upozornenia
Starosta obce a Západoslovenská energetika a. s. v súlade s
ustanovením §11 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. vyzýva
všetkých vlastníkov a užívateľov nehnuteľností, na ktorých sa
nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov
a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť vedenia distribučnej
energetickej siete. Opakovane vyzývame občanov bývajúcich v
okolí horného parku a berú z tu vysadených ovocných stromov
úrodu, aby ich orezali, lebo zasahujú do miestnej komunikácie.
Haluze stromov tiež bránia pri výkone zimnej údržby. V poslednom
období často vypadáva jedna fáza na elektrickom vedení na
záhumní od trafostanice pri roľníckom družstve. Pri obhliadke bolo
zistené, že to spôsobujú stromy – orechy zasadené pod elektrickým
vedením. Vyzývame tých občanov, ktorých sa to týka, aby konáre
stromov v čo najkratšom čase od elektrického vedenia odstránili.
Upozorňujeme občanov, aby v zimnom období, hlavne počas
napadnutia väčšej vrstvy snehu, neparkovali so svojimi vozidlami
na miestnych komunikáciách. Takto zaparkované vozidlá bránia
riadnemu odpratávaniu snehu a je možné i ich poškodenie.
Po krátkej náprave na miestnom cintoríne bolo opätovne zistené
nedisciplinované správanie sa majiteľov náhrobných kameňov. Tieto
sú nahromadené na viacerých miestach medzi hrobmi na cintoríne
a opreté o múr cintorína. Žiadame, aby vlastníci staré nepotrebné
pomníky odstránili do 31. 3. 2014. V priebehu budúceho roka sa
uvoľnia nájomné obecné byty, záujemcovia sa môžu informovať na
obecnom úrade a podať si žiadosti na ich pridelenie.
Pripravuje sa nový stavebný zákon. Kto má na svojich pozemkoch
tzv. „čierne stavby“, je ich treba čo najskôr zlegalizovať. Každý,
kto kúpil, predal, zdedil alebo má akúkoľvek inú zmenu v priznaní
k dani z nehnuteľnosti, nech to nahlási na obecnom úrade najneskôr
do 31. januára 2014.
			
Štefan Andel – starosta obce
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Kultúrno-spoločenská činnosť

Čo bolo ...
16. 8. 2013 Hodová diskozábava – SZZ
17. 8. 2013 Hodová tanečná zábava – SZZ
Miestna výstava drobného zvieratstva – SZCH
Hodová „11“ – OcÚ a TJ
28. 9. 2013 Udeľovanie sviatosti birmovania
9. 11. 2013 Koštovka slivovice – 70. výročie založenia 		
pálenice – SZZ a OcÚ
10. 11. 2013 Martinské hody
11. 11. 2013 Slávnosť patróna obce sv. Martina
8. 12. 2013 „Adventné mikulášske poobedie“ – OcÚ a 		
spoločenské organizácie
18. 12. 2013 Vianočný koncert žiakov Ľudovej školy umenia
v Uníne
Čo bude ...
29. 12. 2013 Vianočný stolnotenisový turnaj – OcÚ
19. 1. 2014 Ples ZŠsMŠ v škole
19. 1. 2014 Valné zhromaždenie urbárskych
spoločností
25. 1. 2014 Tradičný maškarný ples – DHZ
2. 2. 2014 Maškarný ples pre deti – SZCH

Adventné mikulášske poobedie
Pred kultúrnym domom v nedeľu 8. decembra čakalo na návštevníkov
Adventného mikulášskeho poobedia prekvapenie v podobe živého
Betlehema. Deti najviac lákali živé zvieratká, ktoré ohrievali Svätú
rodinu, anjela, troch kráľov a prítomný ľud. Na akciu svojimi tónmi
pozývala dychová hudba Unínčanka. Divadlo Žužu z Bratislavy sa
predstavilo bábkovým divadlom „O statočnom indiánovi“. Prišiel
aj svätý Mikuláš v sprievode dvoch anjelov a odovzdali deťom
balíček sladkostí. Spevácka skupina Úsmev pár piesňami privítala
tohtoročný advent. Moderovania akcie sa ujal Martin Mlčúch. V
príjemnej atmosfére si posedeli mladí aj starí pri kapustnici, ktorú
tento rok ponúkali športovci a hasiči. Prítomní si mohli pochutnať
na varenom víne od záhradkárov, vianočnom punči, zákuskoch,
káve a bola možnosť zakúpiť perníčky, vianočné oblátky, trubičky i
dokúpiť darčeky pod vianočný stromček od prítomných predajcov.
Svoje výrobky ponúkali aj klienti DSS Barborka a bižutériu Janka
Flajžíková. K príjemnej atmosfére podujatia prispela aj výzdoba
kultúrneho domu, o ktorú sa postarali členky červeného kríža. V
zasadačke kultúrneho domu pri tejto príležitosti pripravila Jednota
dôchodcov v Uníne výstavku pod názvom „Chlapci – hračky
nášho detstva“, ktorú si s radosťou prezreli viacerí účastníci tohto
sviatočného poobedia. Organizátormi tohto podujatia boli obecný
úrad a spoločenské organizácie v obci. Svojej úlohy sa jednotlivé
organizácie príkladne zhostili, za čo im patrí naše poďakovanie.
					
R. Drúžková

Chlapci - hračky nášho detstva.
Krásnych 90. narodenín sa dožil v dobrom zdraví náš spoluobčan
František Novák. Na fotografii s manželkou a starostom obce.
				
Foto: R. Drúžková

Voľby do samosprávnych krajov
Na martinské hody bola sobota 9. novembra aj volebnou sobotou.
Volili sme si už štvrtý raz zástupcov do orgánov samosprávnych
krajov. Tieto voľby sprevádza dlhodobý nezáujem občanov. V našej
obci sa z 978 zapísaných voličov zúčastnilo 215, čo predstavuje
21,98 %. Zo 6 kandidátov na predsedu v Uníne získal najviac hlasov
Ivan Uhliarik – 92 a druhý bol Tibor Mikuš s 84 hlasmi. Troch
poslancov sme si vyberali zo 16 kandidátov. Najúspešnejší boli v
našej obci so 101 hlasmi Jozef Hazlinger, 79 hlasov získal Lukáš
Tisoň, 78 hlasov Stanislav Chovanec a 73 Zdenko Čambal. Celkovo
sa za okres Skalica umiestnili na prvých troch miestach Stanislav
Chovanec, Zdenko Čambal a Jozef Hazlinger, ktorí nás budú ďalšie
volebné obdobie zastupovať. Keďže v prvom kole volieb nezískal
žiadny z kandidátov na predsedu viac ako 50 % hlasov, druhé kolo
volieb sa konalo dňa 23. novembra 2013. V našej obci sa volieb
zúčastnilo 128 voličov (t. j. 13,08 %), ktorí rozdelili hlasy medzi
kandidátov nasledovne: Jószef Berényi 8 hlasov a 120 hlasov získal
Tibor Mikuš. Predsedom Trnavského samosprávneho kraja sa stal
na budúce volebné obdobie Tibor Mikuš.
					
R. Drúžková

Jeseň

Prišla na mňa čudná tieseň.
Prečo? Aha, veď už je tu jeseň.
Stromy hýria farbami,
zatiahnuté nebo nad nami.
Tráva pokryla sa kvapkami,
slzy stekajú nám po tvári.
V očiach smútok.
Za horúcim letom?
Ach nie, to spomienky na blízkych,

Foto:R. Drúžková
že s nimi už nie som.
Akosi priskoro na cintorín
zasadol súmrak,
od toľkej krásy kvetov
až prechádza nám zrak.
Vietor sa pohráva s plameňmi
sviečok – len tak.		
		
Daniela

Pozvánka
Urbárske spoločnosti lesných pozemkových spoločenstiev
„urbarníci, inskripcionalisti, domkari“ pozývajú všetkých
podielnikov na Valné zhromaždenie spoločenstiev, ktoré sa
uskutoční 19. januára 2014 o 14.00 hod. v Kultúrnom dome
Unín. Účasť všetkých podielnikov je nutná. Budú sa schvaľovať
nové stanovy spoločenstiev a uskutočnia sa voľby do výborov
a dozorných rád jednotlivých spoločenstiev. Podielnikov, ktorí
sa nebudú môcť valného zhromaždenia zúčastniť môžu zastúpiť
rodinní príslušníci.
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Vianoce
Posledné stránky
z kalendára
lúčia sa s nami zas
a oznamujú všetkým,
blíži sa radostný
vianočný čas.

Vôkol vábne rozvoniava
vôňa ihličia, vanilky a škorice,
neklamný to znak, sú tu
najkrajšie sviatky roka,
prišli vytúžené Vianoce.

Sviatky pokoja a zmierenia,
lásky, pokory a zblíženia.
Čistotou žiari celý dom,
slávnostná nálada vládne v ňom.
I nadišlo kúzlo Štedrého večera,
prúd citov zo sŕdc ľudí vyviera.
Ľúbezné tóny Tichej noci
pojmú nás všetkých
do svojej čarovnej moci.
Šíria tajomnú nehu, silu
a vytvárajú pohodu milú.

Stretli sa opäť

Vyzývajú nás tie nežné znenia
zabudnúť na krivdy
a nedorozumenia,
hnevy, škriepky a sváry,
ktorým sa počas roka
tak veľmi často darí.
Ponúknuť úprimne dlaň istú,
priateľstvo a lásku čistú.
Nabádajú nás
dať si predsavzatie,
hľadať a dávať
prosté ľudské šťastie.

Katarínske posedenie
Spevácka skupina Úsmev pod Jednotou dôchodcov Unín zavítala
v nedeľu 24. novembra do Kultúrneho domu v Mokrom Háji.
Svojimi piesňami rozveselili všetkých prítomných dôchodcov,
ktorí si s nimi s chuťou zanôtili. Náš rodák Karol Straka, teraz už
na invalidnom vozíku, si zaspieval tie unínske pesničky a piesňou
„S Pánem Bohem idem od Vás“ sa všetci spoločne rozlúčili aj so
starostom obce Mokrý Háj Petrom Pobudom. Spevácka skupina
Úsmev vystúpila aj na mikulášskom poobedí v Uníne, kde
zaspievala adventné piesne. Celému kolektívu speváckeho súboru
ďakujem za reprezentáciu našej organizácie ako i obce. Prajem im
veľa zdravia a síl, aby mohli úspešne reprezentovať i naďalej.
Štefana Jurigová – predsedníčka ZO JD

Nuž vitaj nám opäť
kúzelný vianočný čas,
zažni svetlo betlehemské
na jedličke i v nás!
				
