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Brat, sestra, zastav sa a zobuj si obuv, zem, na ktorú
si sa rozhodol vstúpiť je svätá, skropená krvou
Nekonečnej Lásky.

Na Kvetnú nedeľu každoročne zvolia kráľa, ktorého potom
vedú k radnici. Raz zvolili za kráľa Manuelita, chlapca z chu-
dobnej rodiny a štvrte. Nádherne hrával na gitare a spieval.
Nadšene ho viedli k radnici a vykrikovali na jeho slávu:
„Sláva ti Manuelito. Sláva, to je kráľ!“
„Ak som kráľ, ak je to na pamiatku slávneho vstupu Ježiša do
Jeruzalema, musím sa aj ja ako kráľ zachovať.“- pomyslel si.
Zastavil sa na schodoch radnice. Pokynul rukou a všetko
stíchlo. Manuelito prehovoril:
„Milí spoluobčania! Je Kvetná nedeľa. Čo chce od nás
Kristus? Chce, aby sme sa milovali, aby sme si pomáhali. Ešte
sa tým v meste pochváliť nemôžeme. Ako kráľ vám teda roz-
kazujem, aby ste čítali Ježišovo evanjelium a žili podľa neho!“
Ozval sa plukovník Rigualdo: „Čo to trepe ten hlupák z pred-
mestskej zberby? To sme si ale zvolili kráľa!“
Nastal šum a nespokojnosť i nepokoj. Manuelito sa ešte raz
pokúsil prehovoriť: „Občania, žiadam spravodlivosť pre kaž-
dého! V našom meste ešte nie je po...“
Ďalej sa nedostal...
„Drž zobák, netáraj hlúposti!“ - ozval sa silný hlas. Ľudia sa
začali smiať. 
Ozývali sa hlasy: „To sme si ale dali! To sme si ale zvolili
kráľa! Zhoďte ho zo schodov!“
Spomedzi zástupu vyletel kameň. Nikto nevedel kto ho hodil.
Nasledoval druhý, tretí, štvrtý a ďalší a ďalší. Všetci sa bavili
na svojom kráľovi.
Manuelito chcel ešte čosi povedať, ale už len šepkal: „Ľudia,
veď ja to myslím s vami dobre, ako Kristus“ - ale nikto ho už
nemohol počuť, lebo dav šalel. Kameň ho zasiahol do hlavy.
Po tvári mu tiekla krv. Uvedomil si, že je teraz trochu ako
Kristus. Zasiahol ho ďalší kameň a on ako Kristus klesol
k zemi, na schody radnice. 
Ježiš takto skončil dávno pred ním ako jeho i tvoj vzor. Nie od
každého Ježiš žiada podobné utrpenia. Ale od každého žiada
to, čo vyslovil Manuelito: „ Čo chce od nás Kristus? Chce aby
sme sa milovali, aby sme si pomáhali. Ešte sa tým (a mohli by
sme pridať my: v našich rodinách, spoločenstvách, v mestách
ba i na celom Slovensku) pochváliť nemôžeme. Ako kráľ vám
teda rozkazujem, aby ste čítali Ježišovo evanjelium a žili
podľa neho! To je naše poslanie...“

Potom príde, drahí bratia a sestry, po Veľkom piatku aj
Veľkonočné ráno. Cez kalváriu a kríž sa vystupuje k Otcovi,
u ktorého máme každý miesto, veď nám ho išiel pripraviť Ježiš
Kristus. 
Nech prežívanie veľkonočných obradov naplní vaše srdce
a Zmŕtvychvstalý Kristus celý váš život.
To Vám zo srdca praje 

don Jozef Zachar SDB, 
admin. šaštínskej baziliky 

a bratia saleziáni

Tokošovych kríž nad dedinou.                             Foto: M. Hoferka

K novej jari veľa sily, 
aby ste tu dlho žili.
Na Veľkú noc veľa vody,
spokojnosti a pohody

Zvony nad Unínom 
21. februára sa o jedenástej hodine doobeda rozozvučali zvony

relácie rádia Regina - Zvony nad krajinou. Tento-krát sprievodco-
via relácie, Hana Michalčíková a Štefan Janák, zablúdili aj do
našej obce a zisťovali o nej čo - to. Jednotliví opýtaní občania
predstavili obec v rôznych sférach. Ich odpovede boli popretká-
vané krásnymi melódiami našej dychovej hudby. Tu sú ich krátke
výpovede: 

Históriu obce predstavil historik  ThLic. Martin Hoferka.
V rýchlosti spomenul jej počiatky, históriu vzniku, pamiatky obce
a niekdajšiu najčastejšiu zamestnanosť obyvateľov.

Pán starosta, Štefan Andel, predstavil starú architektúru dedi-
ny (typické dlhé domy) a zároveň najnovšie výstavby, medzi
ktoré patrí obecná 12-bytovka. Spomenul využitie eurofondov
a envirofondov v obci. 

Sprievodcovia relácie neobišli ani naše najkrajšie historické
pamiatky, ktoré predstavil pán farár Mgr. Tibor Tasáry.
Poslucháčov previedol kostolom sv. Martina a kaplnkou sv.
Barbory, pričom poukázal na ich vzácnosti.

(pokračovanie na str. 4)
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Vyrastajú medzi nami ...
Jarné prázdniny privítala väčšina našich unínskych detí a mlá-

deže na relax - oddych v prírode, pri hrách s počítačom, sledova-
nie televízie a možno i doučovanie niektorého náročnejšieho
učiva. Bohužiaľ, sú medzi nimi i takí, ktorí svoju energiu využí-
vajú na poškodzovanie a ničenie obecného a súkromného majet-
ku. Po prvom prázdninovom víkende bol okrem prevrátených

popolníc na sklo a TKO
násilne vybitý jeden diel
lexanu na novej autobusovej
čakárni pri potoku, rozbitý
kvetináč s tujami pred
domom Anny Dermekovej č.
d. 140, zlámaná lavička pred
domom Štefánie Drúžkovej

č. d. 264. Tieto škody boli nahlásené starostovi obce, ktorý po-
žiadal obvodné oddelenie policajného zboru o zistenie vinníkov.
Po krátkom šetrení bolo spáchanie priestupkov objasnené. 

Priestupok spáchali naši mladí spoluobčania M. J. a M. R za
prítomnosti ďalších svojich kamarátov z našej obce. Škoda na
obecnom majetku je 39,- € a na súkromnom majetku 25,- € .
Uvedenú sumu musia uhradiť pravdepodobne ich rodičia, nakoľko
ani jeden z páchateľov nemá vlastný príjem. 

V poslednom čase bolo v našej obci nahlásených i viacero krá-
deží. Aj keď nie sú vždy priamymi páchateľmi naši občania je
pravdepodobné, že dostávajú tipy od nich, lebo majú prehľad
o veciach, ktoré sa dajú odniesť a ľahko speňažiť.

Nielen vo veľkých mestách sú vandali, ale už ich máme i my
z radov našej mládeže. Je to zrkadlo výchovy. Čo poviete, poučia
sa, alebo budú pokračovať v nastúpenej ceste? Nezostáva nám iné,
len veriť, že si vyberú tú prvú variantu. 

Štefan Andel,  
starosta obce

Výsledok ich práce.                                                    Foto: Autor

Opustili nás:     
Ján Michálek 29.12.2009
Štefánia Potreská 14.1.2010
Agneša Varmužová 1.2.2010
Viliam Vrbický 24.2.2010
Česť  ich pamiatke 

S p o l o č e n s k á  k r o n i k a

Narodili sa:
Marek Kotvan 10.3.2010

Zosobášili sa:
Michal Ábela a Mgr. Kristína Antálková  6.2.2010
Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom

Vývoz TKO v roku 2010 
v obci UNÍN

15. 4.2010 9. 9.2010
27. 5.2010 30. 9.2010
6. 5.2010 21.10.2010

17. 6.2010 11.11.2010
8. 7.2010 2.12.2010

29. 7.2010 23.12.2010
19. 8.2010

Štatistické údaje za rok 2009
Naša obec mala k poslednému decembru minulého roka 1.207
evidovaných obyvateľov, z ktorých  bolo 602 mužov a 605 žien.
Narodilo sa 8 detí (6 chlapcov a 2 dievčatá). Zomrelo 12 našich
spoluobčanov, z toho 7 mužov a 5 žien. 24 obyvateľov sa do obce
prisťahovalo (12 mužov a 12 žien) a 11 odsťahovalo (6 mužov a 5
žien). Spoločné „áno“ si povedalo 9 párov, z ktorých 5 uzavrelo
manželstvo mimo obec. 

Jednota dôchodcov bilancovala
Kultúrny dom sa v nedeľu 14.marca zaplnil členmi Jednoty

dôchodcov v Uníne, ktorí sa zišli na výročnej členskej schôdzi.
Pozvanie prijal starosta obce Štefan Andel, predseda okresnej
organizácie JD Ing. Jozef Morbacher a v zastúpení podpredsedu
Trnavského samosprávneho kraja Zdenka Čambalu sa zúčastnil
Mgr. František Janeček. Po krátkom kultúrnom programe, v kto-
rom vystúpila spevácka skupina Úsmev a Anna Reháková s pre-
cítenou recitáciou, predsedníčka organizácie zhodnotila celoroč-
nú prácu výboru a členov. Zároveň jubilantom (70, 75, 80 a 85
ročným) odovzdala malý darček. 

Pekné nedeľňajšie popoludnie si prítomní spríjemnili návšte-
vou výstavky veľkonočných ozdôb, ktorú členovia organizácie
pripravili v spolupráci so žiakmi miestnej základnej a materskej
školy. Vystavovali sa vajíčka keramické, sklenené, perníkové,
maľované aj obháčkované - rôzne techniky v pestrých farbách.
Pani Anna Schillerová z Mokrého Hája, ktorá je známa v širokom
okolí v obore aranžovania, pripravila rôzne druhy ozdôb, aranžo-
vané kvetiny s veľkonočným nádychom a vajíčkami, ozdoby na
steny, pekné sliepočky a kohútikov, ktorí dávali o sebe vedieť pre-
nikavými zvukmi. Výstavka bola spojená i s predajom, takže
mnohí návštevníci si odniesli kus veľkonočnej atmosféry aj
domov.

Výbor JD v Uníne ďakuje všetkým, ktorí svojimi ozdobami
prispeli na výstavku, aj všetkým tým, ktorí výstavku navštívili
a ocenili tak prácu organizácie. Činnosť JD je počas roka veľmi
bohatá na rôzne aktivity a zároveň veľmi náročná na čas. Pri
snahe a zapojení sa do činnosti spoločne dosiahneme veľa.
Vzájomným porozumením prispejeme k celkovej dobrej atmosfé-
re v našej peknej dedinke Unín.

Štefana Jurigová, 
predseda JD 
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Vianočná besiedka v škole
Hoci sa už blíži veľkonočný čas, nedá mi nespomenúť si na

tohtoročný vianočný program detí našej základnej školy. 
Niekoľko dní pred Vianocami si deti chystali pesničky, koledy,

básničky, nacvičovali scénky, učili sa rôzne texty a pripravovali sa
na školskú vianočnú besiedku.

Kedysi sa hovorilo o „podjedličkovej“, no hoci sme jedličku
nemali,  program bol skutočne zaujímavý. Dňa 21. 12. sa žiaci
všetkých tried  zapojili svojimi výkonmi a zrodil sa pekný pro-
gram. Tancovalo sa, spievalo, recitovalo. No najmä bolo zovša-
diaľ počuť veľa potlesku.

