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Mladé mamy. Takto sme ich vítali v roku 1986.                                    Foto: archív OcÚ

Príjemné prežitie 

Veľkonočných sviatkov,

krásnu jar,

veľa radosti a optimizmu 

Vám praje redakčná rada.

*** Pozvánka ***
Pozývame všetky mamy, starenky, babky a ženy na slávnosť pri príležitosti Dňa matiek, ktorá sa uskutoční 

v nedeľu 8. mája 2011 o 14.00 hod. v Kultúrnom dome Unín

Dušan Kuba: Matke
Zima, keď podáva na rozlúčku ruku
a miznú snežné záveje,
Vesna, keď ženie život do rozpuku,
myseľ ma k tebe zaveje.

Tam, v rodnej dedine, chalúpočka malá
zďaleka sa mi usmeje.
Tu si ma, mama, s láskou vychovala,
skrývajúc sladké nádeje.

Do tvojej náruče letím odovzdane, 
tak ako za detských časov.
Bozkávam teplé, preláskavé dlane
i striebro tvojich vlasov.

Srdce ti na dlani razom odovzdávam
za všetky života obete.
A v tebe, mama, s úctou vďaku 
vzdávam
ostatným matkám na svete.

Moja mama
Raz, až budú moje deti dosť veľké na to,
aby pochopili, čo motivuje ich rodičov,
poviem im:
Milovala som ťa toľko, že som sa vždy
pýtala kam a s kým ideš a kedy sa vrátiš
domov. 
Milovala som ťa toľko, že som trvala na
tom, aby si si i na nový bicykel našetrila
sama, a to i cez to, že sme ti ho mohli
s ockom bez problémov kúpiť.
Milovala som ťa tak, že som ťa nechala
samu prísť na to, že tvoj nový najlepší
priateľ nie je zase taký dokonalý.
Milovala som ťa tak, že keď som ťa potre-
stala, nechala som ti urobiť poriadok
v tvojej izbe, čo ti zabralo i dve hodiny,
hoci mne by to trvalo iba pätnásť minút.
Milovala som ťa tak, že som ťa nechala
spoznať moje sklamanie a slzy, aby si
pochopila, že ani tvoji rodičia nie sú per-
fektní.
Milovala som ťa tak, že som ťa nechala
prevziať zodpovednosť za svoje činy, i keď
tresty boli mnohokrát tvrdé, že mi skoro
puklo srdce. Cez to som ťa milovala tak,
že som neváhala povedať nie, pretože som

vedela, že mňa nepochopíš a budeš mňa
za to odsudzovať. Boli to pre mňa najťaž-
šie zápasy. Ale dnes som spokojná, lebo
som v nich zvíťazila. A viem, že zároveň si
zvíťazila i ty. Až raz budú tvoje deti dosť
veľké na to, aby sami pochopili jednanie
rodičov, povieš im:
Tvoja maminka nie je zlá, má len o teba
starosť. Dnes viem, že tá moja bola najlep-
šia na svete, i keď vtedy som si to nemys-
lela, skôr naopak. Keď ostatné deti raňaj-
kovali sladkosti, my sme museli jesť ovo-
cie, zeleninu, vajíčka, mlieko, kakao,
chlieb a pečivo. Keď ostatné deti mali
k obedu sušienky a limonádu, my sme
mali zemiaky, mäso a šalát. A verím, že
i večeru sme mali inú a ja som si myslela,
že nám mama nechce dať to, čo máme radi
– čokolády a cukríky, pretože som vedela,
že iným deťom ich rodičia dávajú.
Moja maminka musela vždy vedieť, kde
trávime náš voľný čas. Musela vedieť,
s kým sa kamarátime a čo spolu robíme.
Myslela som si, že sa mám horšie ako vo
väzení. Dokonca nerešpektovala ani žiad-
ne zákony na ochranu neplnoletých –
museli sme umývať riady, vynášať smeti,
starať sa o psa, upratovať si izbu a kopec
iných domácich prác. Myslela som si, že

kvôli našej mame sme prišli o mnoho zážit-
kov, ktoré mali možnosť zažiť ostatné deti.
Vždy trvala na tom, aby sme hovorili
pravdu. Keď sme prišli do puberty, prisa-
hám, že bola schopná čítať nám myšlien-
ky. Bolo to k zúfaniu: Dozerala na to, aby
sme si čistili zuby, kúpali sa a aby sme sa
učili. Už máš urobené úlohy? Ach, ako
otravné otázky! Niekedy som dokonca
uvažovala o tom, že utečiem z domu.
Kvôli našej mame sme nikdy neskúsili
drogy, nikdy sme nemali problémy s alko-
holom, nestali sa z nás vandali. Kvôli nej
sme si nezranili telo ani dušu a poznali
pohodu a radosť. Áno, to všetko kvôli nej.
Teraz už mám vlastnú rodinu, som celkom
dobre vychovaná, som čestná, s úctou pri-
stupujem ku každému človekovi. Mame
sa podarilo zachrániť moje svedomie, som
tolerantná, ale poznám nebezpečenstvo
a preto viem, že správne zásady sú
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Opustili nás:     
Stanislav Rehák 11. 1. 2011
Dana Plchová 23. 1. 2011
Česť  ich pamiatke 