Štefana Mihálová

z

Seniori sú vďační za každú príležitosť keď sa môžu stretnúť so
svojimi rovesníkmi. Výbor jednoty dôchodcov takéto stretnutia
dvakrát ročne organizuje aj pre svojich členov. V nedeľu 27. októbra
sa nieslo poobedie v znamení úcty k starším. Svojich starkých prišli
pozdraviť žiaci miestnej školy a spevácky súbor Luna z Holíča.
Hosťami na tejto
akcii boli kandidáti
na
poslancov
Vyššieho územného
celku
Trnava
Zdenko
Čambal,
Jozef
Hazlinger
a Lukáš Tisoň,
predseda okresného
výboru
jednoty
dôchodcov
Jozef
Morbacher, starosta
obce Štefan Andel
predsedníčka
Obrazy Jarmily Kollárovej Foto: R. Drúžková a
Jednoty dôchodcov
v Holíči Viera Mikulášiková. Z prednesených príhovorov bolo
zrejmé, že dôchodcovia si zaslúžia pozornosť a úctu nielen v
mesiaci október, ale po celý rok, s čím všetci účastníci bezpochyby
súhlasili. Po kultúrnom programe a chutnom občerstvení si v
priateľskej atmosfére posedeli, navzájom pozhovárali, pospomínali
a možno aj posťažovali, keďže zdravie s pribúdajúcim vekom už
neslúži tak, ako za mlada. No pri hudbe heligonkárov z Holíča
pod vedením Ladislava Michálka si tí mladší aj zatancovali. Kto
nevládal tancovať si len zaspieval. Takto sa naši seniori zabavili
do neskorého večera. Výbor jednoty dôchodcov pri tejto príležitosti
pripravil v zasadačke kultúrneho domu výstavku pod názvom
„Krása v obrazoch“, do ktorej prispeli svojimi dielami aj žiaci
základnej školy a klienti Domova sociálnych služieb Barborka v
Uníne. Svoju tvorbu úspešne prezentovala aj Jarmila Kollárová,
miestna výtvarníčka.
Štefana Jurigová – predsedníčka ZO JD

V Mokrom Háji				

Foto: J. Juriga

Nebeský Ježišov kľúč

Boh nebeský kľúč zdvihol – odomkol nebesia,
čas prisľúbenia prišiel, zem zachvela sa.
K nebesiam stáročia mal zrak ľud upretý,
veril, že sľúbený Mesiáš príde mu v ústrety.

Nádherná to bola noc na poli pastierov,
keď v chudobnej maštaľke spočinul Kráľ kráľov.
Radosťou žiarili Mária i Jozef, milujúc z duše,
veď nebesia rozosiali radosť do zemskej súše.

Žime v tomto čase šťastné a blažené chvíle,
milosrdenstvo, pokoj a dobro roznášajme na míle.
Ježiško, stoj pri nás blízko – buď na dosah ruky,
Tvoj úsmev nech rozžiari rodiny, domovy i lúky.

Nech každá žilka od srdca prúdi tempom lásky.
Rodáci – spievajme Mu vďak velebný a krásny.
Nedaj nás, Ježiško, pohltiť vlnám sveta,
Vinš radosti z Tvojho príchodu nech Unínom lieta.
				
Anna Dermeková
PS: Redakcii našich novín i všetkým spoluobčanom prajem veľa
milostí, zdravie a lásku.

Demokratická únia žien obhospodaruje „svadobku“,
odkiaľ zapožičiava riady na rôzne akcie v obci. Prvého
augusta tohto roku zomrela členka výboru Terézia
Strožová, ktorá bola na dôchodku a vždy ochotne
záujemcom riady kedykoľvek vydala. Teraz túto funkciu
prevzali predsedníčka organizácie Darina Pechová a
členky výboru Terézia Michálková a Jarmila Krempová,
ktoré vám v prípade potreby riady zapožičajú.
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Epidémie cholery v Uníne
Ak pre stredovek a novovek boli pohromou epidémie v podobe
morových rán, ktoré so sebou zväčša prinášali vojská, pliagou
19. storočia sa stala cholera. Táto choroba, ktorá dovtedy bola na
starom kontinente temer neznáma, sa rozšírila do Európy z Indie
cez Rusko a Poľsko koncom 20. rokov 19. storočia. Choroba sa
v priebehu niekoľkých týždňov rozrástla do epidémie. V našom
regióne sa táto nová choroba po prvý raz objavila v lete 1831. Pre
obce južného Záhoria, ktoré boli súčasťou Bratislavskej stolice, v
auguste 1831 boli vydané opatrenia pre prípad cholery. Každá obec
podľa veľkosti si mala najať 4 -6 ošetrovateľov a 2-3 hrobárov.
Nakazených obyvateľov mali v obciach sústrediť do jedného
domu, aby sa zabránilo rozširovaniu choroby. Zomrelých, ktorí
chorobe podľahli, mali pochovávať do osobitného cintorína a ešte
pred zakopaním mali byť ich telá posypané práškovým vápnom.
Šaty po zosnulých mali byť spálené a zakopané. Obec mala mať
počas epidémie nepretržite k dispozícii štyri kone, ktorými by sa
v prípade potreby išlo pre lekára. Boli zakázané jarmoky, verejné
zhromaždenia a obmedzené bolo i cestovanie za hranice chotárov
dedín, v ktorých bola choroba. Z 9. na 10. júla bola uzatvorená
hranica medzi Uhorskom, Moravou a Rakúskom. I napriek týmto
opatreniam, sa nepodarilo zabrániť vypuknutiuepidémie cholery na
území Holíčskeho panstva.Unín bol v tom čase súčasťou Holíčskeho
panstva, ktoré spolu so susedným Šaštínskym panstvom patrilo
cisárskej rodine. Na susednom Šaštínskom panstve sa choroba
objavila už v prvej polovici augusta. V Uníne sa choroba objavila
koncom augusta 1831. Prvou jej obeťou bola 45-ročná ročná Alžbeta
Valentová, ktorá zomrela 28. augusta. V septembri cholera naberala
na intenzite a koncom prvej októbrovej dekády kulminovala, kedy za
jeden deň zomrelo i deväť ľudí (bolo to 8. a 10. októbra). Začiatkom
novembra už bola na ústupe. Od 28. augusta do 5. novembra, kedy
cholere podľahla posledná osoba v obci zomrelo na jej následky 104
osôb. Chorých sviatosťami zaopatroval farár Jozef Malagy a keďže
nemal kaplána, vypomáhal mu františkán páter Vavrinec Kramara,
ktorí väčšinou pochovával. Väčšina osôb, ktorá bola nakazená sa
uzdravila, hoci nepoznáme presný počet nakazených. Vieme len,
že nakazených bolo minimálne 318 ľudí z 1487 počtu obyvateľov
obce. Správa panstva sa v duchu inštrukcií stolice najskôr pokúsila
chorých izolovať v osobitných domoch, ale pre nedostatok
vhodných priestorov na dedinách od tohto kroku upustila. V
obciach boli zriadené dve lôžka pre chorých, o ktorých sa nemal
kto postarať alebo cudzincov. Každá obec bola rozdelená na viacero
obvodov s osobitným dozorcom s dvoma pomocníkmi, ktorí každý
deň navštevovali všetky domy obvodu a podávali hlásenie o počte a
stave chorých. Pre chorých a rekonvalescentov panstvo poskytovalo
stravu a najchudobnejších podporovalo i hmotne. Lieky pre chorých
panstvo sústredilo buď na fare alebo u notára či richtára. V Uníne
starostlivosť o lieky, ich výdaj prevzal zeman Ján Štvrtecký, ktorý
dozeral i na ošetrovateľov a svojim príkladom a pomocou viacerým
spolurodákom zachránil život. V závere roku 1831 ho za jeho
príklad a angažovanosť počas choroby ako jedného z troch ľudí
z Holíčskeho panstva cisár finančne odmenil a udelil mu dekrét. I
napriek tomu, že Štvrtecký bol chudobný zeman, finančnú odmenu
odmietol. Epidémia cholery, ktorá v obci po prvý raz vyčíňala v
roku 1831 sa znovu objavila v Uníne v roku 1836. Opäť zasiahla
uprostred leta, v auguste (18. augusta zomrel Imrich Čech), ale na
rozdiel od predošlej vlny na jej následky zomrelo 29 ľudí. Potom
sa vyskytla v rokoch 1849, kedy na jej následky zomrel len jeden
obyvateľ – 12. septembra 15-ročný Ján Šibal, syn Michala Šibala.
Ochrana pred nákazou podľa dobovej mienky, ktorú uverejnil Daniel
Gabriel Lichard najskôr v roku 1849 formou osobitnej brožúry a v
roku 1866 v hospodárskom časopise Obzor vydávanom v Skalici,
spočívala v udržiavaní čistoty v dome a okolo domu, predovšetkým

v dezinfekcii záchodov, ktoré boli suché, nachádzali sa v blízkosti
domov a patrili k potenciálne najväčším zdrojom šírenia infekcie.
Na dezinfekciu záchodov odporúčal používať tri krát denne roztok
zelenej skalice. Tiež sa mal z dvora odviesť hnoj. Ďalej sa mali
ľudia vyhýbať zdržiavaniu sa v spoločných miestnostiach. Ak sa
tomu nedalo vyhnúť mali sa miestnosti pravidelne aspoň tri razy za
deň vyvetrať a priestory dezinfikovať zapálením halúzky jalovca.
Ľudia sa mali vyvarovať prechladnutiu, nemiernemu pitiu a jedeniu,
vyhýbať sa jedeniu nezrelého ovocia, šalátov, dyní a uhoriek, jesť
málo ovocia a zeleniny. D. G. Lichard odporúčal piť len čerstvú
vodu, ak bola odstáta pridať do nej trocha octu. Ústa a nos sa
mal taktiež dezinfikovať octom. Rovnako veľký dôraz kládol na
psychickú hygienu. Ľudia sa mali vyvarovať strachu z cholery a
nechať si pripraviť tzv. hastlerove kvapky, ktoré v prípade poroby
mali užívať. V každom dome mali mať sušenú mätu, harmanček,
medovku, dva alebo tri vrecká ovsa, ktoré sa používali na zahriatie
tela, podobne ako aj kus flanelu alebo súkna na trenie tela, pálenku
či slivovicu. Flanelom alebo súknom namočeným v silnom octe, do
ktorého sa nakrájala cibuľa sa malo potierať telo chorého. Choroba
sa podľa Licharda prejavovala tromi štádiami. Prvé štádium sa
prejavovalo nevoľnosťou, nechuťou do jedla, únavou a malátnosťou.
V druhom štádiu sa dostavili hnačky a v treťom štádiu sa k tomu
pridali kŕče a zimnica. V 50. rokoch 19. storočia sa objavovala
cholera takmer pravidelne, i keď nie v takom rozsahu ako v roku
1831. V roku 1850 zomrelo na ňu 5 osôb, v nasledujúcom roku 13
ľudí a v roku 1855 štyria. Podobne ako v predošlých prípadoch,
choroba sa objavila na prelome augusta - septembra. K najhorším
epidémiám cholery patrí tá z roku 1866, kedy ku chorobe, ktorú na
Záhorie priniesli pruské vojská postupujúce po víťaznej bitke pri
Hradci Králové z Moravy na Bratislavu, sa pridružila ešte neúroda
spôsobená jarnými mrazmi a drahota v dôsledku vojny a rekvirácií
pre pruské vojská. V rozmedzí 21. – 23. júla 1866 prešlo cez Skalicu
asi 30 tisíc vojakov. Vojaci boli ubytovaní po domoch, v bývalom
jezuitskom kolégiu (terajšie gymnázium) si zriadili provizórny
lazaret. K vypuknutiu cholery stačilo, aby niektorí z vojakov v
Skalici na jej následky zomreli a choroba sa začala šíriť po okolí.
V Uníne jej podľahlo 85 osôb, nakazených bolo najmenej 150 ľudí.
Prvou obeťou bola jeden a pol ročná Anna Gilecká, ktorá zomrela
23. augusta 1866. V Radimove prvá obeť epidémie bola zaznamená
o dva týždne skôr. V polovici septembra cholera dosiahla vrchol
– dňa 16. 9. bolo 7 pohrebov – a potom pozvoľne ustupovala.
Zomrelých väčšinou pochovával kaplán Jozef Jankovič. Naposledy
sa choroba v obci objavila začiatkom septembra 1873 a trvala do
konca prvej októbrovej dekády. Z obce sa cholerou vtedy nakazilo
okolo 35 osôb, z toho 23 chorobe podľahlo. Bolo to posledný raz,
kedy táto obávaná choroba vyčíňala v Uníne.
					