Zabavili sme sa spolu, a prežili tak pár spoločných predvia-
nočných chvíľ, za čo veľká vďaka všetkým, ktorí sa na príprave
podieľali.

Aká by to bola vianočná besiedka bez Mikuláša s doprovodom?
Foto: D. Surová

Čo bolo:
22.12.2009 - Vianočný stolnotenisový turnaj žiakov
27.12.2009 - Vianočný stolnotenisový turnaj mužov a žien
30.1.2010 - Hasičský maškarný ples – DHZ 
7.2.2010 - Detský maškarný ples – SZCH

13.2.2010 - Fašiangová pochôdzka a zábava s pochováva-
ním basy - regrúti

14.3.2010 - Výstavka veľkonočných ozdôb spojená 
s predajom - JD

Čo bude:
4. 4. 2010 - Veľkonočná diskozábava - TJ
9. 5. 2010 - Deň matiek - OcÚ

29. 5. 2010 - Plameň - súťaž mladých hasičov - DHZ
5. 6. 2010 - Deň detí - detská olympiáda - OcÚ a všetky

spol. organizácie
26. 6. 2010 - Petro-Pavlovská krojová zábava s miestnou

ochutnávkou vín - SZZ
3. 7. 2010 - Večerná hasičská súťaž spojená so zábavou - DHZ

31. 7. 2010 - Unínske samohyby - DT Klub

Kultúrno-spoločenská činnosť

Z Kroniky Rímskokatolíckej ľudovej
školy v Uníne založenou
Alexandrom Flamikom … II. časť 

Kronika Rímskokatolíckej ľudovej školy v Uníne je najvzác-
nejším pokladom v školskom archíve, ktorý sa zachoval dodnes
najmä zásluhou bývalých riaditeľov Unínskej školy, ktorí napriek
početným politickým zmenám pochopili význam tohto jedinečné-
ho svedectva svojej doby. (pozn.: aby som nezničila autentickú
výpoveď tohto dokumentu, citácie z Kroniky sú uvedené v úvo-
dzovkách a v pôvodnom pravopise a znení).

Kroniku založil Alexander Flamik, miestny učiteľ - neskôr

správca školy. Presný dátum založenia Kroniky nie je uvedený,
posledný zápis v nej je však datovaný školským rokom 1971/72.   

V minulom čísle som rozprávanie ukončila školským  rokom
1930/31, kedy sa v obci, ale i v živote A. Flamika udialo  niekoľ-
ko významných udalostí: 1. januára 1931 bol Alexander Flamik
menovaný cirkevnou vrchnosťou č. 9370/30 za správcu školy,
škola sa rozrástla o IV. triedu a začala sa prestavba školy.     

Od tohto momentu prerastá kultúrne a spoločenské pôsobenie
A. Flamika mimo obec Unín, prezentuje sa rôznymi kultúrnymi
akciami podporujúcimi folklór a ľudovú slovesnosť nášho kraja.
V kronike sa uvádza: „21. mája 1932  A. Flamik vysielal z brati-
slavskej radio-vysielacej stanice folklor. Bola to unínská svadba
s jej starými zvykami a spevami. Účinkovalo 12 unínskych obča-
nov medzi nimi 3 ženy. Folklór trval 50 minút a dobre sa zdaril.“
Ďalšie vystúpenie sa uskutočnilo 24. septembra 1933, kedy
A. Flamik  nacvičil s unínskymi občanmi folklór „Senoseč“
s „mnohými starými piesňami a zvykami. Folklór trval 45 minút
a bol vysielaný do všetkých rádio staníc Československej republi-
ky.“ O niečo neskôr „bola z Holíča z mestského domu vysielaná
Folkloristická vianočná scéna, ktorú napísal a nacvičil
A. Flamik, účinkovalo 7 dospelých  občanov, medzi nimi aj miestne
učiteľky a 5 detí.“

V školskom roku 1932/33  sa škola rozrástla o V. triedu a na
miesto novej učiteľky nastúpila Alžbeta Tomšová z Prietržky. Táto
nová pani učiteľka sa ešte v tomto roku stala manželkou A.
Flamika, pričom sa aktívne zapájala do osvetovej činnosti spolu
so svojim manželom. V tomto školskom roku sa taktiež uskutoč-
nila malá prestavba hygienických zariadení. A. Flamik to zazna-
menal takto: „Už po mnohé roky nevyhovovaly staré, drevené,
zanedbané záchody ani z estetického, ani z hygienického, ani
z výchovného stanoviska. Konečne v septembri, po dlhých nalie-
haniach vystavila obec nové záchody - počtom kabín síce vyho-
vujú, ale nie úplne požiadavkom dnešnej doby.  Šetrenie na výdav-
koch, pri ich stavbe bolo zavinené krízou, na ktorú sa obecné
zastupiteľstvo odvolávalo.“ V Kronike sa  ďalej uvádza, že vďaka
kríze „boli prázdniny výnimočne tohto roku  od  1. 2. až do 6. 2.
z úsporných dôvodov.“

Okrem vzdelávania a výchovy žiakov ležala A. Flamikovi na
srdci aj nevyhovujúca úroveň  vzdelania u dospelej populácie
a preto: „miestny učiteľský zbor usporiadal Večerný náukobeh
pre dospelých. Započal sa s 32 mužskými poslucháčmi a ukončil
sa  so 60 mužskými a 5 ženskými poslucháčmi. Vyučovalo sa v uto-
rok a v piatok, bolo 90 vyučovacích hodín (počty, mluvnica a lite-
ratúra, zemepis, dejepis a hospodárstvo).“

Doučovanie bolo zrejme veľmi úspešné, preto sa miestny uči-
teľský zbor rozhodol založiť ľudovú školu hospodársku. Ich úsi-
lie podporila aj obec a „prisľúbila miestnosť, vykurovanie, svetlo
a čistenie.“ Taktiež  „Úverné a Potravné družstvo daly po 100 Kč
na vecný náklad.“

Unínska škola v medzivojnovom období  žila bohatým kultúr-
nym a spoločenským životom. V Kronike sú zaznamenané rôzne
oslavy a sviatky,  na ktorých sa  aktívne zúčastňovali nielen oby-
vatelia Unína ale i obyvatelia okolitých obcí. Tak napríklad 4.
marca 1934 „bol zadržaný deň československých menšín v zahra-
ničí.“ Na prednáške učiteľov na túto tému sa zišlo: „asi 150
dospelých poslucháčov a asi 70 žiakov z najvyšších ročníkov.“
Kronika obsahuje mnoho takýchto záznamov, na ilustráciu som
vybrala nasledovné: Mierová slávnosť Čsl. Červeného kríža,
Sviatok matiek, Deň vtákov a kvetín, Oslava 85. narodenín pána
prezidenta (A. Flamik pri tejto oslave zaznamenal: vstupné dob-
rovolné, ktoré použije učiteľský zbor na zakúpenie lekárničky).
Každoročne sa konala pietna slávnosť na počesť Uctenia výročia
smrti generála Milana Rastislava Štefánika, ale i Oslava 28.
októbra „spojená s lampionovým sprievodom a hudbou po dedi-
ne.“ Väčšina sviatkov a osláv začínala rannou bohoslužbou,
pokračovala prednáškami a rôznymi sprievodnými akciami
v budove školy a večer sa ukončila  ľudovou veselicou.

V Kronike je  zaznamenaných veľa udalostí, ktoré priamo ne-
súvisia so školou, ale podrobne mapujú situáciu nielen v obci, ale
aj v celom medzivojnovom Československu.
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A. Flamik zapísal, že: „Dňa 6. augusta 1935 strhla sa nad
Unínom veľká búrka. V Borovištiach nad dedinou bola prietrž
mračien. V okamihu prišla veľká povodeň, ktorá narobila mnoho
škody. Potok, idúci cez dedinu, bol tak plný, že voda tiekla i cez
školskú záhradu. Zo dvorov, pri výmole položených, brala voda
ploty, hydinu i ošípané. Podobná povodeň vraj bola pred 35.
rokmi.“ Spolu s touto udalosťou je spojený ďalší záznam: „Ešte
pred započatím dážďa zabil blesk 72. ročného starca Štefana
Ovečku, ktorý sedel pod hruškou u stodoly. Je zaujímavé, že
v tunajšom okolí bolo už mnoho ľudí podobne usmrtených. Pred
14 rokmi bol bleskom zasiahnutý aj 48 ročný tunajší občan,
Imrich Pavlačka na fúre sena, keď sa vracal z lúk.“ A. Flamik
podrobne opisuje aj „Manévry“, ktoré sa uskutočnili  v r. 1935:
„Zúčastnilo sa ich 60 tisíc vojakov na fronte dlhej 80 km a boly
to na okolí najväčšie manévry poriadané dosiaľ v našej republike.
Vojsko cez 3 dni pochodovalo i cez tunajšiu obec, bolo tu aj utá-
borené. Obyvateľstvo ich všade s ochotu prijímalo a dľa možno-
sti i uhostilo.“

A. Flamik pre nás podrobne zaznamenal aj nasledovnú uda-
losť: „Dňa 13. júla bola  v Uníne posviacka Pomníka padlým
uninským občanom vo svetovej vojne. Posviacku previedol dr.
Tomáš Caban zo Skalice. Slávnosti sa zúčastnilo mnoho ľudí
i z okolia. Pomník stál 9000 Kč. Zhotovili ho pp. Beck a Sojak zo
Strážnice. Peniaze boly milodary občanov, obec prispela 1000
korunami. Podstavec k pomníku bol zrobený tunajšími občanmi
väčšinou zdarma. Cementu sa naň spotrebovalo 37q po 30 Kč,
piesku 10 metrov kubických po 8 Kč, potrebný potočný štrk daro-
vala obec.“

Ďalší záznam je venovaný pokroku v obci, kedy: „ dňa 20.
novembra 1937 bolo dohotovené telefónne vedenie, ktoré spoju-
je Unín s Holičom cez Radimov. Telefón stál 25 000 Kč, četníctvo
prispelo 12 500 Kč, na obec Unín pripadlo 12 500 Kč, pričom
Radimov prispel Unínu čiastkou 1000 Kč. Súkromne si nechali
zaviesť telefóny títo občania: L. Richter, mäsiar, Bart. Pekar,
obchodník a mlyn.“ 

Kronika je vďaka A. Flamikovi popretkávaná nielen informá-
ciami spojenými so školou, ale podrobne mapuje všetky význam-
né udalosti v obci Unín na pozadí historických udalostí medzi-
vojnového Československa. Je nezvratným svedectvom svojej
doby, a preto by som Vás v budúcom čísle  rada oboznámila s ďal-
šími historickými faktami z tohto významného obdobia našich
dejín.                                                 Mgr. Izabela Hanzlíčková

Pán JUDr. Ján Štepánik podal vyčerpávajúcu správu o dychovej
hudbe Unínčanka, ktorá mala svoje prvé živé vystúpenie už v roku
1932 a to práve v bratislavskom rozhlase. Na svoje prvé vystupova-
nie v úlohe speváčky si zaspomínala aj pani Mgr. Jarmila Štetinová.
Obaja sa zhodli na tom, že účinkovanie v dychovke je pre nich rela-
xom a balzamom na duši. 

Nielen hudba robí našu dedinu inou, ale i krása a výnimočnosť
našich krojov. Odborníčkou v tejto oblasti je pani Anna Dermeková,
ktorá predstavila a vysvetlila typické  pomenovania jednotlivých častí
nášho kroja. Pre poslucháčov pridala i peknú pieseň „Ti unínské háje“.