S p o l o č e n s k á  k r o n i k a

Narodili sa:
Juraj Rosivač 3. 2. 2011
Linda Horinková 10. 3. 2011
Sofia Reháková 14. 3. 2011

V separovaní odpadu sme sa 
zlepšili, ale ...
Pri vyhodnotení separácie komunálneho odpadu za rok 2010 fir-
mou VEPOS spol. s r.o. Skalica, s ktorou máme uzatvorenú zmlu-
vu na vývoz všetkých druhov odpadu, sme dosiahli pomerne
dobré výsledky. Zo 17 hodnotených obcí a miest sme v jednotli-
vých vyseparovaných komoditách dosiahli nasledovné výsledky:
sklo – 1. miesto, 14,53 kg na obyvateľa, plasty – 2.miesto, 10,31 kg
na obyvateľa, papier 3. miesto, 8,90 kg na obyvateľa, elektrood-
pad – 8. miesto, 2,42 kg/obyvateľ, pneumatiky – 6. miesto,
0,20 kg/obyvateľ, komunálny odpad z popolníc – 11. miesto,
228,04 kg/obyvateľ. V porovnaní s hodnotením ostatných obcí

Vývoz TKO 
28. 4. 2011
19. 5. 2011
9. 6. 2011

30. 6. 2011
21. 7. 2011
11. 8. 2011

1. 9. 2011
22. 9. 2011

13. 10. 2011
3. 11. 2011

24. 11. 2011
15. 12. 2011

„Antiukážka“ sepa-
rácie odpadu.

Foto -red-

múdrosti, preto sa snažím robiť všetko čo najlepšie i za cenu mno-
hých obetí. I za cenu toho, že riskujem, že si moje deti budú
o mne myslieť to, čo ja som si myslela o svojej mame. Lebo už
som konečne pochopila, čo je to výchova s láskou k zodpoved-
nosti, za šťastie mojich detí. Pochopila som, že nová generácia to
veľmi potrebuje. Áno, potrebuje viac takých maminiek, ako je tá
moja.

Zvyčajne sa vyhýbame uverejňovať články, ktoré prídu do našej
e-mailovej schránky, ale tentoraz sme neodolali a jeden z nich
sme uverejnili, hoci autor je neznámy

Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov 2011
Už dlhé stáročia sa na získanie údajov a informácií o stave spo-
ločnosti využívajú rôzne podoby sčítania obyvateľov, domom
a bytov. V poslednom období sa takéto sčítanie robí každých 10
rokov. Teraz sa sčítanie vykoná na celom území Slovenskej
republiky k 21. máju 2011. Údaje sa zaznamenajú do sčítacieho
tlačiva k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc
z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011.
Každú domácnosť navštívi sčítací komisár, ktorý odovzdá sčítacie
tlačivá a identifikátor s overovacím heslom v zalepenej obálke.
Po prvý raz si môžu občania pri sčítaní vybrať či sa sčítajú elek-
tronicky, alebo vyplnia tlačené sčítacie formuláre.
Údaje o obyvateľovi vypĺňa každý člen domácnosti, údaje o byte
vypĺňa jedna osoba za bytovú domácnosť a údaje o dome vypĺňa
jedna osoba za celý dom. Identifikátor je potrebný pre obidva
spôsoby sčítania a slúži na identifikáciu sčítacích formulárov.
Údaje zistené pri sčítaní sú chránené zákonom a slúžia pre štatis-
tické potreby. Sčítanie sa vykoná v čase od 13. mája 2011 do
6. júna 2011. Elektronické sčítanie prostredníctvom internetovej
stránky www.scitanie2011.sk bude od 21. mája 2011 do 29. mája
2011. Ak sa obyvateľ do tohto termínu nesčíta, musí vyplniť tla-
čené formuláre. Vyplnené formuláre si sčítací komisár vyzdvihne
v každej domácnosti.                                                           -rd-