M. Hoferka

Sviatosť birmovania 28. septembra 2013
				

Foto: Ingrid Bedečová
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Rozhľadňa Lipky nad Unínom

Obec Unín v okrese Skalica bola úspešná pri predkladaní projektov
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013,
ktorý je spolufinancovaný európskym fondom regionálneho rozvoja,
oblasť podpory – Fond mikroprojektov. Jeho názov je „Od Majáku
po Lipky“. Partnerom obce Unín je obec Zaječí z ČR, kde je už
vybudovaná rozhľadňa pod názvom „Maják“. Projekt obce Unín
má názov Rozhľadňa „Lipky“ nad Unínom. Preto má cezhraničný
projekt názov „Od Majáku po Lipky“. Stavebný objekt Rozhľadňa
Lipky nad Unínom sa začal budovať v mesiaci október 2013 s
nákladom 35.645,60 €. Stavbu realizuje firma ZIL-stav Skalica,
s. r. o. Stavba je rozostavaná a cez zimné obdobie sa v prácach
nepokračuje. Termín dokončenia tohto diela je jún 2014. Hlavným
podnetom na výstavbu rozhľadne bola historická návšteva cisára
Františka Jozefa I. v r. 1902 v obci Unín, ktorý z tohto miesta
riadil veľké vojenské rakúsko-uhorské cvičenia. Cieľom projektu
je znovu obnovenie vyhliadkového bodu v regióne na historicky
stojacich základoch – rozšírenie ponuky SR v katastri obce Unín,
ktorý bude vyvažovať ponuku ČR na moravskej strane. Ďalej je
to podpora regionálnej identity a cestovného ruchu u obyvateľov
mikroregiónov Horného Záhoria, Hodonínska a Hustopečska.

cezpoľnom behu naše žiačky Kristína Dávidíková (9.ročník), Mária
Reháková (9. ročník) a Tamara Flamíková (8. ročník) postúpili na
krajské kolo do Piešťan. Chlapci, v zložení Peter Šiška, Dalibor
Kovács, Stanislav Dermek (všetci 9. ročník), Jakub Hrica, Jakub
Huliman, Matej Šiška (8. ročník), Štefan Vach a Dominik Malík
(7. ročník) sa pod vedením pána učiteľa Petra Pavlačku zúčastnili
futbalovéhoturnaja u „Čabelkovcov“, kde získali prvé miesto a
Jakub Hrica bol vyhlásený za najlepšieho brankára turnaja. Zároveň
sa zúčastnili floorbalového turnaja na tej istej škole a podarilo sa im
priniesť krásny pohár za tretie miesto. Dievčatá ôsmehoa deviateho
ročníka si vytancovali u „Čabelkovcov“ krásne umiestnenia v
tancovaní zumby. Prvé miesto získala Mária Reháková z 9. ročníka
Druhé miesto získala Nikol Valachovičová z 8. ročníka Štvrté miesto
získala Sabína Jankovičová z 8. ročníka Okrem športových súťaží
sa žiaci našej školy zúčastňujú rôznych recitačných súťaží.

Postupujúce pretekárky s Mgr. Petrom Pavlačkom
			
Foto:Archív základnej školy

Zo života základnej školy ...
Nastal nový školský rok a naša škola opäť ožila smiechom a
vravou vašich detí. Prišlo veľa zmien, ktoré priniesli veľa
pozitívnych udalostí.
Veľkou novinkou je vnútorná úprava priestorov školy. Kancelárie
riaditeľky a zástupkyne školy sa premiestnili z prvého poschodia
na prízemie budovy, hneď oproti vchodu do školy, a tak sa stali
prístupnejšie a bližšie k Vám rodičom a všetkým návštevníkom
školy. Aj zborovňa pre celý pedagogický zbor je umiestnená na
prízemí školy. Učitelia tak získali spoločný priestor, v ktorom sa
pomaličky zabývali. Do pedagogického zboru pribudli nové pani
učiteľky: Mgr. Mária Klčová zo Skalice, Mgr. Michaela Nováková z
Vrádišťa a Mgr. Silvia Sabayová z Unína. Život v škole sa rozbehol
plnou rýchlosťou, žiaci sa zúčastňujú rôznych športových súťaží. Na

Na obvodnom kole súťaže Šaliansky Maťko v Senici dňa 27. 11. 2013
(súťaž v prednese povestí) sa naša škola zúčastnila v 3 kategóriách.
Za I. kategóriu predniesla povesť Sandra Valachovičová z II. A
triedy, ktorá získala 3. miesto v okrese Skalica. Za II. kategóriu
predniesla povesť Sofia Danielová z IV. A triedy, ktorá získala 3.
miesto v okrese Skalica. Za III. kategóriu predniesla povesť Nikola
Husárová zo VI.A triedy, ktorá získala 1. miesto v okrese Skalica a
bude reprezentovať našu školu na krajskej súťaži v Trnave. Žiaci
sa tiež zúčastňujú olympiád. Prebehlo už školské kolo olympiády
v Slovenskom jazyku a literatúre. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov z 8. a
9. ročníka. Všetci súťažiaci boli úspešnými riešiteľmi, pričom prvý
žiak postupuje na obvodné kolo Olympiády zo Slovenského jazyka
a literatúry: Kristína Masaryková získala najväčší počet bodov a
postúpila na Obvodné kolo, ktoré sa konalo 13. 12. 2013 v Senici.
Žiakov pripravila Mgr. Izabela Hanzlíčková. Taktiež prebehlo
školské kolo olympiády z anglického jazyka.
Kategória 1A – 6. a 7. ročník
1. Štefan Vach 7. A
2. Samuel Šebesta 7. A
3. David Regásek 7. A

Kategória 1B – 8. a 9. ročník
1. Šimon Vrba 9. A
2. Kristína Masaryková 9. A
3. Eva Mihálová 9. A

Víťazi postupujú do obvodného kola. Žiakov pripravila Mgr. Mária
Klčová. Žiaci ôsmeho ročníka Matej Šiška a Krištof Glogovský
a žiak siedmeho ročníka Dávid Regásek sa zúčastnili obvodného
kola technickej olympiády v Holíči a obsadili tretie miesto. Žiakov
pripravila PaedDr. Zuzana Vyoralová. Za sebou majú naši žiaci aj
školské kolo dejepisnej olympiády, na ktorú ich pripravila Mgr.
Renáta Hrušecká. Olympiády sa zúčastnili žiaci 7. a 9. ročníka a
z každého ročníka postupujú do obvodného kola dvaja najlepší a
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ktorí to sú:
V kategórii C (9. ročník) :
1. Katarína Petrášová - 88 bodov
2. Kristína Masaryková – 88 bodov
3. Eva Mihálová – 82 bodov
4. Laura Chudá– 82 bodov
5. Stanko Dermek – 78 bodov
V kategórii D (8. ročník):
1. Samuel Šebesta- 82 bodov
2. Dominik Malík – 78 bodov
3. David Regásek – 74 bodov
4. Kristína Starychová – 69 bodov
5. Patrik Straka - 68 bodov
6. Kristína Danielová – 68 bodov
7. Nina Dinková – 51 bodov

zábavy a smiechu. No nevenujeme sa len zábave a šanteniu. Žiaci
našej školy sa rozhodli aj pomáhať. Pomoc našich žiakov je určená
chlapčekovi Alexovi, ktorý má 8 rokov, no nemal to šťastie, aby
vedel sám chodiť. Pri mnohých činnostiach potrebuje pomoc druhej
osoby. Takmer od narodenia s ním maminka cvičila Vojtovu metódu.
Učí sa chodiť s oporou v Bratislave a je veľmi šikovný a snaživý.
Toto cvičenie je ale veľmi drahé a preto potrebuje zohnať peniažky.
Naši žiaci preto zbierajú plastové vrchnáky z fliaš, ktoré odovzdajú
jeho maminke. A zároveň deti nakreslili Alexovi krásne obrázky,
aby ho potešili a rozveselili. Túto ušľachtilú myšlienku podporujú
aj učitelia. Do budúcnosti sa v škole pripravuje „Vianočné aktivity“
spojené s vianočnou besiedkou, vianočnou tržnicou, popíjaním
vianočného nealko punču a pojedaním medovníkov.		
				
-DH-

Zároveň prebieha školské kolo matematickej olympiády a
pytagoriády, ktorej postupujúci zatiaľ nie sú známi. Žiakov
pripravujú Mgr. Daniela Hladká a PaedDr. Zuzana Vyoralová.
Prebehla aj informatická súťaž „iBobor“, ktorá sa konala v troch
kategóriách:
V kategórii Benjamínov:
1. David Regásek 7. ročník – 77 bodov
2. Dominik Malík 7. ročník – 65,34 bodov
3. Brigita Vachová 6. ročník – 64,01 bodov

V kategórii Kadetov:
1. Tamara Flamíková 8. ročník – 36,04 bodov
2. Leona Rišková 8. ročník – 32,04
3. Simona Jánošíková 8. ročník – 32,03
Pripravila Mgr. Renáta Hrušecká.