Do našej obecnej histórie neodmysliteľne patrí ochotnícky diva-
delný krúžok Radosť. Jeho históriu, ťažkú cestu počas totality, ale
i radosť z vystúpení predstavili jej členovia: Mária Ovečková, Anna
Faganová, Pavol Hoferka a Anton Mihál.

Pani Štefana Potreská a Terézia Michálková predstavili bohatý
program svojej organizácie Jednoty dôchodcov v Uníne. K pekným
akciám patrila výstavka starodávnych predmetov, ktorú pomohli pri-
praviť všetci občania. 

Naša obec má nielen bohatú históriu, ale i bohatú súčasnosť. Do
nej určite patrí podnikanie v obci. Sprievodcovia relácie predstavili
firmu pána Floriána Ovečku - Kovovýroba, ktorá zamestnáva veľký
počet obyvateľov obce. Naša obec jej vďačí za osvetlenie obecného
cintorína a za svietidlá pre penzión Barborka. 

Riaditeľka plnoorganizovanej základnej školy s materskou školou,
Mgr. Renáta Pospíšilová, predstavila priority pre tento školský rok,

ktorými sú počítačová gramotnosť, zdravý životný štýl spojený s pre-
venciou obezity a v neposlednom rade aj zameranosť na šport počas
vyučovania i mimo neho. Jednou z noviniek školy je dopravná výcho-
va, ktorej prednosti a dôležitosť do budúcna predstavil zástupca školy,
Mgr. Martin Blažek. Ďalšou novinkou školy je jej občasník
„Zámčisko“. Vedúcou redakčného krúžku je Mgr. Izabela
Hanzlíčková, ktorá tvorí tento občasník spolu so žiakmi. Vychádza zo
života detí, z miestnych tradícií a nezabúda na školské dianie. 

V obci sa nájde i niekoľko netradičných remesiel. Medzi ne určite
patrí i maľovanie na sklo. Techniku a krásu tohto remesla predstavila
pani Zlatica Malíková.  

Dlhoročná kuchárka našej obce, pani Terézia Michálková, zaspo-
mínala na starodávne skromné jedlá, ktoré varila jej mamička. Mäso
bolo veľmi vzácne, občas sa jedla slaninka, oškvarky s cibuľkou a ces-
nakom, „múcený grumbír“, gugla, kukuričná kaša omastená sadlom,
kukuričný posúch,.. 

Pani poštárky, Anna Faganová a Mária Ovečková, porozprávali
o svojej práci v náročnom zimnom teréne obce.  

V relácii nemohli nespomenúť občianske združenie DT-klub Unín,
ktoré už niekoľko rokov poriada súťaž zvanú Samohyby. Je to súťaž po
domácky vyrobených traktorov. Pán Pavol Dermek ml. pripomenul
jednotlivé disciplíny tejto medzinárodnej súťaže. Pán Pavol Dermek
st. hovoril o začiatkoch pri výrobe minikár pre svojich synov a tiež
o zhotovení prvého malotraktora pre svoju potrebu.

Vinohradníkov zastúpil MUDr. Marián Landl, ktorý sa už niekoľ-
ko rokov zaoberá výrobou kvalitného vína a vyjadril svoj názor na
súčasnú situáciu označovania fliaš etiketami.  

Pán Jaroslav Kríž oboznámil poslucháčov relácie s prácou poľov-
níckeho združenia, s aktívnou a svedomitou prácou členov zboru, so
stavom zveri v revíre a s prikrmovaním  v ťažkých zimných mesiacoch. 

V unínskom lese sa nachádza u „hoštečnej studénky“ liečivý pra-
meň, ktorý sa stal i pútnickým miestom, kde sa každoročne poriadajú
sväté omše. O histórii prameňa a jeho liečebných účinkoch porozprá-
val JUDr. Ján Štepánik. 

Za organizáciu záhradkárov na záver prehovorili Anton Mihál
a Pavol Hoferka. Pripomenuli  históriu, svoju činnosť a aktivity počas
roka, ktoré sú občanmi Unína očakávané. 

Keďže materiálu, ktorý redaktori v obci pozbierali bolo veľmi veľa
rozhovor o činnosti hasičov a ich vyše 120.ročnej histórii s pánom
Ondrejom Malíkom - najstarším žijúcim členom DHZ bol odvysiela-
ný osobitne.

Rozhovor s predsedom základnej organizácie chovateľov v obci
pánom Petrom Zelenkom bol taktiež odvysielaný v samostatnom
vstupe. Hovoril o svojich začiatkoch a vzťahu k tejto záľube. Popri
problémoch v tejto organizácii vyzdvihol úspechy mladých chovate-
ľov na výstavách.

Relácia Zvony nad krajinou priniesla súhrn toho, na čo sme v obci
pyšní. Pomocou nej sme sa vlastne predstavili celému Slovensku
v peknom svetle so svojou bohatou históriou, svojim nárečím,
pamiatkami a súčasnosťou. Poďakovanie patrí všetkým účastníkom
tohto programu.

Dodatočne si môžete reláciu vypočuť z archívu webovej stránky
slovenského rozhlasu: http://www.rozhlas.sk/inetportal/web  ak klik-
nete na Rádio Regina Bratislava - archív - Zvony nad krajinou.

Mgr. Michaela Vaňková

Zvony nad Unínom
(dokončenie zo str. 1)

Záver fašiangu patril unínskym „regrútom a podregrútom“
s ťavou Ilonkou.                                                   Foto: J. Hladký
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Deväťdesiatka je krásny vek
Nestáva sa každý deň, že sa človek dožije požehnaného veku

90 rokov. V tomto prvom štvrťroku máme v našej obci hneď
dvoch takýchto jubilantov - Teréziu  Machovú a Floriána
Mihála. S druhým z nich som mal viackrát možnosť sa pozhová-
rať o jeho vojenských zážitkoch, ktoré prežil ako vojak
Slovenskej armády v rokoch 1940 - 45, z ktorých vám ponúkam
niekoľko zaujímavých postrehov.

Florián Mihál spomína: „Narukoval som do Trenčína k ženis-
tom. Spolu z blízkeho okolia nás tam bolo 34 vojakov. V októbri
sme mali ísť domov, no v júli vypukla vojna Nemecka proti ZSSR
a my sme už na tretí deň po vypovedaní vojny pochodovali na
front. Sústredili nás do Vyšného Svidníku, odkiaľ sme cez poľský
Sanok pokračovali cez Kyjev na Kremenčuk. Skončili sme v oblas-
ti Azovského mora pri meste Mariupol, dnes vo východnej časti
Ukrajiny. Istý čas sme sa zdržiavali aj v Záporoží
a Dnepropetrovsku. Tu sme zažili v polovici decembra 1941
opravdivú ruskú zimu. V noci teploty klesali až na -40°C a to sa
človek s troma dekami, ktoré vyfasoval nedokázal zahriať. Aby
sme nepomrzli, spávali sme dvaja otočený chrbtami k sebe. Tak
sme sa obidvaja zahrievali a zároveň sme boli zakrytí šiestimi
dekami. Mojím „parťákom“ bol istý Ján Humel zo Šaštína. No
skôr ako sme sa dostali do Dnepropetrovska, tri týždne sme žili
pri Kremenčuku v lese pod stanmi. Krompáčmi sme si do 80 cm
vyhĺbili jamy, ktoré sme si vystali zelinami a na to sme si postavi-
li stany. No i tak nám bolo príliš zima. Cez celé toto obdobie sme
spávali obutí. V prvej polovici decembra 1941 som dostal mesač-
nú dovolenku plus 9 dní na cestu. Našej partii, lebo sme išli
domov viacerí, sa podarilo dostať k jednotke do Trenčína za 6 dní
dňa 18. 12. 1941. Boli sme medzi prvými čo prišli domov na dovo-
lenku, a preto sme nemuseli prejsť cez karanténu v Žiline. Po
návrate z domu sme už neboli zaradení k rýchlej divízii, ale ako
ženisti sme k nemeckej armáde  za postupujúcimi Nemcami zužo-
vali širokorozchodnú železnicu. Na tejto svojej „druhej“ výprave
som sa cez Kyjev a Smolensk dostal až do Kurska. Z Kurska sme
odišli necelý mesiac pred bitkou v kurskom oblúku, ktorá bola
jednou z najväčších vojenských operácii 2. svetovej vojny. Potom
čo, som sa dostal druhý raz na dovolenku, nechcel som ísť späť na
východ. Vravievalo sa, že do tretice to už nevyjde. Michal Fagan
mi poradil, aby som deň pred odchodom na front nič nejedol
a nad ránom si nastrúhanej kriedy. Jeho radu som poslúchol.
Celý deň som nič nejedol, ráno o 4 som vypil pohár vody s nastrú-
hanou kriedou a čakal na vysoké teploty, ktoré sa nedostavili.
A tak namiesto toho, aby som išiel do nemocnice, išiel som tretí
raz do Ruska. Zaradili nás do záložnej divízie a na jar 1944 sme
sa dostali do Minska ako ubytovacia čata. V októbri 1944 sa
môjmu otcovi podarila vybaviť výnimka pre mňa ako roľníka,
a tak som sa dostal domov dúfajúc, že už načisto. V decembri
1944 som ale v rámci mobilizácie nastúpil k útvaru do Trnavy. Tu,
pod kontrolou Nemcov, nás vlakom pod dozorom zobrali do
Maďarska, kde sme kopali zákopy a pomáhali s drôtenými záta-
rasami. Na jar 1945, keď sa približoval front a viacerí z obce, ako
i okolia, sme utiekli pred postupujúcimi Rusmi z Bakony Szent

Kiraly cez Pápu až k Dunaju. Tí, ktorí sa nerozhodli včas, alebo
nestihli utiecť pred sovietmi, boli ako zajatci poslaní do pracov-
ných táborov za Ural. Bez odpočinku sme utekali okolo 120 km,
čo nám trvalo tri dni. Až po troch dňoch pochodu sme sa odváži-
li si zdriemnuť v stohu slamy a ráno sme pokračovali k Dunaju.
Cez rieku nás previezli na lodi, no v Ivanke pri Dunaji nás chyti-
la nemecká poriadková služba, ktorá nás zaviedla do bratislav-
ských kasární na Mlynské Nivy, odkiaľ sme mali byť odtranspor-
tovaní na práce do Nemecka. Našťastie v noci bol letecký poplach
a v zhone sa nám podarilo utiecť a vlakom sa dostať až do Kútov.
Na stanici v Kútoch  nás ale zasa chytili a chceli vlakom poslať
naspäť do Bratislavy. Z rozhovoru so žandármi som vycítil, že aj
oni pripúšťali bezmocnosť a bezradnosť, a tak posmelený ich slo-
vami, skúšal som sa vzdialiť ďalej od budovy a zájsť za roh. Keď
som videl, že nikto z nich nič nehovoril, vrátil som sa späť a zavo-
lal som Antona Hrebačku, s ktorým sme sa vytratili do blízkeho
tŕstia a do lesa. Okľukou sme prišli domov cez Smolinské. Ako
dezertér som sa bál zdržiavať doma, a preto som s viacerými bol
pred blížiacou sa frontou ukrytý vo vinohradoch.“ 