patrí naša obec medzi tie lepšie, čo je chvályhodné, ale stále
máme rezervy, nakoľko sú medzi nami takí spoluobčania, ktorí
separujú veľmi málo alebo vôbec. Títo všetok odpad spaľujú, čím
znečisťujú ovzdušie a ničia zdravie nielen sebe, ale i celému okoliu. 
Obecné zastupiteľstvo v roku 2009 stanovilo počet popolníc na
domácnosť, ktoré by mali pri riadnej separácii odpadu postačovať
a to nasledovne: 1 osoba žijúca v domácnosti – 1 popolnica, 2 – 5
osôb – 2 popolnice, 6 – 8 osôb – 3 popolnice, 8 a viac osôb – 4
popolnice.  
Zber plastov a papiera je už vykonávaný v kratších časových
intervaloch.  Na plasty si môže každá domácnosť na obecnom
úrade vyzdvihnúť vrecia. Do vriec treba dávať fľaše riadne stlače-
né, aby nezaberali veľa miesta.  
Opäť sme urobili krok vpred, keď po desiatich rokoch snaženia sa
nám podarilo získať dotáciu z Ministerstva životného prostredia
SR z Kohézneho fondu EÚ na projekt rekultivácie skládky odpa-
dov v k. ú. Unín v celkovej hodnote 476.165,57 EUR. Stavba bola
skolaudovaná 15. 2. 2011. Z pohľadu niektorých spoluobčanov
má stavba drobné nedostatky, avšak zámer zastaviť skládku
a environmentálnu záťaž na naše životné prostredie sme priamo
nad obcou zastavili a dosiahli lokalitu, ktorá sa zhodnotí v krátkej
budúcnosti. 
Pre zlepšenie podmienok pri separovaní a zhodnocovaní odpadov
má obec vypracovanú projektovú dokumentáciu na „Zberný dvor
odpadov“, ktorý bude umiestnený v areáli roľníckeho družstva,
kde už sú vykúpené pozemky. Pri podaní tohto projektu sme
v minulom roku neboli úspešní, preto projekt po úpravách
a vyhlásení výzvy podáme v tomto roku znova. 
V minulom roku sme prikročili k likvidácii bývalej vodnej po-
žiarnej nádrže na okraji obce. Táto stavba bola vybudovaná na
cudzom pozemku a po poškodení prítoku vody do nádrže sa stala
nefunkčná. Pre prípad požiaru máme v obci vybudovanú hydran-
tovú sieť, takže voda na hasenie je takto zabezpečená. Nádrž plá-
nujeme zaviesť výlučne stavebnou suťou. Každý vývoz je nutné
ohlásiť starostovi obce, ktorý odpad osobne obhliadne a dá súhlas
na jeho vývoz. Doteraz nebol ešte povolený žiadny vývoz a už sa
tam nachádzajú odpady, ktoré sa bežne v obci separujú ako tele-
vízory, plastové prepravky, drevené dvere a pod.
To, že sa ešte po viacerých rokoch naši spoluobčania nenaučili
separovať je dôkazom i fotodokumentácia.

Štefan Andel – starosta obce

Jednota dôchodcov bilancovala
Kultúrny dom sa v nedeľu 20.marca zaplnil členmi Jednoty
dôchodcov v Uníne, ktorí sa po roku opäť zišli na výročnej člen-
skej schôdzi. Pozvanie prijal starosta obce Štefan Andel, pod-
predseda Trnavského samosprávneho kraja Zdenko Čambal
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Čo bolo:
2. 1. Novoročný stolnotenisový turnaj

29. 1. Hasičský maškarný ples – DHZ
6. 2. Detský maškarný ples – SZCH
5. 3. Fašiangová zábava s pochovávaním basy – unínski mládenci

20. 3. Výstava „Kuchynský riad kedysi a dnes“ - JD
1. 4. Diskozábava - DHZ

Čo bude:
24. 4. Veľkonočná diskozábava – TJ
8. 5. Deň matiek

28. 5. PLAMEŇ – súťaž hasičských družstiev – DHZ
4. 6. Deň detí

25. 6. Petro-Pavlovská krojová zábava – SZZ
2. 7. Večerná hasičská súťaž so zábavou – DHZ

16. 7. Družobné stretnutie TJ Unín – TJ Moravany – TJ
16. 7. Futbalová „11“ – OcÚ a TJ 
30. 7. Unínske samohyby – DT klub Unín

Kultúrno-spoločenská činnosť

Uctili sme si relikviu svätého Cyrila 
V rámci trojročnej prípravy k blížiacemu sa 1150. výročiu prí-
chodu slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na Veľkú
Moravu roku 863, putuje od začiatku tohto roka po slovenských

farnostiach reli-
kvia svätého
Cyrila, ktoré pat-
ria Nitrianskemu
biskupstvu. Po
slávnostnom pri-
jatí ostatkov
v bratislavskej
katedrále svätého
Martina, kde boli
v dňoch 2. – 7.
januára 2011
vystavené k ucte-
niu, začali svoju
púť po dekaná-

toch Bratislavskej arcidiecézy. Do nášho Skalického dekanátu pri-
niesol ostatky arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v sobotu 15.
januára. Od pondelka 17. 1. do soboty 22. 1. putovala po všetkých
farských chrámoch dekanátu. K nám doputovala v doprovode
skalického dekana ThLic. Romana Stachoviča v stredu 19. januá-
ra. Plánovaný sviečkový sprievod od kaplnky do farského kosto-
la, v ktorom by sa za účasti dychovej hudby niesol relikviár
s ostatkami sa pre nepriazeň počasia nekonal, ale táto malá sláv-
nosť sa začala priamo sprievodom vo farskom kostole, v ktorom
boli pred hlavný oltár prinesené ostatky. Hlavný celebrant prečítal
pri bohoslužbe pastiersky list arcibiskupa, ktorý adresoval veria-

Rozlúčka s fašiangami
Fašiangová tradícia v Uníne stále žije. Aj tohto roku sa unínski
mládenci – ročník 1992 postarali o tradičnú pochôdzku po obci.
V sprievode nechýbala ani ťava Ilonka a už po tridsiaty rok ani jej
sprievodca Ján Kišš (bývalý kominár) v ženskom oblečení. K šty-
rom starším regrútom sa do sprievodu pridali aj siedmi mladší
podregrúti, veselo pomaľovaní mladší mládenci, ktorí po dedine
povykrúcali v tanci takmer všetky dievčatá i ženy. 