Okrem veľkého množstva súťaží naša škola žije bohatým kultúrnym
životom. Všetko to odštartovalo vystúpenie žiakov v DSS Barborka
dňa 5. 9. 2013 a následne vystúpenie dňa 15. 10. pri príležitosti
„Októbra mesiaca úcty k starším“. Naši žiaci spestrili program
svojím vystúpením na schôdzi Jednoty dôchodcov. Žiaci prvého
stupňa navštívili v Trnave divadelné predstavenie

Tanečníčky zumby so svojou vedúcou
			
Foto: Archív základnej školy
„Dlhý, široký a bystrozraký“ a následne aj hvezdáreň a planetárium
v Hlohovci, kde sa dozvedeli veľa nového. Pomocou rozprávky sa
s Kamilkou preniesli na oblohu. Okrem Slnka a Mesiaca spoznávali
nové planéty, hviezdy, súhvezdia. No najviac zábavy si užili počas
doobedia pre 1. stupeň nazvaného „Strašideň“ a poobedia pre 2.
stupeň – „Lampiónový sprievod“. Bol to deň plný masiek, strašenia,

Z vystúpenia školákov v DSS Barborka
			
Foto: Archív základnej školy

Rozhovor s novou riaditeľkou školy
Mgr. Michaelou Vaňkovou
Uplynulo už pár mesiacov, čo sa funkcie riaditeľky Základnej školy
s materskou školou v Uníne ujala Mgr. Michaela Vaňková. Preto
sme sa rozhodli položiť jej zopár zvedavých otázok:
Prezraďte nám niečo o sebe...
Prezradiť niečo o sebe? Väčšina spoluobčanov ma odmalička
pozná, pretože som tu vyrastala a absolvovala základnú školu.
Veľmi rada na tieto časy spomínam. Boli plné športu, kamarátstiev
a bezstarostného života. So sestrami sme vyrastali na „Cihelni“
medzi chalanmi, kde sme poriadali rôzne športové zápasy medzi
ulicami. Voľný čas som venovala umeniu – hudbe a výtvarníctvu.
Ďalšie štyri roky som strávila v krásnom mestečku Modra na
Strednej pedagogickej škole L. Novomeského a chystala som sa
na dráhu učiteľstva v materskej škole. Táto škola mi dala pre moje
dnešné povolanie nesmierne veľa. Po prevrate v našej spoločnosti
sa škôlky zredukovali, a tým bola pre mňa práca s maličkými veľmi
vzdialená. Založila som si rodinu, a popri výchove svojich detí, som
pokračovala v diaľkovom štúdiu v Nitre na Fakulte Konštantína
Filozofa. V roku 1997 som úspešne ukončila učiteľstvo pre l. stupeň
základnej školy.
V ktorom školskom roku ste prišli na túto školu a akú funkciu
ste vykonávali?
Po dostavbe novej budovy základnej školy v roku 1995 som bola
prijatá na l. stupeň ako učiteľka. Konečne som mohla zúročiť to,
čo som sa naučila. Práca s malými deťmi ma vždy lákala. Už môj
predchodca J.A. Komenský tvrdil, že malé dieťa je „tabula rasa“,
teda nepopísaná kniha, do ktorej dospelí vpisujú život. A je len na
nich, akým typom písma píšu. Písmo učiteľa a rodiča však nesmie
byť odlišné, ale musí mať rovnakú hrúbku. Je to práca s krehkými
zraniteľnými bytosťami. Bola som spokojná. Najviac ma naplnila
práca s prvákmi, na ktorých je najlepšie vidieť učiteľské umenie.
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Čo sa Vám už podarilo od nástupu do funkcie riaditeľky urobiť,
a aké zmeny máte v pláne zaviesť na našej škole?
Vo funkcii riaditeľky základnej školy som od júna tohto roku.
V prvom rade som sa potrebovala rýchlo zoznámiť so svojimi
základnými povinnosťami, ktoré ma čakajú, pretože je to pre mňa
úplne nové zamestnanie. Potom prišiel rad na obhliadku budovy,
závad a vytvorenie plánu opráv, ktoré sme s pani zástupkyňou
Mgr. Chocholáčkovou začali riešiť v poradí od najnutnejších.
Letné prázdniny sme venovali rekonštrukcii kotolne a regulačnej
miestnosti plynu, výmene poškodených plynových kotlov a to za
výbornej spolupráce firmy Vaillant & Protherm a ich obchodného
riaditeľa Ing. Petra Wolfa, technika a špecialistu Ing. Jaroslava
Rehuša a nášho rodáka pána Jozefa Pechu, ktorí zhodnotili našu
krízovú situáciu s vykurovaním a navrhli rýchle úsporné riešenie v
podobe kotla novej generácie. Konkrétnu rekonštrukciu zabezpečila
vo veľmi krátkom čase firma p. Tomšu z Gbelov. Popri tom sme
pripravili pre kolegov novú zborovňu v dolnej časti budovy pri
vchode. Je priestranná, má oddychovú a pracovnú časť pre každého
učiteľa a možnosti pripojenia na internet. V materskej škole sme
riešili dlhoročné problémy hygienických zariadení detí, osvetlenie
v rôznych miestnostiach školy, boli to väčšinou nutné okamžité
opravy. I tu musím poďakovať sponzorom, ktorí nám poskytli
finančnú alebo materiálnu pomoc. Bola to firma pána Floriána
Ovečku a firma pána Štefana Vacha.
A čo sa nám v škole podarilo z profesionálneho hľadiska?
Veľmi ma teší prístup k práci u veľkej väčšiny kolegov. Mám okolo
seba tím šikovných ľudí, ktorým nie je práca v škole ľahostajná,
sú ochotní pracovať aj vosvojom voľnom čase a odovzdať deťom
kus seba. Navyše si zvyšujú svoje vzdelanie podľa svojich potrieb
rôznymi dostupnými formami, ktoré im školstvo ponúka, dokážu ísť
s dnešnou rýchlou počítačovou dobou a využiť ju i vo vyučovacom
procese. Všetko robia z vlastného presvedčenia, a preto to považujem
za veľký pokrok v našom kolektíve.
Aké zmeny máte v pláne zaviesť v našej škole?
Zmeny budú súvisieť od ponúk a využití rôznych projektov, ktoré
sú počas roka v ponuke. Momentálne sme sa zapojili do projektu
na modernizáciu práce učiteľa telesnej výchovy, kde by sme mali
získať po skončení projektu nové telocvičné náradie a náčinie.
Budeme sledovať všetky dostupné projekty, aby sme mohli postupne
vylepšovať svoje prostredie v škole.
Poviete nám niečo o svojich plánoch do budúcnosti?
Plány do budúcna sú vždy veľké. Asi by som mala začať tým čo
všetko je treba zrekonštruovať, dorobiť, vymeniť,... Zub času
zapracoval na budove školy a na jej zariadení, školský dvor ešte
neplní svoju funkciu, chýba zateplenie budovy,... Bolo by to ešte na
dlhú reč. Všetky „premeny“ sú veľmi závislé od financií školy. Čo
nám budúcnosť prinesie je otázne. Školská budúcnosť a jej financie
záležia od demografického vývoja v obci, od možností bývania
mladých rodín v obci, od politickej náklonnosti k školstvu a v
neposlednom rade od výbornej spolupráce školy s obcou a občanmi.
Na úvod svojho pôsobenia chcem však začať tým, čo je dôležité
riešiť okamžite a to je spokojnosť kolegov učiteľov a žiakov.
Vybudovať čo najlepšie existenčné podmienky pre obe skupiny,
aby sme mohli nadviazať na niekdajšie dobré meno školy, ukázať
verejnosti, že žiaci končiaci posledný ročník budú každý rok dobre
pripravení po odbornej a ľudskej stránke. V našich deťoch je predsa
naša budúcnosť. Ďakujem za poskytnutie rozhovoru a prajeme veľa
pracovných a osobných úspechov.
						
-DH-
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Chlapská pomocná ruka mu veru chýba. Pomáha si ako sa dá. Zváža
poslednú „futrovú“ repu. Urodilo sa jej dosť. Musí ju uskladniť
do provizórnych priestorov. Rozhodol sa na svojom pozemku, v
svojom humne vykopať pre uskladnenie repy krecht (repná jama).
S vedomím, že mu nik nemôže pomôcť vzal rýľ - „kučovnicu“ a
dal sa do diela. Rozmeral si priestor a prvé zakopnutie rýľom, prvý
štich a dielo sa začína tvoriť. V hlbších miestach si musí pomáhať
„kúčovnicou“ nakoľko sa objavujú drobné vápencové kamienky.
Zrazu pod nárazom pracovného nástroja počuje zvláštny zvuk,
odhrnie hlinu a vlastným očiam neverí. Vo výkope sa nachádza
hlinený džbán, ktorý práve poškodil a z neho sa vysýpajú matné
bledé mince. Poklad? Čo by tu robil, kto by to sem dal? Je to skutočne
tak. Našiel niečo, čo niekto pred stáročiami ukryl do zeme. Mince
boli následkom vlhka silne zaoxidované, nevedel rozoznať ich
hodnotu. Celý obsah džbánu s mincami vybral, uložil doma. Radil
sa, čo a ako ďalej s nimi. Nemal ani potuchy ako konať ďalej. Radil
sa so susedmi, rodinou. Nakoniec mince boli za aktívnej pomoci
miestneho kňaza vdp. Ferdinanda Stachoviča dané do Národného
múzea v Bratislave. Tam bolo zistené, že sa jednalo o mince v
hodnote 2 toliarov v počte asi 100 ks, pár mincí bolo grajciarov a
v džbáne sa nachádzali aj ozdobné kovové gombíky. Je to najväčší
nález mincí v katastri obce Unín. V súčasnosti sa nález nachádza
v depozite klenotnice Národného múzea v Bratislave. Mince boli
razené v období panovania Ferdinanda III. (1637-1657) zväčša
okolo roku 1648 - 1650. Otázkou zostáva, kto ich zakopal. Aký mal
dôvod. Variantov je veľa. Isté je, že to nemohol byť žiaden chudák.
Ten obnos mincí v danej dobe predstavoval veľké bohatstvo. Obec
Unín sa priamo nenachádzala na žiadnej obchodnej ceste, takže
obchodník asi veľmi ťažko. Možno zlodeji, ktorí sa pohybovali v
regióne, možno vojenský lup, nakoľko v tom období prebiehala
ešte 30 ročná vojna a veľa regionálnych konfliktov, alebo ich skryli
exulanti z Čiech, ktorí sa taktiež v regióne pohybovali. Možno boli
skryté pred nájazdmi Turkov v r. 1663, ktorí obec vyrabovali. Dnes
sa už nedozvieme kto a prečo džbán so svojím pokladom v unínskej
„Rajčuli“ zakopal. Šťastím je, že bol objavený a dnes je uložený
na správnom mieste. Položme si však záverom otázku, je to jediný
poklad v Uníne?
Vyslovujem poďakovanie za poskytnutie informácií Miloslavovi
Rehákovi a Ladislavovi Masarykovi.
		
		
Ján Palkovič

Jeden z toliarov ktorý, bol súčasťou pokladu.
Prezidentka Fórum pre pomoc starším, Ľubica Gálisová, zaslala
na obecný úrad list s pekným oznamom. Na akcii Senior
roka, konanej dňa 9. decembra, bola jednou z nominovaných
a ocenených i občianka našej obce Štefana Jurigová.

Poklad z „Rajčule“
Je neskorá jeseň, zima už pomaly ťuká na dvere. Je sychravá, taká
ako skoro každá. Píše sa rok 1953. Roľníci zvážajú z polí poslednú
úrodu, zemiaky, kukuricu, repu. Je nutné urobiť dobré zásoby
na dlhú zimu. Tak koná aj Ján Ujhély. Zváža na svojom povoze
posledné zbytky úrody. Manželka Marína mu síce pomáha, ale
má starosti a povinnosti v kuchyni. Jediný syn Štefan narukoval.

m m
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tanečných úspechov a podobných stretnutí ako bolo toto s Michalom
Davidom.
				