Zo spomienok Floriána Mihála vybral Martin Hoferka
Foto: Archív OcÚ

Korene... tentoraz olympijské
Je to určite prvý krát, čo občianka Unína trvale žila v meste kona-
nia olympijských hier. Nedávno skončené hry zimnej olympiády
sa uskutočnili v kanadskom meste Vancouver. Tu žije naša rodáč-
ka Marta Kasal, dievčenským menom Kuchárková. Požiadali
sme ju o jej dojmy z prebiehajúcej celosvetovej športovej slávnosti.
Aká bola olympijská atmosféra v meste a ako ju prežívala
Vaša rodina?
Pre začiatkom olympiády bol u väčšiny ľudí ťažký negativizmus.
Samozrejme, že dôvodom bolo veľké finančné zadlženie, ktoré
takéto hry so sebou prinesú. No ale potom prišla samotná olym-
piáda a tej atmosfére sa nedalo uniknúť. My doma sme sa išli
pozerať deň pred zahájením hier v štvrtok ráno ako bežali bežci
s olympijským ohňom v blízkosti nášho bydliska. Bola ešte tma
a pršalo, keď sme spolu so stovkami ďalších ľudí z nášho okolia
vyzerali ako pribehnú s olympijským ohňom zo Severného
Vancouveru cez oceánsky záliv na našu stranu a budú ďalej pokra-
čovať do centra. Bol to zážitok. V piatok večer, v deň zahájenia,
boli ulice mesta takmer ľudoprázdne, každý pozeral zahájenie hier
buď doma alebo v centre mesta a tí šťastnejší priamo na štadióne.
Po prvých daždivých dňoch zavládlo v dejisku hier prekrásne
jarné počasie, kedy sa teplota v meste vyšplhala miestami na 16
stupňov  a začali kvitnúť narcisy. Ľudia s napätím sledovali čo sa
stane so snehom na Cypres-lokálne lyžiarske stredisko, kde pre-
biehali niektoré lyžiarske disciplíny a kde museli pred olympiá-
dou zvážať sneh na nákladiakoch tak z okolitých štítov, ako aj
z hôr (Manning park) vzdialených 200 km od Vancouveru. Ale
nejakým zázrakom to vyšlo. Naša rodina sa taktiež  divácky
zúčastnila podujatí. Ja s dcérou Emilkou sme boli na krasokorču-
liarskych súťažiach - muži, ženy, páry. Emilka dokonca získala
nejaké autogramy. Manžel Jirko spolu so synom Dominikom
boli na hokeji Česko-Slovensko. No a samozrejme, že sme sa
počas hier na potulkách po meste zúčastňovali rôznych exhibícii,
kultúrnych podujatí a úchvatný bol pohľad na plápolajúci olym-
pijský oheň. Myslím si, že olympiáda skončila relatívne úspešne,
hlavne na záverečné hokejové finále. V to nedeľné popoludnie
bolo krásne jarné počasie. Po tom, ako dali hráči Kanady víťazný
gól, tak bolo všade počuť kričať ľudí a v centre sa nedalo pohnúť.
Také tam boli návaly ľudí oslavujúcich víťazstvo svojich v ich
národnom športe.
Ako ste sa dostali do Kanady?
Prišla som sem na dvojročné vízum ako opatrovateľka detí, za ten
čas som si obhájila maturitu, získala občianstvo a pracujem ako
zdravotná sestra v nemocnici.
V meste Vancouver a v jeho blízkom okolí, podľa informácii
z našich médií, žije niekoľko tisíc Slovákov. Stretávate sa
v kluboch alebo spoločenstvách?
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Máme tu dosť známych, či už zo Slovenska alebo z Čiech, tiež  sa
stretávame ako komunita či už v slovenskom kostole sv. Cyrila
a Metoda v New Westminster alebo na zábavách, ktoré sa tu pár-
krát do roka uskutočnia. Okrem toho, za dobrého počasia chodí-
me na turistiku do okolitých hôr alebo v zime lyžovať. Na zjaz-
dovky to máme 40 minút z domu. Príroda je tu prekrásna, ale tá
je krásna všade a to už vôbec nehovorím o Slovensku.
A čo Slovensko, neuvažujete o návrate?
O návrate domov zatiaľ neuvažujeme, máme tu celkom dobré
zázemie. Na Slovensku sa ale páči naším deťom. Vlastná rodina,
priatelia a známi, dlhé prázdniny, výlety a pozornosť,  ktorej sa
vždy tešíme, to máme len doma na Slovensku a Morave. Emilka
s Dominikom hovoria, že až budú dospelí, tak sa tam určite pri-
sťahujú, tak uvidíme. Emilka dokonca študovala internetové
stránky o Uníne, pretože v piatej triede o ňom písala do slohovej
súťaže - o najobľúbenejšom mieste.

Ďakujem za rozhovor, želáme v ďalekej Kanade celej rodine poho-
du, pevné zdravie a príjemné chvíle v kruhu najbližších.

Ján Palkovič

COOP Jednota v novom šate
COOP Jednota spotrebné družstvo v Senici sa rozhodlo po rokoch
skvalitniť a rozšíriť interiér predajne v našej obci, ako i skvalitniť
predaj a zachytiť trend, ktorý v tejto dobe priniesla konkurencia
v oblasti hygieny a kultúry predaja. Hlavnou požiadavkou nás
predavačiek na vedenie Jednoty bola výmena a doplnenie chla-
diacich vitrín, aby sa poskytla zákazníkom väčšia možnosť výbe-

Interiér predajne v novom šate.

Personál predajne: (zľava) Jarmila Krempová, Milada Drúžková
a Jana Masaryková.                                         Foto. M. Hoferka

ru sortimentu z ponuky chladených výrobkov. Ďalšou požiadav-
kou bolo rozšírenie priestoru na predaj pekárenských výrobkov
a regál na väčší sortiment ovocia a zeleniny. Najväčšou položkou
v investičnej časti bola úplná rekonštrukcia ústredného kúrenia,
vymaľovanie a nátery predajných priestorov a dodávka nových
regálov. Treba však ešte pripomenúť, že v posledných rokoch
vedenie Jednoty investovalo nemalé finančné prostriedky do ply-
nofikácie predajne, do prípojky vody z obecného vodovodu, do
výmeny plastových okien a dverí ako i klimatizácie predajne. Aj
keď práca v obchode nie je ľahká, i napriek tomu sa vedenie
Jednoty spolu s nami predavačkami snaží vytvoriť čo  najpríjem-
nejšie podmienky pre spokojnosť Vás - našich zákazníkov. Na
záver Vám chcem poďakovať za priazeň a dôveru, ktorú nám pre-
javujete nákupmi v našej vynovenej predajni. Pevne verím, že si
obojstrannú priazeň a dôveru zachováme i naďalej. 

Milada Drúžková 
vedúca predajne COOP Jednota Unín

Prezentujeme sa aj na krajskej úrovni
Dňa 16.3.2010 sa v Trnave konala konferencia pri príležitosti

Svetového dňa sociálnej práce. V programe tejto konferencie
vystúpila aj Bc. Jana Žilínková so svojím príspevkom, v ktorom
prezentovala Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych
služieb pre dospelých Barborka, n.o., Unín.

Sme nové zariadenie, preto si v mojom príspevku dovolím
predstaviť Vám naše zariadenie, v ktorom sa náš tím snaží
o vytvorenie čo najoptimálnejších podmienok pre poskytovanie
sociálnych služieb.

Zariadenie vzniklo rekonštrukciou bývalej materskej školy.
Jeho zriaďovateľom je obec Unín, štatutárny zástupca je Mgr.
Jarmila Štetinová, riaditeľka domova Barborka. Svoju činnosť
sme začali 1. októbra 2009.

Budova zariadenia je prízemná bezbariérová, jeho interiér tvo-
ria tri pavilóny spojené dlhou chodbou, ktorá slúži zároveň aj ako
spoločenský priestor. Izby klientov sú jednolôžkové, ktorých je
20 a dvojlôžkové sú 2. Vybavené sú okrem nábytku signalizač-
ným zariadením a televíznym rozvodom, klienti majú možnosť si
izby zariadiť aj svojím nábytkom a doplnkami. Každý pavilón má
dve samostatné toalety a dve kúpeľne, z ktorých jedna je vybave-
ná sprchovacími kútmi a vaňami, druhá je bezbariérová s toale-
tou. Spoločenská miestnosť slúži aj pre spoločné stolovanie ako
jedáleň, vybavená je televízorom, mikrokinom a knižnicou. 

V domove máme zariadenú aj malú kaplnku, ktorá slúži na
spoločné modlitby, aj súkromné rozjímanie klientov či sviatosť
zmierenia.

Zariadenie sa nachádza v tichom, pokojnom prostredí, ďalej od
hlavnej komunikácie. Areál tvoria dve átriá nachádzajúce sa
medzi pavilónmi a veľký dvor so záhradou. V najbližšej dobe sa
plánuje úprava celého areálu, aby bola klientom poskytnutá možnosť
pohybu, oddychu a relaxácie aj v prírode na čerstvom vzduchu.

Predmetom činnosti domova Barborka je poskytovať služby
s celoročným pobytom pre poberateľov starobného dôchodku ako
i dospelých občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. Kapacita
zariadenia je 24 klientov, z čoho 2 lôžka sú pre zariadenie pre
seniorov a 22 lôžok je pre domov sociálnych služieb. 

Personál zariadenia je 12-členný. Tvorí ho riaditeľka, vedúca
sestra, ktorá má kumulovanú náplň práce, pričom manažuje ošet-
rovateľskú starostlivosť, sociálne služby, stravovanie, pracovnú
terapiu. Sestra - vykonáva odbornú ošetrovateľskú starostlivosť,
podľa potreby sprevádza klientov na odborné lekárske vyšetrenia,
opatrovateľky, ktoré sa starajú o osobnú hygienu a bežné potreby
klientov, upratovačky - kumulovaná náplň práce, popri upratova-
ní vykonávajú pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva a výdaj
stravy, Sociálna pracovníčka vykonáva zároveň pracovnú terapiu
a zabezpečuje voľnočasové aktivity klientov, rehabilitačná sta-
rostlivosť je zabezpečená zdravotníckym pracovníkom prostred-
níctvom ADOS, ktorý klientov navštevuje dvakrát týždenne.
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Klientom sú v našom zariadení poskytované odborné, obsluž-
né a ďalšie činnosti, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní
práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, ošet-
rovateľská starostlivosť a terapie.

Príprava stravy je v súčasnosti zabezpečená prostredníctvom
Domu pokojnej staroby v Gbeloch a klientom je podľa indikácie
lekára podávaná racionálna a diabetická strava.

V ošetrovateľskej starostlivosti sa snažíme o zachovávanie
optimálneho zdravotného stavu, zlepšenie kvality života klientov,
poskytovanie aktívnej a individuálnej ošetrovateľskej starostli-
vosti metódou ošetrovateľského procesu, podporovanie aktívnej
spolupráce príbuzných s ošetrovateľským personálom, zmierňo-
vanie utrpenia v posledných chvíľach života klientov a zabezpe-
čenie dôstojného umierania, monitorovanie a uspokojovanie
potrieb klientov pri zmene zdravotného stavu, poskytovanie ošet-
rovateľskej rehabilitácie, poskytovanie ošetrovateľskej starostli-
vosti zameranej na čo najrýchlejšie získanie nezávislosti a sebe-
stačnosti klientov.

Výchovná činnosť je zameraná na vypracovávanie individuál-
nych rozvojových plánov, optimalizovanie schopností a zručnos-
tí klientov, pestovanie, prípadne znovuvytváranie hygienických
návykov a ostatných sebaobslužných činností, pestovanie zásad
slušného správania a sebadisciplíny.