Záhorácki muzikanti v kultúrnom dome rozprúdili večernú zába-
vu. Svojou hrou a spevom zabávali všetkých domácich i cezpoľ-
ných hostí, ktorí sa zišli v hojnom počte. Usporiadatelia zabezpe-
čili dobré vínko, občerstvenie a bohatú tombolu, do ktorej prispeli
zaujímavými cenami sponzori nielen z Unína, ale aj zo širokého
okolia.

Spestrením programu
bol slávnostný zápis
Jána Kišša do Pamätnej
knihy obce Unín
a poďakovanie starostu
obce Štefana Andela
a zástupcu starostu
Jána Palkoviča za jeho
30 ročnú službu obci.
Pri tejto príležitosti mu
odovzdali suvenír
predstavujúci slona
Bimba – predchodcu
ťavy Ilonky. 
Poďakovanie všetkých

patrí zaslúžilým „starým“ spevákom, ktorí odovzdali pomyselné
žezlo mladším. „Noví“ speváci predstavili hosťom mládencov tra-
dičnými spevmi o ich huncútstvach. Bodkou za tohtoročnými
fašiangami bol smútočný sprievod, ktorý sa rozlúčil s fašiango-
vým obdobím pochovaním basy.
„Odpočívaj v pokoji až do Veľkej noci, naša milá basa!“

Bc. Jana Žilínková

Relikviár s ostatkami sv. Cyrila. 

a predseda okresnej organizácie jednoty dôchodcov Jozef
Morbacher. Kultúrnym programom sa predstavila spevácka sku-
pina Úsmev a Anna Reháková sa prihovorila dôchodcom vtipnou
básňou. Predsedníčka organizácie Štefana Jurigová zhodnotila
prácu za rok 2010 a zablahoželala 70, 75, 80, 85 a 90 ročným jubi-
lantom, ktorí dostali malý upomienkový darček.
Činnosť organizácie je bohatá, náročná na čas. Preto patrí vďaka
všetkým, ktorí sa aktívne zapájajú a organizujú kultúrne poduja-
tia, ale i tým, ktorí sa týchto akcií zúčastňujú ako hostia a tak pod-
porujú prácu tých ostatných. Lebo ak sa budeme navzájom všetci
podporovať, dosiahneme oveľa viac. 

Štefana Jurigová

cim Skalického dekanátu. „Relikvia je malou čiastkou z tela sväté-
ho Konštantína – Cyrila, z toho istého tela, ktorého ruky prvýkrát
písali znaky slovanskej abecedy, hlaholiky. Z toho istého tela, kto-
rého ústa vyslovovali pred našimi predkami v staroslovienčine
slová svätej omše, ktorého ruky niesli listiny s prekladmi posvät-
ných textov“ písal nám v liste arcibiskup. Vyzval nás, aby sme
„s veľkou úctou prijali, navštívili, uctili si relikviu svätého Cyrila,
čo mohol urobiť každý jeden počas bohoslužby. V závere svojho
pastierskeho listu vyprosoval pre každého z nás milosti, aby bolo
putovanie relikvie svätého Cyrila novým podnetom a príležitosťou
na posilnenie duchovného života.“ Po skončení bohoslužieb sa
relikvia vrátila do Skalice. Jej púť pokračovala v ďalších dekaná-
toch arcidiecézy až do posledného februára, kedy ju prevzal
v rámci putovania Slovenskom vojenský ordinariát. 

Foto a text: M. Hoferka

Spoločné „oficiálne“ foto „regrútov a podregrútov“.
Foto: Š. Daniel

Štyria statoční z ročníka 1992.
Foto: Š. Daniel



4 Unínske noviny

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 úvod-
zovkách 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 tejto časti rozprávania zo školskej Kroniky by som sa chce-
la venovať krátkemu časovému úseku, a to: školskému roku
1944/45. V tomto roku sa udiali prevratné zmeny, ktoré sa dotý-
kali nielen obyvateľov obce Unín, ale i celého slovenského náro-
da. Vďaka A. Flamikovi a jeho manželke, ktorí  zachytili tie hek-
tické dni formou denných zápiskov, môžeme nahliadnuť do histó-
rie a nechať sa unášať autenticitou týchto významných udalostí.