Radka Petrášová

Céčka, zbíram céčka,
v tom je ta léčka!
Každý z nás stretol, alebo by chcel stretnúť vo svojom živote
celebritu, známu osobnosť. Možnosť tancovať po boku českého
speváka Michala Davida dostala mladá študentka 3. ročníka
Gymnázia v Skalici Alica Ondrášová. Tancu sa venuje už veľa
rokov, a preto som sa ju rozhodla vyspovedať, aby nám priblížila
zákulisie známych osobností.
Ako si sa dostala k tancovaniu? Odkedy tancuješ?
Od malička som mala vzťah k tancovaniu. Prihlásila som sa do
Základnej umeleckej školy v Holíči vo svojich šiestich rokoch.
Venovala som sa tri roky rôznym druhom tanca, ako napríklad disco
dance, show dance, open dance alebo hip-hop.
Ako si ďalej rozvíjala svoj talent?
Ďalej som na rozvíjanie svojich pohybových schopností navštevovala
Základnú umeleckú školu v Gbeloch. Pravidelne som sa zúčastňovala
tanečných súťaží, kdesme ako tanečná skupina ENDY povyhrávali
množstvo cien. Strávila som tu šesť nezabudnuteľných rokov plných
rôznych vystúpení na koncertoch, plesoch a tréningov, kde som si
vytvorila veľa dobrých kamarátstiev. Po ukončení základnej školy
som musela kvôli štúdiu na strednej škole prestúpiť do Skalice.
Tu som nastúpila do novovytvoreného muzikálového odboru pod
vedením Petra Vrátila, ktorý je bývalý tanečník skupiny UNO. V
súčasnosti sa venujem muzikálovému tancu, ktorý zahŕňa i prvky
moderného tanca, ľudových tancov a sčasti i herectva. Okrem tanca,
muzikál využíva aj spev, ktorému sa venujem tiež niekoľko rokov.
Ako si sa dostala k možnosti sa stretnúť s Michalom
Davidom?
Prostredníctvom môjho učiteľa tanca som dostala možnosť
vystupovať na jeho koncertoch v rámci turné, ktoré usporiadal ako

Na vystúpení			

Foto: A. Ondrášovej

v Česku tak aj na Slovensku. Najprv som však mala tancovať len
po boku víťazky televíznej speváckej súťaže Hlas Československa
Ivany Bagovej. Michal David ju viedol a dopomohol jej k víťazstvu,
a preto si ju pozval ako hosťa na turné. Najbližším miestom, kde
som vystupovala aj spolu s tanečnicami z muzikálového odboru,
bola Skalica. Potom som bola v Martine, Trnave, Nitre, Prešove,
Bratislave a Prahe. Spoznala som celú kapelu, všetci jej členovia
boli po celú dobu veľmi milí. Spolupracovala som s nimi hlavne
na pódiu.
Aké si mala pocity počas vystúpení a aký bol Michal David?
Každý koncert bol úplne vypredaný a atmosféra bola úžasná. Každý
z nich bol niečím výnimočný a na každom z nich som získala veľa
nových skúseností. Michal David bol veľmi sympatický a nepôsobil
namysleným dojmom, napriek jeho obrovskej sláve. Som rada,
že som dostala možnosť sa s ním stretnúť a nahliadnuť do sveta
známych osobností a celebrít. Ďakujem ti za rozhovor a za úspešnú
reprezentáciu našej obce a želám ti, aby si mala i v budúcnosti veľa

Jednota dôchodcov, žiaci základnej školy a občania si aj v tomto
roku 11. novembra pripomenuli Deň vojnových veteránov. Starosta
obce krátkym príhovorom a zapálením sviečky pri pomníku
padlých vzdal hold všetkým, ktorí zahynuli v bojoch. Žiaci 8. a 9.
ročníka na hodinách Výchovy umením vytvorili kyticu červených
makov, ako symbol tohto dňa a položili ju pri pomníku padlých.
		
Foto: Archív základnej školy

Prejavme lásku našim seniorom a
rodičom aj počas Vianoc

„Žijeme v časoch, keď sa so staršími neráta. Je nepekné povedať
to, ale sú odsúvaní, sú na ťarchu. Starí nám však sprostredkujú
dejiny, prinášajú učenosť, odovzdávajú vieru a dedičstvo. Oni sú
tí, ktorí – rovnako ako staré dobré víno – majú vnútornú silu, aby
nám odovzdali ušľachtilé dedičstvo. Staroba je veľa ráz aj trochu
škaredá pre choroby a všetko, čo so sebou prináša, ale múdrosť,
ktorú majú naši starí rodičia, je dedičstvo, ktoré treba prijať. A
národ, ktorý nerešpektuje starcov a starenky, nemá budúcnosť,
lebo nemá pamäť.“ Tieto slová pápeža Františka som si prečítala
v nedávnom čísle Katolíckych novín a tak som sa v tomto
predvianočnom čase nad nimi zamyslela. Často počúvame, hlavne
počas Mesiaca úcty k starším, ako si máme staršiu generáciu vážiť
a pristupovať k nej s patričnou úctou. Väčšina z nás sa možno aj
tak správa. Keď však príde na názory o živote, múdre pravdy, či
nedajbože rady do života berieme s veľkou rezervou. Povieme
si: „Iná generácia, iná doba, iný život“. Čo však, ak sú v niečom
predsa len pravdivé? Poznáme to. Keď nám stará mama čokoľvek
dohovára, obyčajne len kývneme rukou a slová si neberieme príliš
k srdcu. Jej prednášky o živote vnímame ako bežný rituál, ktorý si
pre „pokoj v dome“ treba povinne a pravidelne absolvovať. Bez
rečí, s občasným prikyvovaním a úsmevom na tvári. Veľakrát si
dokonca ani nepamätáme, o čom najnovší dohovor bol, pretože
automaticky „vypíname zvuk“. Napadlo nám však niekedy, že
pouvažovať nad pravdivosťou niektorých životných názorov
staršej generácie nemusí byť až tak celkom od veci? Zažili takmer
celé dvadsiate storočie, prežili minimálne jednu svetovú vojnu,
mnohí už pochovali svojich manželov či manželky a ich deti sú už
v dôchodkovom veku. Vedia o živote veľa, poznajú pocit radosti,
ale aj hlbokého smútku, či straty. Život ich naučil prispôsobovať
sa, tolerovať, bojovať, tešiť sa, pokoriť. To všetko môžeme v
zvráskavených tvárach prečítať. Nie všetky ich pravdy, či rady
predstavujú životne dôležité poznatky a ani nie je potrebné ich
brať doslovne, môžu nám byť však v mnohom užitočné. Temnou
stránkou vianočných sviatkov býva opustenosť a zúfalá samota
starých ľudí a z toho vyplývajúce depresívne nálady. Často sa
vyskytujú pocity neužitočnosti a príťaže pre iných. Vnútro starého
človeka je zraniteľné, dovoľuje vznik pocitov menejcennosti. Pre
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život človeka má mimoriadny význam rodina. V rodinách, kde je
láska a porozumenie, sú aj blízki ľudia šťastní a spokojní. V týchto

rodinách má vianočné obdobie svojské
Klienti pri ručných prácach

a urobiť si v tom poriadok. Pani úradníčky na obecnom úrade boli
veľmi milé a nápomocné tiež vo všetkom. Bol som prekvapený, ako
je každý ku mne milý a dobrosrdečný. Neskôr mi Ľubica urobila
prehliadku Unína a ukázala mi niektoré zaujímavé miesta. Potom
som bol pozvaný na obed. Bol som naozaj prekvapený, ako bol pán
Andel starostlivý a poskytol mi to najlepšie pohostenie, aké som za
svoj život doteraz nepoznal. Starosta a jeho rodina sú úžasní ľudia a
dali mi „ochutnať“ to najlepšie z Unína.

Foto: J. Žilínková

čaro. Nie všetci klienti našej Barborky sú schopní odísť na vianočné
sviatky k svojim rodinám. Preto sa usilujeme nahradiť im rodinné
prostredie a vytvoriť príjemnú atmosféru nielen počas vianočných
sviatkov. Pripomíname si všetky sviatky v roku, niektoré slávime
aj veselicou. Pripravujeme pre našich klientov rôzne stretnutia a
podujatia, pri ktorých sa rozptýlia a necítia sa osamelí. Snažíme sa
prezentovať aj v našej obci peknými výrobkami, na výrobe ktorých
si naši klienti krátia dlhé chvíle a precvičujú svoje ubolené ruky, o
ktorých si často myslia, že už nič nedokážu. Poteší ich každý záujem
o tieto výrobky a tiež vedomie, že nie sú pre okolie nezaujímaví.
Uvítajú tiež každú návštevu detí, či už z materskej alebo základnej
školy, ktoré ich rozveselia peknými vystúpeniami. Myslím si, že
takéto stretnutia so starými ľuďmi sú prínosom aj pre tie deti, keď
vidia oči starkých zaslzené od dojatia. Týmto spôsobom budujeme
v ich srdciach empatiu a sociálne cítenie. Kiežby to vianočné Svetlo
a pokoj zotrvali vo všetkých ľuďoch čo najdlhšie. Láskavosť,
vľúdnosť a porozumenie nech sú vianočným darom pre všetkých
seniorov.				
Bc. Jana Žilínková

Svetom krížom - krážom cez Izrael a
Ameriku so zastávkou v Uníne
Možno to znie až neuveriteľne, že našu obec navštívil pred istým
časom jeden sympatický mladík. Volá sa Shahar Itzhak Katz, je
židovského pôvodu. Mňa zaujímalo, ako sa k nám vlastne dostal
a čo ho sem priviedlo, a preto som sa rozhodla skontaktovať sa s
ním. A tu je výsledok, pretože mi s veľkou ochotou poskytol tento
rozhovor.
Hneď na začiatku nám prezraď niečo o sebe. Kde momentálne
žiješ, čo robíš, koľko máš rokov?
Mám 27 rokov a študujem herectvo na Rutgerskej vysokej škole v
Spojených štátoch. Nie som ženatý a ani nemám deti. Vyrastal som
v Izraeli a do USA som sa presťahoval kvôli štúdiu.
Prečo si sa rozhodol navštíviť Unín? Čo ťa k tomu viedlo?
Prišiel som do Unína za účelom získania rodného listu môjho starého
otca. Potreboval som ho ako potvrdenie - dokument, ktorý som
mohol dostať len tu, pretože môj starý otec je rodákom z Unína.
Žila tvoja rodina v Uníne dlhšiu dobu?
Môj starý otec, kvôli ktorému som prišiel, sa narodil v Uníne v
roku 1909. Býval tu so svojou rodinou prvých pár rokov, kým sa
nepresťahovali do Kaposvaru v Maďarsku.
Páčila sa ti naša dedina? Ak áno, aký bol tvoj najlepší zážitok ?
Unín som si zamiloval! Myslím, že táto obec je kúzelná a nádherná.
Najviac som si obľúbil ľudí, ktorí tu žijú. Vrelo ma privítal hlavne pán
starosta s jeho rodinou. Po príchode do obce som potreboval pomoc
s prekladom, pretože nerozumiem a ani nerozprávam po slovensky.
Starosta bol nanajvýš ochotný a požiadal o pomoc svoju dcéru
Ľubicu. Pomohla mi s dokumentmi, ktoré som potreboval podpísať