Mobilní klienti majú možnosť návštevy farského kostola alebo
kaplnky v obci, kde sa slúžia bohoslužby denne. Ďalej zabezpe-
čujeme klientom pravidelné návštevy katolíckeho kňaza z miest-
nej farnosti, ktorý im priamo v našom zariadení udeľuje sviatosť
zmierenia, sv. prijímanie, prípadne pomazanie chorých. Klientom
evanjelického vierovyznania zabezpečujeme návštevy evanjelic-
kého kňaza z blízkeho Holíča. Na spoločných alebo individuál-
nych modlitbách sa klienti stretávajú v kaplnke zariadenia.

Počas krátkeho obdobia činnosti domova Barborka sa nám
podarilo pre klientov zabezpečiť bohatý kultúrny život. Pri príle-
žitosti mesiaca úcty k starším sme pozvali spevácku skupinu
Radosť z Unína, ktorá klientov potešila veselými pesničkami.
V adventnom období sme na spríjemnenie predvianočného obdo-
bia pripravili adventný koncert, v ktorom vystúpila spevácka sku-
pina Úsmev účinkujúca pri Jednote dôchodcov v Uníne. V októb-
ri prišli potešiť aj deti zo základnej školy, ktorí im pripravili a odo-
vzdali drobné darčeky. Deti z materskej školy sa prišli predstaviť
malým divadielkom, za čo sme ich odmenili veľkým potleskom
a sladkosťami. Klientov do zariadenia prišiel navštíviť aj Mikuláš
a odovzdal im darčeky, vo vianočnom čase sme pozvali do zaria-
denia aj mládežnícku skupinu z obce, ktorá klientom priniesla
Betlehemský príbeh. Na konci fašiangového obdobia mali klienti
možnosť rozveseliť sa pri dychovke a unínskych mládencoch,
ktorí každoročne robia fašiangovú pochôdzku po obci a zastavili
sa aj pred naším zariadením.

Do budúcnosti pre klientov pripravujeme slávnostné posväte-
nie sochy sv. Barbory, ktorú nám venovala banícka obec z Bane
Záhorie. Pre zaujímavosť - táto socha je asi 0,5 m vysoká a je
vytesaná z jedného kusa kvalitného čierneho uhlia vyťaženého
z hĺbky 1200m. V spolupráci so speváckou skupinou Radosť pri-
pravujeme veľkonočné pásmo, veľkonočnú veselicu v spoločen-
skej miestnosti zariadenia. Klienti budú mať možnosť zúčastniť sa
stavania mája v blízkosti zariadenia, zabaviť sa na majálese, spo-
ločne osláviť Deň matiek a otcov, či putovať do neďalekého Šaští-
na. Ponúkajú sa návštevy rôznych kultúrnych podujatí v obci
(vystúpenia ochotníckeho divadla, dychovej hudby, koncerty
ZUŠ, výstavy - na výstave veľkonočných dekorácií sme mali
vystavené i výrobky našich klientov). 

V rámci individuálnych rozvojových plánov majú klienti mož-
nosť zapojiť sa do ručných prác, fyzioterapie, muzikoterapie.
Klienti sa môžu zúčastniť tréningu pamäti, tiež na duchovnom
stretnutí. S imobilnými klientmi vedieme individuálne terapie.
Klienti majú možnosť záujmovej a relaxačnej činnosti. Môžu si
požičať knihy a časopisy z našej knižnice, sledovať televízne vy-
sielanie alebo videofilmy, spoločenské hry, prípadne majú možnosť
navštíviť športový areál, ktorý sa nachádza neďaleko zariadenia.

Naším cieľom je poskytovať kvalitné služby všetkým klientom

zariadenia a vytvoriť im pohodlie a atmosféru domáceho prostre-
dia, v ktorom prežívajú plnohodnotný a radostný život aj v staro-
be a chorobe. Bc. Jana Žilínková

„Drápanie“ peria v Uníne
Kedysi dávno nebolo domu, kde by sa za dlhých zimných

večerov nedriapalo perie. Skoro v každom dome sa chovali husi
alebo kačky. Teplá „duchna“ bola na studenú zimu najlepšia. 

Ženičky sa zišli spolu v dome, gazdiná pripravila malé pohos-
tenie a dlho do noci spolu spievali a spomínali na časy nie až tak
dávne. 

Unín nebol výnimkou, driapalo sa aj tu. No moderná doba pri-
niesla so sebou aj moderné periny a chov husí, kačíc a driapanie
peria už nebol takou samozrejmosťou.

Táto zima sa však stala výnimkou pre pár šikovných žien,
ktoré sa v decembri zišli na „starej fare“ a zaspomínali si spolu aj
na túto činnosť.

Pán farár zakúrili v miestnosti, ženy si posadali dookola stola
a pustili sa do práce.

Niekoľko mechov peria, čo mali nachystané, sa zdali akoby
bezodné. Driapania peria sa zúčastnili: A. Varmužová, K.
Flamíková, R. Hoferková, M. Vicencová, A. Dermeková, M.
Ovečková, A. Polakovičová, J. Drúžková, E. Pechová, Š.
Malíková, V. Vávrovičová, Š. Hladká, A. Faganová, A. Machová,
J. Valentovičová, M. Hoferková, E. Michaláčová, M. Mikulová,
R. Straková, L. Reháková. Každá jedna prispela svojou robotou
k dokončeniu driapania. Pán Pavol Ovečka spolu s pánom fará-
rom plietli pierka na mastenie plechov. 

Nemôžem nespomenúť ešte raz pani Agnešu Varmužovú. Ako
najstaršia spomedzi žien, tiež prispeli okrem driapania aj spo-
mienkami zo svojho života. Nanešťastie sa už slávnostného ukon-
čenia driapania nedožili, no všetky „drápačky“ si tichou spomien-
kou uctili ich pamiatku.

V januári bolo všetko hotové a posledný deň všetko zavŕšili
slávnostným „pintom“.                                                D. Hladká

Drapačky v plnom nasadení.                                     Foto: Autorka

Jarné nálady
Si ako vtáča
Čo preletí ponad.
Tvoja láska je nežná,
bolí a prebúdza.
Otázky na nás máš
nemá ich každý rád.
Sú ako nemé dlane
Nik ich nepočuje.
Len jeden vypočuje tvoje slová,
ten ktorý ťa 
má tak rád.                        Kristína Hulimanová 6.roč. 

„Ukážka z ďalšieho čísla 
školského časopisu Zámčisko“
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Deti v škole nezaháľajú...
V dnešnej dobe sa často skloňuje slovo počítač skôr v hanlivej

podobe. Je to okrádač času, „ničiteľ“ zraku a chrbtice, priateľ
obezity, „deformátor“ osobnosti, okrádač čitateľských zručností...,
a ktovie čo ešte. Je pravda, že naše deti pri ňom strávia niekoľko
hodín denne. V škole pri ňom sedia len dobu obmedzenú zvone-
ním, teda len hodinu informatickej výchovy týždenne. Ale čo
doma?

Záverečné spoločné foto. Foto: M. Vaňková

Z pôsobenia duchovných v Unínskej
farnosti III.
(pokračovanie z predchádzajúceho čísla)

Od roku 1809 po smrti Pavla Polakoviča sa dlhoročným
duchovným správcom unínskej farnosti stal Jozef Maladi
(Malagyi), ktorý sa narodil okolo roku 1776. Vieme o ňom, že
štvorročné teologické štúdia ukončil v roku 1800 v Bratislave
a po vysviacke bol pridelený do Unína za kaplána. Tu sa v roku
1809 stal i farárom. Zdá sa, že celé jeho kňazské pôsobenie je spo-
jené s našou farnosťou, v ktorej pôsobil až do svojej smrti v janu-
ári 1846. 

Zomrel vo veku 70 rokov. V správe farnosti mu pomáhali
kapláni. V roku 1826 mal Maladi za kaplána Antona Tóta
a v rokoch 1836 a 1837 Jána Svéčiho. Po jeho smrti bol do apríla
1846 určený za administrátora farnosti Mikuláš Červenka. Ten
po skončení seminára v Trnave v roku 1834 sa stal kaplánom
v Preseľanoch, odkiaľ po dvoch rokoch prišiel na Záhorie, kde
zotrval až do svojej smrti. V roku 1836 sa stal kaplánom v Holíči,
potom od roku 1843 pôsobil ako kaplán v Šaštíne. Zo Šaštína pre-
šiel do Unína, ako už bolo zmieňované, a po odchode z Unína bol
administrátorom v Kuklove. Z Kuklova bol v roku 1847 ustano-
vený za farára na Smolinské, kde ako 41 ročný 10. 8. 1849 zo-
miera. Prakticky možno povedať, že nástupcom nebohého
Maladiho sa stal až Jozef Madovy, ktorý bol po odchode Čer-
venku v Uníne vymenovaný za farára. Madovy pochádzal od
Hlohovca, kde sa narodil 14. 6. 1792. Taktiež štvorročné teolo-
gické štúdia ukončil v Trnave v roku 1816. Po vysviacke v augus-
te toho istého roku nastúpil na svoju prvú kaplánku do Kuchyne.
V nasledujúcom roku 1817 sa sťahoval za kaplána do Veľkého
Zálužia. Odtiaľ sa opäť vrátil na Záhorie v roku 1821 za kaplána
do Gbelov. Potom nasledovali v roku 1830 kaplánske miesta Šaš-
tín a Unín a v roku 1831 Holíč. Z Holíča v decembri 1835 bol
menovaný za farára do Čárov. Jeho posledným pôsobiskom sa stal
Unín, kam prešiel v máji 1846. V Uníne zotrval až do svojej smrti,
ktorá ho zastihla na Luciu 13. 12. 1861. Z jeho kaplánov cirkev-
né schematizmy spomínajú v roku 1847 Jána Ščasného, v roku
1851 Mikuláša Chmelíka, v roku 1852 františkána pátra Eduarda,
v roku 1853 Andreja Ďurčeka. Podľa schématizmu z roku 1860
bol bez kaplána. Hneď po jeho smrti poverili vedením farnosti
dovtedajšieho kaplána Jána Nováka, rodáka z neďalekej Skalice.
Narodil sa v roku 1836 a po vysviacke v roku 1856 sa stal kaplá-
nom v Moravskom Sv. Jáne a následne prešiel do Unína. V apríli
1862 bol preložený do Šaštína. Ďalej ešte pôsobil v Plaveckom
Štvrtku, Studienke a Perneku. Skôr ako odišiel z Unína, nastúpil
22. 2. 1862 do farnosti nový farár, ktorým sa stal Alojz Černý.
Narodil sa 4. 9. 1818 v Gajaroch ako potomok čiernohorských
prisťahovalcov, ktorí do Gajár prišli v 16. storočí pred postupujú-
cimi Turkami. Po absolvovaní štúdii v Trnave bol 15. 7. 1843
vysvätený na kňaza a nastúpil za kaplána do Jacoviec. Po 4 mesia-
coch bol preložený do Unína a po 10 mesiacoch prešiel na kaplán-
ku do Šaštína. Od roku 1853 bol vymenovaný za farára na
Smolinskom, kde zostal až do roku 1859, kedy sa stal farárom
v Brodskom. Po troch rokoch účinkovania v Brodskom bol usta-