Školský rok 1944/45 sa začal 4. septembra len so štyrmi trie-
dami. Dvaja učitelia boli preložení do iných škôl. Jeden z nich,
Vladimír Samčík, bol preložený do Sobotišťa a „prísne vyšetro-
vaný, či sa nezúčastnil na partizánskom hnutí“.

A. Flamik si do Kroniky poznamenal: „do 10. februára sme
horlivo vyučovali. Každý učiteľ sa snažil prebrať čo najviac látky,
lebo bolo prikázané uberať z vedľajších predmetov z obavy, že
bude prerušené vyučovanie pre vojnové pomery.“

Z Kroniky sa dozvedáme, že do školy mali byť pôvodne eva-
kuované mníšky z Trnavy, potom pohotovostný oddiel HG,
neskôr si školu rezervovala učtáreň Hlavného veliteľstva žandá-
rov z Bratislavy. 10. februára však sem bola evakuovaná HM
z východu, ktorá v škole zostala až do 3. apríla – „potom sa roziš-
li po tunajších gazdoch“.

V tejto časti Kroniky je ďalej zachytená situácia v obci tak, ako
sa odohrávala deň po dni: 2. apríla sa nasťahovali do obce nemec-
kí vojaci: „boli ubytovaní len na Malej strane“.

4. apríla prišiel do Unína: „technický oddiel slovenských voja-
kov. Hneď po príchode ich nemeckí vojaci odzbrojili prostredníc-
tvom rozkazu vydaného veliteľ. slov. vojska“.

A. Flamik uvádza, že: „v dedine bol pracovný oddiel pl. Št.
Tatarku a oddiel podpl. Šmidlovského – títo dostali rozkaz odísť“.

5. apríla – večer: „ lenže väčšina vojakov sa tu poukrývala
a rozutekala v civilných šatách, ktoré im tu a v okolí ľudia daro-
vali“.

Po odchode slovenskej posádky prišlo do Unína veľa nemec-
kých vojakov, A. Flamik píše: „tanky a motorové vozidlá stály
jedno za druhým od spodného konca dediny až po Lipky
v Brovištiach.“

5. apríla sa však stala ešte jedna udalosť: večer sa v celej dedi-
ne zažali elektrické lampy, a v Kronike je poznamenané: „Bolo to
dielo partizánov, ktorých bolo vyše 60 ukrytých v našich lesoch“.

6. apríla, v piatok prichádzali do Unína nové nemecké posily. 
A. Flamik píše: „v škole bolo plno nemeckého vojska, pričom

v byte a kabinete školy bola telefónna ústredňa“. Večer o 22,00
hod. padli prvé dve bomby pred školu, ktoré zabili „3 Nemcov a
kone a do izby J. Sprušanského proti škole, ktorému črepina zlo-
mila ruku. O 24,00 hod. už boli v dedine prvé ruské výzvedné
hliadky“.

7. apríla o 3,00 hod.  sa začal „boj ohromnou streľbou. Rusi sa
približovali od Štepanova, Nemci sa bránili, ustupovali a zapaľo-
vali domy a hospod. staviská. Tieto boje trvaly tri dni. Pouličné
boje sa viedly 9 hodín, za tú dobu bolo na škole vybitých 199
tabúľ na oknách a dverách. Najviac trpela uličná fronta školy
zásahmi bômb, mín a guľometov. Strecha školy bola tiež dosť
poškodená“.

A. Flamik si dôkladne zaznamenal všetky škody, ktoré škola
utrpela: „Zo školských okien do ulice i do dvora viedli Nemci
obranu. Aby mali v zborovni a kabinete viac miesta zvalili ohni-

vzdornú pokladňu, poškodili veľký stôl, vypáčili priečinky súkrom-
ného písacieho stola riaditeľa. Všetky úradné spisy, knihy, kance-
lárskej potreby rozmetali po zemi a šlapali po nich. Pri streľbe
boly zničené aj 3 nové dvojsedadlové lavice v nových učebniach“.

7. apríla o 14,oo hod.- „sme sa stretli s prvou bojovou jednot-
kou ČA. Keď fronta odtiahla ďalej za Radimov, zariadila si ČA
v škole nemocnicu. Všetky učebne, skrine a miestnosti musely byť
za hodinu vyprázdnené civilným obyvateľstvom.“

Zápis v Kronike končí touto vetou: „Vydýchli sme si spokojne,
lebo prestalo jestvovať násilné fašistické pánstvo – boli sme zase
spojení v Československej republike“.

Mgr. Izabela Hanzlíčková

Z Kroniky Rímskokatolíckej ľudovej školy v Uníne ( III. časť)
Oslobodenie obce Unín

V tomto roku sme mali možnosť 4. januára pozorovať čiastočné
zatmenie Slnka.  Tento úkaz trval takmer tri hodiny a bol pekne
pozorovateľný aj u nás. Začínal o 8,04 hod., vrchol dosiahol
o 9,26 hod. a o 10,55 hod. končil. Bolo zatienených až 78 %
Slnka. Najbližšie zatmenie bude u nás pozorovateľné až v roku 2015.