Shahar Itzhak Katz v Uníne		

Foto: internet

Získal si tu aj nejakých priateľov?
S Ľubicou som veľmi dobrý kamarát a stále sa kontaktujeme. Moja
rodina v Izraeli bola nadšená, keď počula, ako bolo o mňa výborne v
Uníne postarané. Môj otec, ktorý navštívil obec pred piatimi rokmi,
stále spomína, že pán starosta bol veľmi milý a vyšiel mu v ústrety
tak dobre ako mne, a preto nikdy nezabudnem na týchto prívetivých
ľudí z Unína.
Chcel by si ešte navštíviť Unín?
Rád by som sa vrátil do Unína. Cítim tu isté spojenie s týmto
miestom, s miestom, kde bol narodený môj starý otec. Chcel by som
navštíviť opäť ľudí, ktorých som tu stretol. Unín je super miesto a
dúfam, že budem mať v budúcnosti možnosť sa sem znova vrátiť.
Žiješ v Amerike, aké sú hlavné rozdiely medzi životom tam a
na Slovensku? Je pre teba Slovensko zaujímavá krajina?
Áno, žijem v Amerike, ale mojím domovom je Izrael. Myslím, že
obec Unín je výnimočná pre jeho špecifickú atmosféru. Svet sa mi
stal akoby jednou veľkou krajinou, v ktorej keď budem cestovať,
uvidím podobnosť v každom jednom z nás. Páči sa mi, ako je Unín
unikátny a tak isto aj celé Slovensko. Miesto, kde ťa ľudia stretnú a
v ten istý deň ťa pozvú do svojho domu, je niečo nezabudnuteľné.
Dúfam, že obec zostane takýmto špecifickým a mierumilovným
miestom naďalej a nenechá sa negatívne ovplyvniť dnešným zlým
svetom a zachová si svoje čaro i pre budúce generácie.
				
Radka Petrášová

Naši rodáci v Prahe
Pokračovanie našej rubriky, kde oboznamujeme našich čitateľov so
životom našich rodákov žijúcich v Prahe. Tento krát sme oslovili
pani Helenu Sváškovú, rodenú Vaňkovú. Tá síce nebýva priamo v
Prahe, ale v Prahe pracovala a býva neďaleko.
Ste jednou z našich bývalých spoluobčanov, môžte sa nám
predstaviť, kde ste v Uníne bývali, koho z blízkej rodiny ešte
máte v Uníne?
Volám sa Helena Svášková, rod. Vaňková. Moji rodičia bývali na
Veľkej Dolinke pri kostole Sv. Martina. Môj rodný domček už
nestojí, na jeho mieste si postavil dom môj synovec Robo Masaryk
s manželkou Ľubkou. Mala som 6 súrodencov – dvoch bratov a štyri
sestry. Najstarší Vlado zomrel, keď mal 49 rokov, jeho žena Cilka,
rodená Paníčková, už tiež nie je medzi nami. Ich deti iste poznáte:
Janka, Milan a Peter žijú v Uníne, Slávka v Radimove. Marinka
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zomrela, keď som mala 14 rokov, tú si pamätajú už len moji
vrstovníci. Ďalší zo súrodencov sú moje sestry Anička Matuská a
Jarka Masaryková, ktoré žijú v Uníne aj s rodinami. Stano Vanek a
Rózinka Paníčková bývajú v Skalici. Zo všetkých súrodencov som
sa iba ja zatúlala do sveta.
Od kedy nežijete v Uníne? Ako si žijete, kde bývate a čo robíte,
alebo ste robila?
Odišla som z Unína v roku 1960 na internát. Študovala som v
Bratislave na Strednej zdravotníckej škole, odbor Farmaceutická
laborantka. Po škole som sa vrátila na niekoľko rokov domov,
pracovala som v lekárni v Skalici. Potom, v roku 1976, som sa
vydala, a keď som čakala nášho syna Martina, odsťahovala som
sa do Čiech. Nasledovala som manžela Františka a v jeho rodnej
dedinke, malej obci 40 km na juh od Prahy, skoro o polovicu menšej
ako Unín, žijem doteraz. Po prvej materskej dovolenke som začala
pracovať v lekárni v meste Benešov, v roku 1981 sa nám narodila
dcéra Lenka. V pohnutých časoch po roku 1989 som niekoľkokrát
zmenila zamestnanie. Z pozície vedúcej výdajne zdravotníckych
potrieb som v roku 1996 odišla do Prahy, kam som za prácou
každodenne dochádzala. Štyri roky som pracovala v súkromnej
lekárni, svoju pracovnú kariéru som zakončila v nemocničnej lekárni
v Motole. Teraz už som niekoľko rokov na dôchodku. Posledné
zamestnanie môjho muža bolo v odbornom školstve a teraz sme už
druhý rok spolu doma na dôchodku. Rodný kraj môjho manžela sa
mi okamžite zapáčil, možno preto, že „Středočeská pahorkatina“ je
pestrejšia ako široké rovinaté Záhorie okolo Unína. Bývame blízko
lesa, z našich okien vidno železničnú trať, ktorá vedie do Prahy.
Ale aj tak mi moja rodná obec zostala hlboko v srdci. Od chvíle,
keď sa nám narodili deti, mám vlastne dva domovy. Rozdelenie
Československa bolo preto pre mňa osobne veľmi, veľmi ťažkým
obdobím. Formality týkajúce sa občianstva sa niekoľkokrát zmenili,
je mi veľmi ľúto, že nebolo možné, aby mi ostali obidve. Veď som
strávila polovicu pracovného života na Slovensku a polovicu v
Čechách! Som rada, že vzťahy medzi obyčajnými Slovákmi a
Čechmi sú nadštandardne dobré. To mi potvrdzujú aj skúsenosti
našich detí, ktoré obidve žijú momentálne v zahraničí – Lenka vo
Veľkej Británii a Martin v Belgicku. Vďaka svojím dvom vnúčatám
teraz častejšie ako do Unína cestujem do Bruselu za Barborkou
a Filípkom, Martinovými deťmi (majú 3 a 2 roky), ktoré sú
teraz mojou najväčšou radosťou. Rada by som si ich prítomnosť
vychutnávala každý deň, bohužiaľ sa častejšie stretávame iba vo
virtuálnom priestore (cez Skype). Lenka zatiaľ rodinu nemá.
Aké spomienky sa Vám vracajú pri spomienke na rodnú obec,
kamarátov? Poteší Vás, ak sa niekde dočítate, alebo dozviete
niečo nové o rodnej obci?
Ako čas beží a roky pribúdajú, čoraz častejšie spomínam na Unín.
Napríklad na školu, ktorá sa s dnešnou unínskou už nedá porovnať:
drevené naolejované dlážky, kachle, v ktorých sa kúrilo drevom.
Keď sme chceli prvú hodinu zrušiť, chlapci trochu vytiahli rúru z
komína, pustili dym do triedy. Muselo sa vetrať a čakať vonku...
a hodina matematiky alebo fyziky bola preč. Žiadna telocvičňa s
cvičebným náradím, len školský dvor alebo príroda. Kozu som
poznala iba živú, chodili sme ich pásť do hlbokej cesty. Bola tam, kde
teraz býva moja sestra Anička. Veľmi sa nám nechcelo, až kým sme
nezistili, že sa dajú uviazať o krík a my sme mali voľno na hranie.
To sme ešte boli malé dievčatká. Neskôr, keď už by sa nám bolo
páčilo dostať sa medzi deti, nás viac zamestnávali doma. Von sme
sa dostali až podvečer, na lúku vedľa našich susedov Petrášových.
Vtedy tam ešte nestál dom Cilky Petrášovej-Křížovej. Václavkovi,
Malíkovi, Vaňkovi, Strakovi, bolo nás detí ako smetí. Keď zvonili
na kaplnke „klakání“, rodičia nás volali domov. Cez letné hody tam
stávali kolotoče, hojdačky, strelnica. Deti kolotočiarov nechávali
niektorých chytrejších z nás povoziť sa za hodové koláčiky... Keď
som sa vrátila z internátu po strednej škole, zapojila som sa do
divadelného krúžku. Najprv ako „šepkárka“, neskôr som sa stala
tiež ochotníckou herečkou. V Uníne bolo divadlo tradíciou. Aj keď
podmienky neboli dobré (kultúrny dom ešte nestál), stretávali sme
sa radi, a to v škole. Starý šenk bol aj kinosála, aj divadlo, aj

miesto pre tanečné zábavy. Vedúcou krúžku bola pani učiteľka
Kubová, členmi súboru Zitka Drúžková, moja sestra Jarka, Marta
Matušovichová, Ulka Machová, Ivan Šiška, Štefan Flamík, Paľo
Michaláč, Štefan Bajan, Janek Paníček, Jožka Míšaný a mnohí
ďalší. Mali sme divadelnú družbu s Dolnými Dunajovicami, hrali
sme aj v okolitých dedinách, napríklad v Letničí. No obecenstvo
bolo najlepšie v Uníne, vychované generáciami divadelníkov
pred nami. V súčasnosti mám najviac informácií o rodnej obci
vďaka mojim sestrám. Teší ma, že ste, moji rodáci, takí aktívni a
usporadúvate rôzne podujatia, aj folklór je v Uníne stále živý vďaka
speváckemu krúžku. Páči sa mi, že aj staršie generácie sa majú kde
stretávať a spomínať. Veľmi sa mi páčil váš kalendár s historickými
fotografiami. Rada sa do svojho záhoráckeho domova vraciam.
Potešilo ma, že ste si na mňa spomenuli. Vždy sa rada pozhováram
so všetkými, ktorí si ma pamätajú. Takže... do videnia v Uníne! Keď
mi prišiel od Vás e-mail, nedalo mi, aby som nereagovala.
Ako doma komunikujete, keď ste po toľkých rokoch napísala
tak pekne po slovensky?
Verím, že máte korektora, ktorý opraví pravopisné chyby, aby som
sa nemusela hanbiť. Mali sme prísnu profesorku na slovenský
jazyk, „preháňala“ nás za záhoráčtinu, ale chybička sa „vloudí“.
Čiarky v súvetiach a dĺžne podľa zákona o rytmickom krátení mi
uniknú. „Mluvím česky“, ale doma som terčom kritiky, čím som
staršia, tým viac sa mi „pripletie“ slovenčina. Syn vyštudoval
jazyky, medzi inými češtinu, tak píšem radšej po slovensky. Keď
potrebujem česky, požiadam deti o opravu pravopisu. „Zobák mi
narosteu uninský, to sa nezapomene“. Mladšia generácia už tiež
nehovorí tak, ako naši rodičia a prarodičia. Z chuti sa zasmejem,
keď počujem „hagnúzek, štácia, buderal“. Také slová už sme ani my
nepoužívali, ale píšem si slovník z Unínskych novín. Nepísali sme
nárečím. Krásnu slovenčinu aj češtinu nám kazia „mobily“, pretože
nepoužívame diakritiku. SMSky píšem československy, použijem
kratšie slovo.
Ďakujeme za rozhovor a tešíme sa na stretnutie v Uníne.
R. Drúžková