Podpis farára Jozefa Maladiho z roku 1824 s jeho pečaťou. 
Foto: Autor 

novený za farára v Uníne, odkiaľ po piatich rokoch odišiel za fará-
ra do Šaštína, kde zostal až do svojej smrti v roku 1887. Získal
titul dekana a prepošta. Jeho kaplánom v Uníne v roku 1864 bol
františkán Salvatoriánskej provincie Viktor Vincent. Skôr ako bol
po odchode Černého vymenovaný nový farár, viedol farnosť od
marca 1867 do mája 1867 ako administrátor jeho kaplán Jozef
Jankovič, ktorý sa narodil v roku 1841, študoval v Trnave. Po
odchode z Unína, ktorý bol jeho prvou kaplánkou, bol kaplánom
v Chtelnici a od októbra 1874 sa stal farárom v Štefanovej. Od
1. 5. 1867 sa stal novým farárom sa stal Jozef Križák, ktorý pri-
šiel z Čárov. Unínsku farnosť už poznal, pretože v našej farnosti
pôsobil ako kaplán. Križák pochádzal z obce z Trávnica
v Tekovskej stolici, kde sa narodil v posledný februárový deň
roku 1811. Po teologických štúdiách v Trnave bol 30. 9. 1835
vysvätený za kňaza. Po viacerých kaplánskych miestach sa stal
administrátorom v Osuskom, odkiaľ v decembri 1855 prešiel za
farára do Čárov. V Uníne účinkoval celých 19 rokov až do 1. 7.
1886, kedy odišiel na odpočinok do Bratislavy. Zomrel
v Bratislave 10. 3. 1900. Pri prvom modernom sčítaní ľudu za jeho
pôsobenia v roku 1869 sa o fare uvádza, že mala číslo domu 1. Na
fare žilo 5 osôb - okrem farára býval na fare kaplán Ján Tašky
(*1845), pochádzajúci z Trnavy a tri slúžky: Anna a Alžbeta
Kollárové z Čárov a Mária Stachalová z Radošoviec, ktoré však
na rozdiel od duchovných neprináležali do obce. Najstaršia z nich,
Anna, viedla domácnosť. Ostatné dve jej pomáhali nielen pri
vedení domácnosti, ale i hospodárstá. Budova fary bola na miest-
ne pomery rozľahlá. Pozostávala zo 6 izieb a 2 kuchýň. V dvoch
maštaliach chovali kobylu, koňa, 5 kráv, teľa a niekoľko ošípa-
ných. 

Jeho kaplánmi podľa Schematizmov boli Ján Tašký (1869 -
1872), František Kubíček (1876), Jozef Horvát ml. (1878), Jozef
Horáček (1879), Štefan Pukančík (1881) a Terentius Kubica
(1883 - 1887). Posledný menovaný prevzal vedenie fary po
odchode farára na dôchodok. Administrátorom bol až do novem-
bra 1886, kedy bol vymenovaný za farára Pavol Horňáček.
Kubica študoval v Ostrihome, v apríli 1881 bol vysvätený a do
Unína prišiel na svoje prvé kňazské pôsobisko. Unínskym kaplá-
nom zostal aj po príchode Horňáčka. Z Unína bol v roku 1888
ustanovený za farára do Sobotišťa a v roku 1893 bol preložený do
Nededu. 
(pokračovanie nabudúce)

ThLic. Mgr. Martin Hoferka
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Významný úspech 
na medzinárodnej výstave
Mesto Nitra je známa rôznymi výstavami. V dňoch 20. - 22.
novembra 2009 sa tu uskutočnila Medzinárodná výstava zvierat,
ktorej súčasťou bola 2. Európska výstava mladých chovateľov.
Výstava sa koná raz za 4 roky. Na Slovensku bola prvý krát.
Vystavených bolo vyše 26 tisíc zvierat, z toho 15 tisíc králikov.
Výstavu navštívilo vyše 100 tisíc návštevníkov. Z miestnych mla-
dých chovateľov na výstave vystavoval Michal Vlk kalifornských
králikov a Pavol Zelenka nemeckých obrovitých strakáčov. Za
vystavovanú kolekciu získal Čestnú cenu 2. európskej výstavy
mladých chovateľov. Požiadali sme ho o rozhovor.
Blahoželáme k oceneniu, napriek veku si už skúsený chovateľ,
predstavíš nám svoj úspech?
Vystavoval som kolekciu nemeckých obrovitých strakáčov.
Kolekcia, to sú 4 králici, zastúpení obidvomi pohlaviami, približ-
ne z rovnakého vrhu. Králici musia byť registrovaní. Táto kolek-
cia, tohto druhu v rámci Európy bola zastúpená len mnou.
Odborná hodnotiteľská komisia ohodnotila samca z mojej kolek-
cie 95,5 boda zo 100 možných bodov. Hodnotí sa celkový stav
králika, musí mať kvalitnú kresbu hlavy, kožnú kresbu a úhor.
Príprava je zložitá, z vrhu sa nedajú všetky králiky použiť do
registrácie lebo nespĺňajú predpísané kritéria hodnotenia. Králik
musí mať min. 6 kg (dospelý má až 8 kg). Samotná príprava na
súťaž mi trvala minimálne 2 mesiace. Králiky mali zvýšenú sta-
rostlivosť, pestovanie a stravu.
Prečo si si vybral k chovu tento druh králika?
Je to veľmi náročný druh na chov. Nezačal som s tým v rodine ja.
Už v minulosti choval tento druh králika môj dedo Ladislav
Bilovský. Bol to môj prvý učiteľ, odovzdal mi skúsenosti s cho-
vom a dodnes mi pomáha. Môj úspech je aj jeho úspechom.
Nakoľko je chov náročný, chovateľov je pomenej, v regióne temer
žiadny. Keď som začínal, kupoval som chovný materiál až

Máte to rodičia pod kontrolou? Najlepším liekom proti týmto
negatívam je pohyb a šport.

Základná škola má v svojom ročnom pláne zakomponované
okrem iného i vypestovanie zdravého životného štýlu u detí, pred-
chádzanie obezite, zapájanie sa do rôznych športových súťaží
a tak sa učiť vážiť si svoje zdravie.

Hneď začiatkom septembra sa žiaci II. stupňa vybrali do miest-
nych vinohradov, kde v krásnom slnečnom prostredí prežili do-
obedie plné súťaží a oddychu v prírode. Zároveň ukázali novým
vyučujúcim pedagogického zboru krásu nášho okolia.
Na konci septembra sa uskutočnil v areáli ihriska TJ cezpoľný
beh. Žiaci si preverili svoju šikovnosť, rýchlosť a predviedli svoju
kondičku. 
Toto sú víťazi:
Mladšie žiačky -1. miesto Henrieta Vaňková (6. ročník)

2. miesto Eva Mihálová (5. ročník)
3. miesto Alžbeta Bartalová (6. ročník)

Staršie žiačky  - 1. miesto Adriana Surová (9. ročník)
2. miesto Alica Ondrášová (8. ročník)
3. miesto Romana Masaryková (7. ročník)

Mladší žiaci   -  1. miesto Peter Šiška (5. ročník)
2. miesto Stanislav Dermek (5. ročník)
3. miesto Jakub Šiška (6. ročník)

Starší žiaci    - 1. miesto Dominik Fehér (9. ročník)
2. miesto Richard Chudý (9. ročník)
3. ročník Matúš Matula (9. ročník)

Prví traja postúpili na majstrovstvá okresu Skalica, ktoré sa usku-
točnili 2. októbra 2009 v Holíči na Poveternom mlyne. Dievčatá
sa ako skupina umiestnili na 2. mieste.            

Veľa športových súťaží sa týka len starších žiakov, ale ani deti
na I. stupni nezaháľali. V októbri si priniesli svojich krásnych šar-
kanov a vo veternom počasí sa s nimi ponaháňali na ihrisku. Ich
radosť z pohybu bola znásobená tým, že do povetria vypúšťali väč-
šinou šarkanov, ktorých si vlastnoručne pripravili so svojimi
rodičmi.
Ďalšia športová aktivita čakala deti v decembri. V telocvični
základnej školy sa uskutočnil Vianočný stolnotenisový turnaj, na
ktorom sa zúčastnili vo veľkom počte veľkí aj malí a medzi sebou
privítali aj pána starostu.
Do konca školského roka to určite nie je ešte všetko. Žiakov čaká
veľa nových súťaží v rámci okresu, na ktoré sú priebežne pozýva-
ní. O ich výsledkoch vás budeme priebežne informovať.

Mgr.  Daniela Hladká

Ty naše husičky...
Každý rok sme mjeli doma husičky, na perí a na maso.

„Stárka“ sedzeua 4 týdne na vajcách a vyláhuo sa aj 15 húsátek.
Starenka, alebo mamička ich 2 týdne kŕmili vyjíčkama na tvrdo
uvarenýma a na drobúško pokrájanú koprivú. Neskúrej pridávali
aj šrot. Ket sa otepliuo, husičky sme dali do grumbírového koša
a išli sme na pašu. Stárce sme uvázali na nohu asi 1 m dúhý špa-
gát a omotali sme í ho okouo nohy. Na záhumní „na širokem tráv-
níku“ nam taciček pribili železný kouek, stárce odmotali z nohy
špagát a privázali ju ke kouku. Húsátka sme vyuožili z koša, alebo
ked sme koš dali bokem, samé vylézli. V kastróli sme donésli stu-
denej vody a už sa husičky pásli. My sme ich „pásli“ tak, že sme
ich nadháňali ke stárce, ked sa rozlézli. Volný čas sme využívali
tak, že sme sa hótali na haúzách z Huadkých lipy, alebo sme sa
naháňali na schodkovej lipje. Za našíma humnama byu veliký
agát. Občas sme si pochucili na jeho suadkých bíuich kvjetoch.
Chuapci tam na hrišči hráli fotbal. Ket husičky trávu vypásli,
posunuli sme kouek se stárkú dálej na čerstvú trávičku. Ket húsát-
ka podrostli, uš sme stárce neuvazovali špagát, volne sa pohybo-
vali po záhumňú. Ket ešče nebyuo na jarine posečené obilé stauo
sa, že našú vinú si tam išli pochucit a už hájníci nekerú hus zaja-
li, zebrali domú do krmítka a mamička moseli ít pro ňu a zapua-
cit pokutu. Pres žňa a po zesečení obilá sme už husi pásli na
výrostkoch. Oni išli za stárkú a my sme ich poháňali. Ket mjeli

veliké vola, išli sme s nima už napasenýma dom.
Veru aj tak sa nam stauo, hore pri kríži sme ich pásli a vozili sme
sa ze stoha dúle a zbadali sme, že nemáme husí. Išli sme dom
s malučkú dušičkú a predstavte si, husi už byli v humje. To pore-
kaduo „Si sprostý jak hus“ ftedy nepuaciuo. 
Ket došeu čas, mamička husi škubali. Vytrhli perko a ket nebiu
konec krvavý, mohuo sa škubat. To byuo také umjení, aby husam
nevyškubali vječí perka pod krídluama, ináč by im krídua padali.
Chuďátka - ubolené husičky sa ten deň nešli ani pást, ani žrat sa
im nesceuo.
Blížili sa hody Nanebovzací Panenky Márie - 15.augusta. Mjesíc
pred tým mamička dali 3 husi do kŕmítek, de sa hus nemohua ani
otočit. Dali im tam vody a každý deň ich 2 - 3 krát kŕmili turec-
kým žitem,  keré zaléli vreú vodú, necháli nech trošku zmjakne,
vodu zléli, žito osolili a dali trochu sádua. Hus dali na stolicu,
kouem ju ovinuli do starého mjecha alebo puachty, aby sa moc
nehýbaua a uš ju kŕmili. Strýček Jakub Vŕba mjeli pohotovost. Ket
husi zaskočiuo vjedzeli zrno z krka vytáhnút. Na hody očiscené od
perá, vypistvané a osolené husi dali starenka alebo mamička na
plutváň a do trúby pécit. My uš sme si na nich enem pochucili
s rajščinovú omáčkú a knoflama.
A co s perím? Mamička ho pri škubaní dávali do vajdlína a z neho
do ušitých poštárú z angínu. A v zimje po večeroch sa k nám
poschádzali súsedky, perí sa vyuožiuo na stú a drápauo sa. Konec
drápaňá sa neoznamovau, byuo to prekvapení takzvaný pint. To
byuo maso, chleba, cukrové, čaj. Toto drápaní si súsedky navzá-
jem vracali. Ket sa podrápauo u jednej, išuo sa k druhej. Pri drá-
paní sa premleli šelijaké srandy. Pospomínali sa všelijaké zážitky
a také nejaké ty skúsenosci. Perí mamička odkuádali pro nás -
dzeci do výbavy, ket budeme „odlétat“ z domu preč.
V dzedzine uš máuo do chová husi. Naše záhumní neexistuje, je
tam vystavená nová ulic a mje sa furt vracajú ty krásné spomínky
na husičky, na decké hry, na rodnú dzedzinu, tak sem z nich aspoň
trošku daua na papír. -Va-
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Postrehy a odpovede 
našich čitateľov