Foto Vl. Petrovič

Aby učenie bolo zábavou
Moderná doba si žiada moderné prístupy, efektívnu prácu a tvori-
vosť nielen v profesiách, ale aj v školách. V rozsahu povinností
učiteľa  je obsiahnutá i nutnosť neustáleho vývoja. Vyučovací pro-
ces vyžaduje tvorivý prístup v edukačnom procese  a uplatňova-
nie nových metód práce.  V súčasnej dobe vedomosti  učiteľov
získané v priebehu štúdia rýchlo  stárnu. Učiteľ je základnou zlož-
kou vzdelávacieho systému na všetkých úrovniach. Kvalita vzde-
lania  záleží aj od osobnosti učiteľa a jeho odbornej prípravy. Od
pedagóga je požadovaná neustála kreatívna a inovatívna práca.
Ak chce byť profesionálny, musí prijímať nové výzvy. Jednou
z nich je v súčasnosti interaktívna tabuľa.   
Donedávna sme len ticho závideli školám, ktoré si ju mohli dovo-
liť kúpiť. Už tomu tak nie je, protože už niekoľko mesiacov je
naištalovaná i v našej základnej škole.  Vyučujúci boli preškolení
na používanie  interaktívnej tabule a postupne ju zapájajú do vyu-
čovacieho procesu. Dokonca v nej prezentovali svoje prezentácie
vyučovacích hodín pred skúšobnou komisiou.
Čím je táto pomôcka výnimočná? Je to elektronické zariadenie,
ktoré slúži na zefektívnenie vyučovania. Umožňuje živo-interak-
tívne pracovať s výukovými programami k predmetom a to všet-
ko priamo z tabule, zapojiť žiakov živo do tvorby lekcií, interak-
tívnym perom môže učiteľ  i žiak dopisovať  kamkoľvek  do pre-
mietaného obrazu - odrážky, zvýraznenia, popisy, a pod. Táto
pomôcka prináša nové impulzy pre všetky zmysly, nové nadšenie
a silnú motiváciu žiakom byť súčasťou živého diania v triede a pri
tabuli.
Do budúcna by sme určite uvítali mať takéto pomôcky v každej
triede,  aby bolo učenie zábavou.                                          -mv- 
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V malom množstve liek, vo väčšom
medicína
Aj takto vtipne by sme mohli hovoriť o nápoji, ktorý má v našej
obci dlhodobú tradíciu  – o slivovici.
Dlhoročná tradícia pálenia slivovice v našej obci je podmienená
rôznymi faktormi - úrodou sliviek, kvalitným kvasom, kvalitou
pálenice a v neposlednom rade kvalitou a zručnosťou páleníka.
I keď v minulosti bol Unín vinárskou oblasťou, zmienka o prvej
pálenici, ktorá stála v extraviláne chotára „U olšá“,  je z 19. sto-
ročia. Ďalšie pálenice sa stavali v obci pri potoku z toho dôvodu,
že voda sa využívala ako chladiace médium. Do obdobia I. sve-
tovej vojny bolo v obci 7 páleníc, ktoré postupne zanikali.
Posledná zanikla v roku 1924. Od tohto obdobia až do založenia
pálenice v roku 1943 sa chodilo páliť do páleníc v okolitých
obciach. V tomto roku spoločne vybudovali notár Flimmel, farár
Matuška a učiteľ Flamík pálenicu na mieste, kde stojí terajšia
pálenica. Pozemok im poskytol Ján Vanek. Táto, na tú dobu už
moderná pálenica fungovala v nezmenenej podobe až do 80-tich
rokov minulého storočia. V roku 1982 prešla pálenica totálnou
rekonštrukciou a modernizáciou a od roku 1997 je vo vlastníctve obce.

História výroby destilovaných nápojov je však oveľa staršia,
môžeme ju rátať na tisíce rokov. Už na území niekdajšej
Mezopotámie našli archeológovia asi 5 tisíc rokov staré zariade-
nia na výrobu alkoholu. Tie boli pravdepodobne predchodcami
destilačného prístroja otomanskej kultúry z roku 1500 pred našim
letopočtom. začiatkom 80. boli nájdené rokov minulého storočia
na Spiši. Takže asi platí: „aj tí naši (predkovia) píjavali...“ Znalosť
destilácie neznamenala schopnosť vyrobiť čistý alkohol. To sa
podarilo až v 10. storočí arabským lekárom, ktorí dokázali odde-
liť jednotlivé frakcie, ktoré používali ako liek. Svoje tajomstvo
dlho tajili. Odhalili ho talianski mnísi, známi nielen výrobou
alkoholu ale aj bylinných páleniek, ktoré s úspechom predávali na
lekárske účely. Napríklad počas morovej epidémie v 14. storočí
sa chorí liečili borievkovým destilátom, ktorý údajne preto dostal
názov „aqua vitae“ (voda života). Do našich končín sa znalosti
o destilácii dostali pomerne skoro. Archeologické výskumy uká-
zali, že tradícia pestovania ovocia má korene už v období Veľkej
Moravy. Oficiálnu podporu dostalo v roku 1752 od Márie Terézie,
ktorá vydala záhradnícky poriadok, ktorý položil základy nielen
záhradníckeho cechu, ale podporil pestovanie ovocia a vzdeláva-
nie budúcich ovocinárov. Vznikali nové sady, škôlky na pestova-
nie výsadbového materiálu a samozrejme prevádzky na spracova-
nie ovocia ako aj pálenice. Všetko čo sa neusušilo alebo nepouži-
lo na lekvár sa vypálilo. Najčastejším produktom bola slivovica.
Jej dobré meno a kvalita sa niesli nielen do Pešti, ale aj do cisár-
skej Viedne. Slivovica je súčasťou našej histórie v dobrom i zlom.