Korene ...
Rodáčka spomína ...
Pri cestovaní sa človek niekedy zatúla, miesto cieľu, ktoré si určil
ho privedie i niekam úplne inam, stretne niekoho iného, namiesto
toho, za kým vycestoval. Pri potulkách krásnou susednou južnou
Moravou sme sa ocitli v mestečku Drnholec, mestečku ležiacom
poblíž rakúskej hranice, známom svojou vinohradníckou tradíciou.
Tu žije rodina, ktorá niekoľko rokov prežila v Uníne. Jej najmladšiu
členku sme navštívili v jej rodinnom dome, kde za veľmi krátky čas
zavítala aj jej mamka Emília. Predstavím Vám ju, navštívili sme
Annu Šebestovú rod. Krempovú. Pri spomínaní na doby minulé
a priateľskej diskusii nám pani domu ukázala (právom s pýchou)
svoju nádhernú a početnú zbierku kočíkov a bábik. S určitosťou
sme vedeli, že vznikne tento rozhovor.
Je tu. Je tomu už veľa rokov, čo ste sa odsťahovala z Unína. Ako
spomínate na našu dedinu, navštevujete Unín, sledujete dianie v
obci, na čo najviac (na koho) spomínate?
To je dědinka, na kterou se nezapomíná. Ten, kdo tam jednou
žil, nezapomene. Velice ráda se tam vracím. Prožila jsem tam
celé dětství. Žila jsem na dolinke č. 278 a později, ale jen krátce
vedle, dnes dům rodinky Rehákovej, kterou moc zdravím. Nikdy
nezapomenu, jak jsme Unín opouštěli a velmi jsme s maminkou
a bratrem plakali. Nechtěli jsme odejít, ale nešlo to jinak. Zůstala
tu naše rodina, kamarádky, spolužáci, sousedi a lidičky, které
jsme měli rádi. Někteří z nich už nežijí, jako třeba paní Bilovská
nebo paní Bellayová, ty nám hodně pomáhaly. Ale na kamarádky
vzpomínám nejvíce – na Květku Gregurkovou, Marku Bellayovou,
Terku Tokošovou, holky Strožové, Aničku a Věrku Matuškovičovy
a Aničku Beňkovou, jak jsme hrávaly na svatby, měly jsme svatební
šaty pro nevěstu a kravatu a klobouk pro ženicha. Také jsme
uspořádaly hostinu – buchty, sušenky a sodovky. Nechyběly ani
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pozvánky, jednu z nich mám schovanou dodnes. Takhle vystrojené
jsme čekaly u autobusové zastávky na autobus, aby nás vidělo co
nejvíce lidí. Zažily jsme toho spoustu. Nezapomenutelné zážitky
mám od nás z domu, kde jsme si hrávaly. Měli jsme velký dvůr a
humno a tam jsme vymýšlely různé lotroviny, o kterých raději psát
nebudu. Také moc ráda vzpomínám na holky Masarykovy, bydlely
naproti nám. Ty nás učily háčkovat, plést. Vzpomínek mám hodně,
mám také jednu velice špatnou, a to když nám zastřelili sousedku
Cilku Flamíkovou. Na ten datum 11. 11. 1971 nikdy nezapomenu.
Hrozně jsem se bála, že začala válka, že se střílí. V té době byla stará
jako moje maminka. S její dcerou a mou spolužačkou Martuškou
Flamíkovou jsme denně chodily na hřbitov zalévat kytičky. Jinak
o Uníně díky Vašim úžasným internetovým stránkám vím docela
hodně. Pořád sleduji, co se děje. Vy si to třeba ani nemusíte
uvědomit, co tyto informace znamenají pro nás, kteří už v Uníně
nežijeme, ale každým otevřením stránek jsme zase zpátky. A věřte,
nejsem sama, komu tímto děláte velkou radost. Všem, kdo se na
tvorbě stránek podílí, patří velké díky.
Ako žijete na novom pôsobisku v akej oblasti podnikáte, čo
rodina a pod.?
Bylo mi 15 let, odstěhovala jsem se s maminkou a bratrem do
Drnholce, kde žiju dodnes. Je to město na jihu Moravy. Vyučila
jsem se kuchařkou a později jsem potkala muže, za kterého jsem
se provdala. Miloval vinice a měl velký vztah k půdě. Narodil se
nám syn Vojtěch a rok na to syn Martin. Asi za 10 let potom jsme
začali podnikat v zemědělství. Pro mě to bylo něco nového, pro
manžela splnění snu. Kluci se vyučili a začali s námi hospodařit.
Když mně bylo 46 let, tak nás manžel, který byl výborný člověk,
opustil, zemřel. My jsme vše museli zvládat sami.

si přála kočárek košatinu. Jednou mi ho švagr přivezl ze smeťáku,
který zde našel, když šel vyvézt odpad. Od té doby mi přibylo asi 50
kočárků. Posílám fotky z mé sbírky panenek a kočárků.
Možná se divíte, že píšu česky, ale žiju tady už 37 let a tak nějak to
přišlo samo. Ale po unínsky ani slovensky jsem mluvit nezapomněla.
To se nedá. Na závěr bych Vás chtěla všechny pozdravit a popřát
Vám krásný život v Uníně, Unínu popřát, aby dál vzkvétal, ať se
máme kam rádi vracet. Také chci velice poděkovat za vzácnou
návštěvu, pro mě to byla opravdu čest. U nás jste kdykoliv vítáni.
Ďakujeme, želáme veľa pevného zdravia, pohody nech sa Vám
rozširuje Vaša krásna zbierka, a nech sa Vám spolu s celou rodinou
darí v poľnohospodárskej a vinohradníckej činnosti.
Ján Palkovič

Krojované 			

Ozvali sa z cudziny...

Zo zbierky kočíkov a bábik 		

Foto: A. Šebestová

Podnikáme asi na 90 hektarech, z toho 12 hektarů vinic. Synové
si založili rodiny a odstěhovali se do svých domků. Bydlíme od
sebe blízko v jedné ulici. Stala jsem se babičkou, mám 2 vnučky
– Barborku a Adélku a čekáme další přírůstek do rodiny. Tady v
Drnholci také žije můj bratr a maminka, se kterou na Unín moc rády
vzpomínáme.
Ako ste začala so svojím krásnym koníčkom (panenky,
kočíky)?
Moji první panenku jsem dostala od manžela, druhou od dětí.
Spoustou panenek jsem byla obdarována, některé jsem si koupila.
Nejstarší má asi 90 let. Mezi mé nejmilejší patří panenka od mé
kmotřenky paní Aničky Machové. Panenka je hadrová a hlavičku
má z kaučuku. Má unínský kroj a je nádherná. Mám ji asi od 6
let. Protože se mi unínský kroj velice líbí, pořizuji ho také svým
vnučkám, aby tady ukázaly jeho krásu na dětském krojovém plese.
Mezi mou zálibu patří šití krojů na panenky i na dospělé. Tímto
se bavím především v zimě. Dalším mým koníčkem jsou kočárky,
které k panenkám patří. První kočárek jsem měla po sobě. Moc jsem

Foto: A. Šebestová

Možno by našich čitateľov zaujímalo, kde všade vo svete máme
svojich spoluobčanov. Po roku 1989, kedy sa otvorili hranice,
vycestovalo za lepšou prácou do zahraničia veľa našich mladých.
Niektorí sa tam zdržali len určité časové obdobie, niektorí sú tam
i viac rokov. Jednou z nich je aj Dáša Kuchárková, ktorá žije v
Anglicku od roku 2002. Preto sme ju požiadali o rozhovor.
Kde žiješ a ako sa Ti tam páči?
Žijem v Anglicku v meste Birmingham, ktoré je druhým najväčším
mestom v Anglicku. Teraz na Vianoce to už je 9 rokov čo som v
Birminghame, predtým som žila v Londýne. Životný štýl je tu v
podstate lepší ako na Slovensku. Páči sa mi tu. Začiatky nie sú nikdy
ľahké, ale ak človek naozaj chce, tak sa uplatní kdekoľvek. Domov
chodím raz alebo dva krát do roka. Z práce mňa moc púšťať nechcú,
lebo máme veľa práce, no a potom ešte štúdia do toho, takže aj keď
prídem domov, veľa času strávim s hlavou v knižkách.
Kde pracuješ?
Pracujem pre medzinárodnú firmu, hlavný office je v Birminghame
a pobočky máme v Londýne, Francúzsku, Španielsku, Malajzii,
USA, Turecku, Dubaji, Indii, Slovinsku, Čechách, Poľsku a
Švajčiarsku. Firma je pomerne veľká, len v Anglicku máme okolo
500 zamestnancov a to len v kanceláriách, nehovoriac o výrobniach.
V tejto firme som už 9 rokov a darí sa mi pomerne dobre. Začala
som ako office junior a dopracovala som sa na pozíciu Business
analyst/Project Manager; mám len jedného nadriadeného, ktorým je
prezident našej firmy.
Ako plánuješ svoju budúcnosť, vrátiš sa do rodnej vlasti alebo
plánuješ žiť v cudzine?
No a čo do budúcnosti? To sama neviem. Kariéru ešte treba viacej
vybudovať, no a nakoľko veľmi rada cestujem a spoznávam novú
kultúru, tak sa chcem ešte posnažiť navštíviť viacero krajín. Z toho
vyplýva že v krátkej budúcnosti plánujem zostať tu v Birminghame,
ale človek nikdy nevie čo sa môže stať, veď rodina je vždy na prvom
mieste!!!
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Dáša po ukončení preteku

položke strieľa 6 strelkýň (jedna za druhou) na piatich stanovištiach.
Príklad: stojím na prvom stanovišti, nabijem si pušku, zatvorím,
zalícim si ju do pleca. Predo mnou stojí mikrofón, ktorý na môj
hlasový povel („hop“), spustí mašinu s terčmi, ktorá je 15 metrov
predo mnou zakopaná v zemi. Vystrelím dva náboje na jeden
terč, vybijem pušku a čakám, kým toto isté urobí kolegyňa po
mojej pravici. Keď ona vystrelí, presúvam sa na stanovište č. 2.
Strelkyňa zo stanovišťa č. 6 sa zase posúva na moje miesto. Na
prvom stanovišti takto odstrieľa každá strelkyňa 25 terčov. Základ
je, že keď volám na terč, neviem kam pôjde, pretože pred prvým
stanovišťom sú zakopané 3 mašiny, to znamená 5 stanovíšť sa rovná
15 mašín. Na jeden terč mám dva náboje. Jedna položka pozostáva
z 25 terčov. Na pretekoch sa strieľajú tri položky, t.j.75 terčov.
Najlepších 6 výsledkov postupuje do finále, kde sa v samostatnej
položke bojuje o medaile. To je asi tak v skratke.
Ak by niekto od nás z dediny chcel kráčať vo vašich šľapajach,
čo všetko by potreboval k tejto súťažnej disciplíne?
So streľbou som začínala v dvanástich rokoch v roku 1996.
Základnou výbavou strelca je puška, náboje a samozrejme terče.
Tiež nosíme streleckú vestu, okuliare na ochranu zraku a slúchadla
na ochranu sluchu. Ja nosím aj odliate štuple do uší, aby som mala
ochranu sluchu dvojnásobnú. A čo človek k tomu ešte potrebuje? Na
začiatku veľa chuti a entuziazmu a neskôr hlavne veľkú trpezlivosť
a lásku k tomuto športu. Trafiť prvý terč sa niekedy podarí na 2. –
3. pokus, ale ako sa tréning stupňuje, rastú i očakávania. Človek
chce stále viac a viac, ale presne toto je u nás kontraproduktívne...