Stará škola v Uníne
Na fotografii uverejnenej v poslednom čísle Unínskych novín sa
nachádzala stará škola. Do nej som začala chodiť v školskom roku
1931/1932. Vtedy boli okná na škole obrátené do ulice, no v škol-
skom roku 1934/1935 sa budova zmenila, okná sa zásluhou pána
učiteľa Flamíka zabudovali do dvora. V tej dobe ešte v dedine
nebola elektrina, vyučovalo sa poobede. Boli to oddychové pred-
mety - ručné práce, občianska výchova, náboženstvo. To sa učilo
2 krát do týždňa, v utorok a piatok po 2 hodiny, vždy od 10.00 do
12.00 hod.
Dievčatá mali ručné práce, na ktorých nás pani učiteľka
Flamíková učili vyšívať, háčkovať, štrikovať už od 3. ročníka.
Spočiatku sme sa učili prišívať gombíky, štopkať punčochy...
Vo vyšších ročníkoch nám p. učiteľka dávali rôzne praktické rady
do života, aby z nás boli dobré gazdinky. Na mnohé rady si spo-
mínam dodnes. Napríklad nám vysvetľovali, aby sme boli čistot-
né, vždy upravené pred svojim manželom, aby sme dobre hospo-
dárili s peniazmi a starali sa o svoju rodinu. Chlapci mali zasa
hodiny s p. učiteľom Flamíkom. Učil ich všetko, čo budú potre-
bovať pre svoje hospodárstvo. Išlo o remeselné práce, ako urobiť
zuby do hrabieľ, toporiská do sekier, násady do motýk, rýľov,
lopát... opravy konských a kravských chomútov, vozov. Všetko,
čo mal správny hospodár vedieť urobiť z dreva a okolo hospodár-
stva. Unín bola vždy poľnohospodárska dedina a preto nám vždy
hovorili: „Keď prídeš niekam do dvora, hneď usúdiš, aký hospo-
dár tam býva“. Boli to dobrí učitelia.                  

z východu Slovenska. Ako každé zviera aj králik potrebuje kva-
litnú opateru, kvalitnú stravu (jačmeň, slnečnica, vitamíny, granu-
le, suchú i zelenú potravu). Nesmie sa premeškať očkovanie hlav-
ne proti moru a myxomatóze, ale i iným chorobám. Som mladý
chovateľ, stále sa učím, napriek tomu, že sa chovateľstvu venujem
už 10 rokov, z toho 6 rokov chovám toto náročné plemeno.
Náročné, ale krásne.
Čo plánuješ do budúcna?
Od r. 2005 sa pravidelne zúčastňujem vedomostnej súťaže mla-
dých chovateľov. V rámci okresu som vždy obsadil 1. miesto,
v rámci Slovenska mám 4. miesto zo S.N.Vsi, a chcem pokiaľ mi
vek dovolí v tejto súťaži pokračovať. Čo sa týka chovu nemeckých
obrovitých strakáčov, chcem získať nový chovný materiál

a pokračovať v chove a súťažiť
v budúcnosti v kategórii dospe-
lých, do ktorej postupne v bu-
dúcnosti prejdem. Mojou priori-
tou je však škola, som študen-
tom Spojenej strednej školy
v Ivanke pri Dunaji so zamera-
ním na rybárstvo. Škola ma
baví, dosahujem dobré výsled-
ky. Teraz som bol za odmenu na
stáži vo Francúzsku. Mojím cie-
ľom je pokračovať v štúdiu na
vysokej škole a úspešne ju
ukončiť. Rybárstvo je mojím
ďalším koníčkom a môžem sa
popýšiť aj peknými úlovkami
(vlani kapor 10,5 kg). Takže
moje koníčky sú spojené so
zvieratami a prírodou.

Paľko, ďakujem Ti za rozhovor, želám Ti veľa úspechov v škole
i v Tvojich koníčkoch. Ján Palkovič

Šampión výstavy - nemecký
obrovitý strakáč. 

Foto: P. Zelenka

Zápis prvákov
,,Až ja budem žiačikom prvej triedy, naučím sa písmenká abecedy...“

Neverili by ste tomu, ale našim predškolákom tie písmenká
abecedy vôbec žiadny problém nerobia. V rámci predčitateľskej
gramotnosti sa deti s nimi oboznamujú, tvoria slová, ktoré
i pomocou vytlieskávania delia na slabiky. A nielen to. Poznajú
čísla, farby, geometrické tvary, veľa básničiek, pesničiek, hier atď.
O tom sa presvedčila i pani riaditeľka Mgr. Pospíšilová s pani uči-
teľkou Václavkovou dňa 10.2.2010.

S úsmevom na tvári a očami doširoka otvorenými, v sprievo-
de svojich rodičov prichádzali deti do ZŠ s MŠ v Uníne. Tu sa
konal rozprávkový zápis žiakov do prvého ročníka základnej
školy. Prečo rozprávkový? Lebo deti už pri vstupe vítala Maková
Panenka a motýľ Emanuel, ktorí im ukázali cestu do pekne vyzdo-
benej triedy a zborovne. Tu deti robili úlohy, ktoré si pre ne pri-
pravila pani učiteľka Václavková. 

Hravou for-
mou tak zistila
ich pripravenosť
na nástup do
školy. Zapísať
sa prišlo 17
detí, z toho 5
detí si ešte pre-
dĺži detstvo
v MŠ. Budúci
prváci si so
sebou odnášali
vrecúško so
školskými potre-
bami, sladkú od-

Prvý dotyk so školou deťúrencom spestrili uči-
teľky aj takouto kresbou.               Foto: Autorka

menu, úsmev na tvári a radosť z toho, že sú už zapísaní do prvej
triedy.

Držme im palce, nech sa im všetko podarí.
A. Reháková

Pohyb je treba v každom veku
Po dlhšej prestávke sa naše ženy opäť zišli v telocvični ZŠ, kde sa
pod vedením šikovnej mladej cvičiteľky Janky Flajžíkovej snažia
rozhýbať všetky svoje svaly.  Sú to ženy všetkých vekových kate-
górií. Každá cvičí koľko uzná za vhodné, koľko stačí. Cvičenie je
dobrovoľné, žiadne príkazy, zákazy a silenie. Cvičí sa pravidelne
trikrát do týždňa. Žiadne domáce práce nenahradia pohyb pri cvi-
čení, preto neváhajte a pridajte sa. Bude nám veselšie a prospeje
to i vášmu zdraviu.

Prvá februárová nedeľa sa niesla v znamení detského smiechu
a šantenia. Malé deti, ale aj veľkí školáci si pripravili masky na
ďalší ročník tradičného maškarného plesu, ktorý sa opäť rozhodli
pripraviť miestny chovatelia.                                  Foto: J. Hladký



Unínske noviny 11

Odpoveď na čitateľskú otázku z obecných novín
Už raz som písala odpoveď na hádanku pre čitateľov, čo sa
nachádza na zverejnenej fotografii a podarilo sa mi ju uhádnuť.
Rozhodla som sa preto, že skúsim šťastie ešte raz. Nie kvôli
výhre, ale vzhľadom na to, že mám už 81 rokov, chcem si ešte
overiť, či mi dobre funguje pamäť.
Hneď ako som sa na fotografiu pozrela, vedela som, že je to naša
staručká „základná škola“. Aj keď v obci bola ešte jedna podobná
budova, tu u nás na Záhumní, volali sme ju „cihelňa“. Pri nej však
nestála žiadna iná budova a na vašej fotografii je vidno budovy
dve (jedna je v pozadí). Naša škola už vychovala veľa žiakov a aj
teraz, keď ju nahradila nová, moderná budova, stále slúži našim
obyvateľom, ktorí tu sú zamestnaní v kovovýrobe a nemusia
cestovať za prácou mimo obce. 
Ja som túto školu navštevovala 8 rokov a potom ešte 2 roky
večernú hospodársku školu. Všetky ročníky som skončila
s vyznamenaním. Teraz som na dôchodku a na školu stále rada
spomínam. A nielen na ňu, ale aj na spolužiakov a pánov učiteľov.
V 1.triede nás učila pani učiteľka Alžbeta Flamíková, ktorá nás
potom celých 8 rokov učila ručné práce. Bola veľmi obetavá
a trpezlivá. Počas ručných prác sme museli spievať, vraj aby sme
neklebetili. Možno aj preto vedia unínske ženy tak pekne pliesť,
vyšívať, háčkovať a krásne spievať. V 2., 3. a 4. ročníku nás učil
pán riaditeľ Alexander Flamík. Bol dobrý, spravodlivý a vždy
vedel vyriešiť každý spor medzi žiakmi. 
V 5.ročníku sme mali veľmi tichú pani učiteľku Fojtlovú.
V posledných troch ročníkoch k nám prišiel nový pán učiteľ
„Cicman“. Neskôr si zmenil priezvisko na Čičmanský. Všetci
sme sa ho báli, pretože nás často trestal a bol prísny. Ale už sme
mu dávno odpustili.
Myslím, že nehovorím len za seba, keď poviem, že sme na tejto
našej staručkej škole prežili niekoľko krásnych a nezabudnuteľ-
ných chvíľ a všetci na ňu radi spomíname.

Vaša verná čitateľka Alžbeta Sovíková

Tentoraz prinášame fotografiu, ktorá sa nachádza na prvej stra-
ne najstaršej obecnej kroniky z roku 1934. Poznáte ju? Vaše
odpovede očakávame na Obecnom úrade do 1. júla 2010.

Krásne spomienky na mladosť

Urobili ste mi veľkú radosť, že ste ma zaviedli späť do mojich
detských rokov, všetko o čom ste písali v minulom čísle novín mi

Spomínam aj na nepríjemnejšie veci. Na Obecnom úrade v Uníne
bola v tom čase obecná pokladňa. Stratili sa z nej peniaze, ktoré
boli určené na opravu školy. Richtárom bol vtedy môj svokor
Martin Šiška a pokladníkom strýc Štefan Straka. Peniaze ukradol
nejaký dobrodruh z Moravy, ktorého po nejakom čase chytili,
lenže bol to „lump“, zavreli ho, ale peňazí už u seba nemal.
Peniaze sa do obecnej kasy museli vrátiť, preto richtár spolu
s pokladníkom museli predať nejaké svoje statky a peniaze vráti-
li. Preto sa škola prestavovala neskôr.
Keď sme dokončili 8-ročnú školu, pokračovali sme ešte 2 roky -
tzv. poľnohospodársku, ale nie každý deň, len 2 dni v týždni. Tu
sme sa učili o hospodárstve, ale mali sme aj počty. Na tejto výuke
mal zásluhu tiež p. učiteľ Flamík.
V minulom čísle ste uverejnili ešte fotografiu, kde sú títo učitelia:
učiteľka Oľga Dostálová (otec bol notár) učiteľka Jakubíciová
(vydala sa za pána Fojtla - on bol četník), učiteľka Flamíková a jej
manžel učiteľ Flamík, učiteľ Plíhal zo Skalice - ten učil starších
žiakov záhradníčenie, sadiť, štepiť stromy a pod.
Vtedy bol úplne iný život  ako žijeme dnes. Ľudia v dedine drža-
li spolu, rodiny sa navštevovali, cítili, že patria k sebe, susedia si
pomáhali. Aj keď bol život ťažký, skromný, bolo veselo a všetci
sme vedeli, že v čase núdze, požiaru alebo inej potreby nám
pomôže rodina aj susedia ale aj iní spoluobčania. Žilo sa tu na-
ozaj tak, ako hovorí jedno krásne slovenské príslovie: „ Dedina -
jedna rodina“. Kiežby sa toto zachovalo naďalej.