Používa sa na všetko, pretože dobrá slivovica je v prvom rade
liek, nie alkohol. Je symbolom nášho kraja, sprevádza nás od
narodenia až po dni staroby. Pri dobrej slivovici by vás nemalo
triasť, nemali by sa vám postaviť všetky chlpy na tele, nemalo by
vás páliť v hrdle ale v žalúdku a nemala by mať ani puch, „po kto-
rom sa egyptské múmie samy prevracajú na brucho“. Každý, kto
ochutnal slivovicu vie,  o čom je reč. Starí gazdovia vedeli slivo-
vicu odhadnúť aj bez „koštovania“. Potriasli fľaškou, zhodnotili
aká retiazka sa z bubliniek vytvorila a ako dlho sa na hladine sli-
vovice po jej obvode držala.  Retiazka sa vytvára pri 51-52 per-
centách alkoholu, vtedy drží päť až desať sekúnd. Čím skôr sa roz-
padne, tým je alkohol silnejší. Vnímanie  „sily“ slivovice záleží aj
od teploty. Najlepšie chutí chladená na 16 až 18 stupňov. Okrem
„sily“ vplýva na výsledný dojem aj jej vek. Nie nadarmo sa po
narodení dieťaťa zakopával demižón so slivovicou, aby bola zrelá,
keď bude treba. Ak sa slivovica po rokoch našla (nie vždy sa tak
stalo), potvrdilo sa staré pravidlo, že slivovici vek pristane.
Slivovica potrebuje čas, po vydestilovaní je dosť nepitná, tvrdá
a ostrá. Spravidla platí, že čím je slivovica dlhšie uložená, tým
lepšia je jej kvalita, zaokrúhľuje sa chuť i vôňa, získava požado-
vanú harmóniu. Už v minulých časoch bolo pálenie destilátov pod
kontrolou „panstva“, neskôr štátu. Pálenice sa zakladali najmä pri
šľachtických sídlach. Boli zdrojom nemalých príjmov najmä
v čase feudalizmu. Najstarší zachovaný liehovar fungoval pod
Ľubovnianskym hradom. V regióne je liehovar v Holíči z roku
1880, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. V kronikách obcí
a miest je plno údajov o zrušení páleníc počas socializmu.
Likvidovali sa, zachovali sa len výnimočne. V Uníne sa nielen
zachovala, ale aj zrekonštruovala a zmodernizovala. To ale bola
svetlá výnimka a srdcové rozhodnutie ľudí, ktorí riadili túto obec.
Dnešným páleniciam, ktoré sú vybavené modernou technológiou
a ich páleníci dokážu z dobrého kvasu vypáliť produkt konkuren-
cie schopný aj značkovým vzorkám zo zahraničia,  robí problémy
hlavne štát. Namiesto podpory zvýšil sadzbu dane za lieh aj pre
pestovateľské pálenice. Dnes zaplatíte za vypálenie litra 52–ky
minimálne 3,80€, z ktorých zriaďovateľ dve tretiny odvedie štátu.
Takže osud 143 registrovaných páleníc je v rukách štátu a preto je
neistý.
V minulých týždňoch sa skončila ďalšia sezóna v našej pálenici.
Je tu opäť jar, slnko a teplo začína napĺňať púčky na „duranziách,
chorvátskych,“ ale i na nových odrodách- Jojo, Čacianska lepoti-
ca, Stenly, President a iné. Ak príroda bude silná a odolá škodcom
a jarným mrazíkom, bude úroda a bude pokračovať ďalší seriál
v unínskej pálenici, ktorý je kvalitnejší ako produkuje komercia
v médiách. Tak na zdravie! A užívajte ju len ako liek! - jp-

Dva vrcholy – Mont Blanc (4810 m n. m.) a Unínska slivovica 52°.
Fľašu unínskej slivovice vyniesli na najvyšší bod Európy mladí
bratislavskí športovci. Foto: M. Markech.

Spomienky bývalého učiteľa
Našu obec navštívil bývalý učiteľ miestnej základnej školy pán
Otto Mateovič zo Šaštína-Stráží. V priateľskom rozhovore, kde
spolu s nami zaspomínal, sme mu položili pár otázok.