Foto: Archív D. Kuchárkovej

Začala si aj so športom, motivoval Ťa tvoj strýko. Venuješ sa
ešte dákemu športu?
Janek beháva už moc dlho, veľa pretekov, no mňa to nikdy obzvlášť
nemotivovalo. Ja sa roky venujem spinningu a teda vlastne
predcvičujem vo fitnesku už veľmi dlho. Športu sa teda nejako
obzvlášť ani nevenujem, občas si idem zahrať squash, alebo mám
rada hiking, kde chodím takto po Anglicku, do Tatier alebo teda
naposledy aj do Himalájí, ale hlavne sa venujem fitness. Behanie
na mňa prišlo minulý rok, len tak ako iný typ cvičenia a začiatkom
tohto roku som si povedala, že si treba niečo dokázať, tak som
sa zapísala na birminghamsky pol maratón. To bol taký pekný gól,
na ktorý som sa pravidelne pripravovala. S tým, že som vedela,
že Janek rád závodí, tak som ho pozvala. On sa tiež veľmi tešil,
nuž a na koniec mu to nevyšlo. Tentopretek je pomerne nový v
Birminghame, tento rok to bol len tretí rok, ale je to veľmi úspešný
pretek a tak organizátori plánujú tento pretek každým rokom.
Zúčastňuje sa 18000 ľudí. Tento rok bolo o niečo viacej ako 20 000
ľudí. Je to veľká akcia a ľudia okolo Birminghamu sa zúčastnia,
ak nie priamo v pretekaní, tak aspoň v povzbudzovaní. Bola to
veľmi fajn atmosféra, niektorí bežci boli prezlečení do rôznych
kostýmov, v ktorých behali. Veľmi veľa mojich kamarátov sa tiež
zúčastnilo, tak sme boli rozdelení do rôznych časových kategórii.
Moja spolubývajúca sa zapísala tiež a to len kvôli tomu, že som
ju motivovala. Ona to ubehla za 2h35minut, no ja som zvládla o
niečo lepší čas 2h9minut. Tým som skončila na 8525 mieste, čo nie
je najhoršie z 20 000 ľudí. Zdravím všetkých čitateľov Unínskych
novín, prajem pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia
v novom roku 2014.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme taktiež všetko dobré.
Ján Palkovič

Na dosah k olympijskému striebru

Zuzana Štefečeková je známa slovenská športovkyňa, držiteľka
dvoch strieborných medailí z olympijských hier v Pekingu (2008)
a v Londýne (2012). Našu obec táto úspešná olympionička navštívila
na pozvanie Janky Flajžíkovej, ktorá je jej bývala spolužiačka
z vysokej školy. Pri príležitosti letných hodov v našej dedine sa
Zuzana zúčastnila na predávaní cien najlepším strelcom „Futbalovej
jedenástky“. Každému výhercovi osobne zagratulovala a odovzdala
odmenu. Nenechala som si ujsť príležitosť požiadať ju o rozhovor
a ona mi s ochotou odpovedala na nasledujúce otázky.
Páči sa vám Záhorie a máte k nemu bližší vzťah? Čo Vás
priviedlo k nám do Unína?
Do Unína som prišla pozrieť svoju spolužiačku z vysokej školy a
zároveň v ten víkend boli hody. Priamo v Uníne som bola prvýkrát,
ale Záhorie poznám trošku aj z iného dôvodu. Moja stará mama
pochádzala zo Smolinského, kde sme niekoľkokrát do roka cestovali
za rodinou. Momentálne chodím každoročne práve na Smolinské na
detskú športovú súťaž KALOKAGATIA.
Slovenskú republiku reprezentujete v športovej streľbe
v disciplíne TRAP. Môžete nám bližšie vysvetliť o akú disciplínu
ide?
TRAP je strelecká disciplína na letiace asfaltové terče. V jednej

S víťazmi hodovej „11“ a starostom obce
Foto:R. Drúžková
čím viac chceme, tým je to horšie. Čiže stačí obrovská trpezlivosť,
vytrvalosť a láska k tomuto športu. No a samozrejme finančná
stránka je tiež veľmi dôležitá.
Disciplína športovej streľby si okrem fyzickej kondície vyžaduje
najmä pevné nervy. Prezradíte nám, ako sa vyrovnávate s týmto
napätím najmä pred posledným výstrelom?
Väčšina ľudí pozná streľbu iba z OH a nevidí bližšie do zákulisia.
Áno, vo vrcholovej fáze je to určite o nervoch, myšlienkových
pochodoch a psychike. Ale stále sa snažím držať dole pri zemi, veď
ma predsa nikto nezastrelí, keď nevyhrám?! Viem, že Boh a moji
najbližší ma budú stále ľúbiť rovnako. To je presne to, čo ma drží
vždy v pohode a trochu nad vecou.
V lete ste úspešne zložili bakalárske skúšky na Univerzite Cyrila
a Metoda v odbore fyzioterapia. Chcete sa venovať po skončení
športovej kariéry masážam?
Pomaličky sa pokúšam rozbehnúť a získať si klientelu v Bratislave,
kde momentálne žijem. Dúfam, že fyzioterapia a masáže sú snáď
mojimi dvierkami do budúcnosti, keď zavesím pušku na klinec.
Ste držiteľka dvoch strieborných medailí z olympijských hier.
Pre ktorú medailu ste museli vynaložiť väčšie úsilie?
Určite medaila z Londýna bola ťažšia aj váhovo aj pre zisk, pretože
do Pekingu ma nikto nevysielal s tým, že prinesiem medailu. Naopak
do Londýna nikto o ničom inom ani nehovoril. Zisk tejto medaile

Unínske noviny

14
bol o to krajší, že moji najbližší a kamaráti stáli v publiku. To Vám
poviem, to bol neopísateľný pocit!
Okrem toho, že ste veľmi úspešná reprezentantka Slovenskej republiky,
máte i srdce na pravom mieste. Finančne podporujete sirotu Ruth malé dievčatko z Ugandy. Chystáte sa ju navštíviť ?

Zhoda okolností, alebo ste o tom vedeli? Áno, 2. januára 2014
odlietam na desať dní do Ugandy. Konečne pozrieť, ako to tam
vyzerá, aby som o tom mala aj reálnu predstavu, aby to nebola
iba predstava z fotografií a z rozprávania. Nesmierne sa teším, ale
nielen na Ruth. Prístup k všetkým deťom – sirotám by sme mali mať
úplne rovnaký... A tiež sa teším i na to, že spoznám africkú kultúru a
budem môcť byť s nimi osobne a nielen srdcom na diaľku.
Ďakujem Vám veľmi pekne za rozhovor a želám Vám v mene
občanov Unína veľa zdravia, pevných nervov a najmä veľa úspechov
v športovom i osobnom živote. Tešíme sa opäť na Vašu návštevu,
ste u nás vždy vítaná.		
Radka Petrášová

Noc plná strašidiel

Aj takto sa dá nazvať pochod detí základnej školy vo večerných
hodinách po Uníne, ktorý sa uskutočnil 29. 10. 2013 pred
sviatkom Všetkých Svätých. Niesol sa v duchu amerického sviatku
Halloween. Tradičnými znakmi Halloweenu v USA sú špeciálne
vyrezané tekvice, vo vnútri ktorých horia sviečky. Oslavujú ho
najmä deti oblečené v kostýmoch čarodejníc, duchov, netopierov...
Môžete tiež stretnúť čierne mačky, metly, oheň, príšery i kostlivcov.
Americké deti takto navštevujú susedov a odmenou im je množstvo
sladkostí. No a do takýchto kostýmov boli oblečení i naši deviataci,
ktorí boli rozmiestnení po obci na jednotlivých stanovištiach.
Ich úlohou bolo postrašiť všetkých okoloidúcich a hlavne tých
najväčších nezbedníkov. Začínalo sa v škole, kde sa všetci
účinkujúci zhromaždili. Pochodu po obci sa zúčastnili žiaci druhého
stupňa a zo žiakov prvého stupňa nabrali odvahu len druháci.
Každý niesol v ruke lampión a spoločne kráčali strašidelnou tmou.
Pre menších to bola skúška odvahy s veľkou dávkou adrenalínu.
Doslova na každom rohu ich čakalo niekoľko „čudesných príšer“.
Hneď prvá zastávka bola pri domove dôchodcov. Ďalej trasa viedla
uličkou k hlavnej ceste ku kaplnke Sv. Barbory. Svietiace lampióny
prechádzajúc zastávkou pri potoku bolo vidieť až v uličke pri dome
pani Anny Dermekovej. Žiaci pokračovali naspäť, prešli okolo
fary a hlavnou cestou pri predajni Jednoty sa dostali až na dolinku.

Strašidlá zľava Katarína Petrášová, Laura Chudá, Kristína
Masaryková a Eva Mihálová)
Foto: R. Petrášová

Vlna detského kriku prehlušovala tmu a zvýšila svoju intenzitu na
poslednom stanovišti. Na záver sa všetci zhromaždili opäť v škole,
kde bola odmenená najkrajšia maska a každý žiak dostal za odvahu
sladkú odmenu. Chceme poďakovať učiteľskému zboru za nápad
a realizáciu tejto americkej tradície, ktorou prispeli k rozvíjaniu
detských aktivít v našej obci. Dúfame, že žiaci mali pekný i keď
trochu strašidelný zážitok, na ktorý budú iste radi spomínať. A
možno sme založili novú modernú tradíciu unínskeho Halloweenu.
		
		
Radka Petrášová

Výsledné tabuľky jesennej časti
futbalového ročníka 2013/2014

A- mužstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Borský Sv. Jur
Rohov
Smrdáky
Dubovce
Lakš. Nová Ves

Unín
Čáry
Kunov
Trnovec
Hradište p. Vrátnom

Prietrž
Sobotište
Letničie
Chropov

Žiaci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sobotište
Rovensko
Smrdáky
Smolinské
Sekule

Unín
Štefanov
Chropov
Pop Močidlany

V

R

P

B

10
10
9
7
6
6
5
5
4
4
4
3
4
1

2
2
1
1
3
2
3
0
3
2
1
3
0
3

1
1
3
5
4
5
5
8
6
7
8
7
9
9

32
32
28
22
21
20
18
15
15
14
13
12
12
6

V

R

P

B

7
6
5
3
3
3
2
1
0

0
1
1
3
1
0
2
3
1

1
1
2
2
4
5
4
4
7

21
19
16
12
10
9
8
6
1

Vysvetlivky:
V- výhry
P- prehry
R- remízy B- body
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