Spomínala: Helena Šišková, 
84 ročná dôchodkyňa

bolo veľmi blízke. Tak treba s Lacom Jankovičom. Bol ten ročník
ako môj brat Silva. Vždy sme vedeli, keď prišiel na chvíľu domov
a dobre si pamätám, keď zakrúžil so svojim strojom nad našimi
domčekmi a ešte sa „zakolébal“ na pozdrav. To bolo niečo pre
nás, chlapcov. Neviem, aký bol jeho rodinný vzťah s Viliamom
Vrbickým, ale chodil tam k nim. Vila než prišiel o nohu šenkoval
v „spolku“. Za tých čias býval na vŕšku v Kozí uličke, vedľa
„Poldú“. Ich stareček so starenkou sedávali pod lipou, mali prúte-
ný plot, ale bránku už mali z latiek. Vždy sa usmievali, keď som
bol vyslaný mojou starenkou Annou Míšanou k Lajošom pre
Bošácku borovičku v pleskačke. Tú nosili stále v kapse pod „fjer-
tochom“ a mali tam aj suché chlebové kôrky. No a to bol glg, na
to kôrka z chleba a žužlali to. Moja povinnosť bola priniesť im to.
Vždy ma čakali učupená za bránkou. 
Tá budova mi stále pripomína starú školu, do ktorej som chodil
v r.1941-46, ale nie som si istý, nechám sa prekvapiť. Nepasuje mi
tam tá tabuľa na rohu. Som strašne zvedavý.

Pri tých sladkostiach by som sa tiež zastavil, lebo mi práve
prišla chuť na naše trdelníky. Mamka mali tie paličky aj
v Jindřichově, kde sem tam aj nejaké urobili. 

Veľkú radosť ste mi urobili tým obrázkom z Chrástky. Ja som
tam prežil celé chlapčenské roky. Lebo som tam denne pásal husi
s chlapcami Jančíkových, Martinom Kubisom, Vierkou
Gregurkovou, Aničkou Drúžkovovou, Ankou Sládkovou a iné.
Boli to pekné chvíle, keď sme „bojovali“ v zákopoch po Rusoch.
V Chrástke bol veľký orech a čerešňa, asi boli obecné, lebo úroda
bola vždy naša.  Za Bolfových stodolou bol židovský cintorín, ale
tam sme sa báli hrať, aby nás v noci židia nestrašili. U Panny
Márie v Chrástke sme hrávali futbal, bola tam taká rovinka sme-
rom k Starým horám. Mali sme napchanú punčochu všeličím aby
to bolo guľaté a hrali sme, aj keď sme mali krvavé palce, lebo sme
hrali bosí. Na krpce nebolo, ale boli to cez to všetko krásne roky.
No a čo sa týka tých PTP, tak to som zase pracoval s Pavlom
Palkovičom  na „Jámě Ludvík“ v Radvaniciach.  PTP-áci z kasár-
ní odišli a my, čo sme sa vyučili ako tovariši, sme bývali na ich
miestach.  PTP-ákov potom vozili z iných ubytovní, ale stretáva-
li sme sa. Mali sme na čo spomínať.

Strašne sa teším na ďalšie noviny. Nielen že som zvedavý, či
som trafil tú budovu, ale mi iste pripomenú zase iné časti z mojej
rodnej dediny a ľudí, ktorých som poznal počas mojich chlapčen-
ských rokov v Uníne. Ďakujem Vám za sprostredkovanie infor-
mácií o bývalom i dnešnom Uníne a prajem Vám, aby sa Vám tak
darilo i naďalej.

Veľmi pekne ďakujem a pozdravujem všetkých, Váš stály čitateľ,
rodák Pavel Feldman, Vikýřovice, ČR
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Baráž o postup do 4. ligy sa hrá 10. apríla 2010 v stolnotenisovej
herni v Hlohovci. Dvaja z troch postupujú do 4. ligy. STO Unín
budú reprezentovať a o postup budú hrať hráči Unína "A" meno-
vite: Ferdinand Šebesta, Zdenko Pekar, Vladimír Malík, Štefan
Mach, Jaroslav Iglár a Ivan Bucha.
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Vyžrebovanie jarnej časti futbalového
ročníka 2009/2010
II.trieda
14. kolo 28.3. 15.00 h. Unín - Smrdáky
15. kolo 4.4. 16.00 h. Unín - Radimov
16. kolo 11.4. 16.00 h. Vrádište - Unín
17. kolo 18.4. 16.30 h. Unín - Čáry
18. kolo 25.4. 10.00 h. Hradište - Unín
19. kolo 2.5. 17.00 h. Unín - Chropov
20. kolo 9.5. 10.00 h. B.S.Jur - Unín
21. kolo 16.5. 17.30 h. Unín - Stráže
22. kolo 23.5. 10.00 h. Rohov - Unín
23. kolo 30.5. 17.30 h. Unín - Trnovec
24. kolo 6.6. 17.30 h. Prietrž - Unín
25. kolo 13.6. 17.30 h. Unín - Letničie
26. kolo 19.6. 17.30 h. Holíč B - Unín

MO Dorast
16. kolo 13.3. 12.00 h. Jablonica - Unín
17. kolo 20.3. 14.00 h. Unín - Sekule
18. kolo 27.3. 15.00 h. B.Mikuláš- Unín
19. kolo 4.4. voľno
20. kolo 11.4. 13.00 h. Oreské - Unín
21. kolo 17.4. 14.00 h. Unín - Mokrý Háj
22. kolo 24.4. 16.30 h. Š. Humence - Unín
23. kolo 1.5. 14.00 h. Unín - Kúty
24. kolo 9.5. 12.30 h. Trnovec - Unín
25. kolo 15.5. 14.00 h. Unín - Kopčany
26. kolo 22.5. 17.30 h. Petrova Ves- Unín
27. kolo 29.5. 14.00 h. Unín - Brodské
28. kolo 5.6. 10.00 h. Skalica B - Unín
29. kolo 12.6. 14.00 h. Unín - Smolinské
30. kolo 19.6. 15.00 h. B.S. Jur - Unín

II. trieda žiaci
13. kolo 20.3. 14.00 h. Unín - L.N. Ves
14. kolo 27.3. 12.30 h. P. Močidľany- Unín
15. kolo 3.4. 11.30 h. Unín - Stráže
16. kolo 10.4. 11.30 h. Jablonica - Unín
17. kolo 17.4. 11.30 h. Unín - Rybky
18. kolo 24.4. 11.30 h. Dojč - Unín
19. kolo 1.5. 11.30 h. Unín - Senica D
20. kolo 8.5. 10.00 h. Smrdáky - Unín
21. kolo 15.5. 11.30 h. Unín - Gbely B
22. kolo 22.5. 13.00 h. Prietrž - Unín
23. kolo 29.5. 11.30 h. Unín - Petrova Ves
24. kolo 5.6. voľno
25. kolo 12.6. 11.30 h. Unín - B.S. Jur
26. kolo 18.6. 18.00 h. L.N. Ves - Unín

5.liga SE 
por. Mužstvo body záp. výh. rem. pre. +/-
1. STO Unín "A" 52 18 17 0 1 245 : 79
2. Korpo Studienka 51 18 16 1 1 236 : 88
3. STK B.S. Jur "A" 40 18 10 2 6 187 : 137
4. STO Unín "B" 36 18 8 2 8 170 : 154
5. Stavoimpex Holíč "F" 36 18 7 4 7 162 : 162
6. Sokol Skalica "C" 33 18 6 4 8 140 : 184
7. Propria Kúty "C" 33 18 7 1 10 153 : 171
8. STC Rohožník 31 18 5 4 9 144 : 180
9. Byt Centrum SE "C" 28 18 5 0 13 130 : 194
10. Sokol Skalica "D" 18 18 0 0 18 53 : 271

Výsledky stolnotenisových družstiev 
v sezóne 2009/2010

6.liga SE 
por. Mužstvo body záp. výh. rem. pre. +/-
1. Stavoimpex Holíč "H" 50 18 16 0 2 222 : 102
2. STO Unín "C" 45 18 13 1 4 214 : 110
3. Stavoimpex Holíč "G" 42 18 10 4 4 195 : 129
4. ŠK JÁŇAN M. Sv. Ján 39 17 10 2 5 171 : 135
5. Korpo Studienka "B" 37 17 10 0 7 160 : 146
6. STK Štefanov 35 18 7 3 8 153 : 171
7. Propria Kúty "D" 33 18 7 1 10 152 : 172
8. STK B. S. Jur "B" 30 18 5 2 11 152 : 172
9. Byt Cent. Senica "D" 27 18 4 1 13 124 : 200
10. Junior Club B. Mikuláš18 18 0 0 18 59 : 265

Nové vedenie futbalu v Uníne
Na výročnej členskej schôdzi TJ Unín, ktorá sa konala 3.1.2010
prišlo k zmenám vo výbore TJ. Zo svojich postov vo výbore odiš-
li viacerí členovia výboru a na ich miesta nastúpil nový výbor
v čele s predsedom p. Borisom Malíkom, ktorého sme požiadali
o rozhovor.
Pán predseda, v prvom rade Vám blahoželáme k zvoleniu do
funkcie predsedu TJ Unín, predstavíte nám nový výbor? 
Okrem mňa sú vo výbore TJ Unín nasledovní funkcionári: Roman
Jankovič zastáva funkciu tajomníka,  pokladníkom je Peter Rehák
ml., členovia výboru sú  Ivan Flamík, Peter Rehák st., Štefan
Rehák, Milan Vanek, Miroslav Bartal, Pavol Pivák, Laco Pobuda
a Ján Mach.
Aké sú Vaše ciele do jarnej časti?
Predovšetkým máme záujem stabilizovať situáciu v klube ako
i pri jednotlivých mužstvách. Chceme sa zamerať hlavne na prácu
s mládežou. V tejto oblasti by sme radi nadviazali na prácu našich
predchodcov, veď 5 naši odchovanci - dorastenci, hrajú v iných
kluboch (Adam Mihál, Peter Rehák, Frederik Flamík v Skalici,
Ivan Šiška v Bernolákove, Marek Míšaný na Myjave).  Väčšina
z nás vo výbore len začína na funkcionárskom poste, preto by sme
požiadali aj o trpezlivosť zo strany fanúšikov, hlavne v jarnej časti
futbalových súťaží.
V mene redakcie ďakujem za rozhovor. Novému výboru prajeme
veľa športových úspechov, funkcionárom, ktorí vo výbore svoju
činnosť ukončili, ďakujeme za prácu v prospech TJ Unín a obce
Unín.                                                                    Ján Palkovič