Pán Mateovič, spomínate ako ste prišli do Unína učiť?
Bolo to dávno, ale spomínam na Unín rád. V roku 1955, teda pred
56 rokmi, som nastúpil ako učiteľ matematiky a fyziky na miest-
nu školu. Pochádzam zo Straží. Bol som vtedy slobodný, tak som
musel bývať v Uníne na priváte. Vtedy neboli vybudované komu-
nikácie ako teraz, že by som prišiel zo Šaštína do Unína za pár
minút. Domov som chodieval v sobotu autobusom cez Holíč,
potom vlakom cez Kúty. Býval som oproti škole u rodiny Rafaela
Vaňka. Stravoval som sa u rodiny Jána Fodora. Vtedy nebola
v škole jedáleň ako máte teraz v novej peknej škole. Pán Fodor
pochádzal tiež zo Straží, vykonával vtedy v Uníne funkciu pred-
sedu MNV, takže ma riaditeľ školy, Jožko Podmanický, ako spo-
lurodáka  k nemu doporučil.
Ako spomínate na Unín tej doby?
Dobre si pamätám, že vtedy sa v Uníne chodilo v krojoch či pri
práci, či pri slávnostnej príležitosti. Táto tradícia tu bola pomerne
silná. A viem, že sa zachováva pri slávnostnej príležitosti dodnes.
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Z pôsobenia duchovných v Unínskej
farnosti V.
(pokračovanie z predchádzajúceho čísla)

Po odchode Jozefa Satka do Dolných Orešian sa stal novým
duchovným správcom Emil Matuška, ktorý prišiel do Unína
z Urmína (dnešné Mojmírovce, okr. Nitra). Matuška pochádzal
z Malých Bedzan, okr. Topoľčany, kde sa narodil 8. 7. 1904. Po
maturite v Prievidzi v roku 1927 vstúpil do kňazského seminára
v Trnave, kde 8. 5. 1932 v dnešnej Bazilike sv. Mikuláša prijal
z rúk trnavského apoštolského administrátora Pavla Jantauscha
kňazské svätenie. Po vysviacke bol poslaný za kaplána do Šurian,
od augusta 1932 do konca roka 1932 bol kaplánom v Palárikove
a odtiaľ putoval na svoje tretie a posledné kaplánske miesto do
Mojmíroviec. 

Jeho zásluhou sa v máji 1940 začalo s prístavbou bývalej školskej
budovy. Nový trakt, v ktorom boli postavené 2 triedy do dvora,
rovnako ako i byt správcu školy, bol ukončený už v novembri
1940. Celkové náklady na výstavbu predstavovali sumu vyše 363
tisíc korún. Z toho 200 tisíc tvorila pôžička, ktorú vybavil správ-
ca farnosti. Taktiež sa mu podarilo presvedčiť vedenie obce o nut-
nosti rozšírenia školy. Rozšíriť školu sa plánovalo už koncom 20.
rokov 20. storočia, ale pre rôzne ťažkosti sa to nepodarilo usku-
točniť. Ďalším jeho dielom, ktoré presahovalo rámec prítomnosti
bola spoluúčasť pri založení novej pálenice v roku 1943. Táto
pálenica s dvoma kotlami, ktorá na svoju dobu bola moderná, pre-

tože naraz sa v nej mohlo „páliť“ i „pre-
palovať“ vznikla na pozemku roľníka
Jána Vaňka. Okrem Vaňka, ktorý daroval
pozemok, prispela finančne na jej
výstavbu a zariadenie vtedajšia „obecná
honorácia“ - farár Emil Matuška, notár
Juraj Flimmel a riaditeľ školy Alexander
Flamík. Na jej mieste funguje dodnes
obecná pálenica. Popri spomínaných
aktivitách nezanedbával ani duchovnú
činnosť. Začiatkom pôstu 1942 sa
v kostole konali ľudové misie, ktoré na
pozvanie Matušku konal páter Anzelm
z kláštora františkánov zo Skalice. Bola
to nielen príprava na Veľkú noc, ale i na
primície miestneho rodáka Andreja

Emil Matuška (1904 –
1981) v čase svojho
pôsobenia v Uníne.

Fotografia chlapcov III. triedy v školskom roku 1934/35 s riadi-
teľom školy Alexandrom Flamíkom, miestnym farárom Jozefom
Satkom a učiteľom Jaroslavom Žárskym.

Je pekné, že sa pokračuje v tradícii, ktorú započali Vaši predko-
via. Viem, že vtedy na MNV robila Rozka Fišerová (Malíková)
a tá tiež chodila do práce v kroji.  Unín bol už vtedy známy aj svo-
jou dobrou kvalitnou slivovicou. Viem, že sa nepálilo len v pále-
nici pod dedinou... V hospode vtedy šenkoval Vilo Vrbický.  Ale
ešte jednu špecialitu mal Unín. Bolo tu veľmi veľa blata po celej
dedine, na cestách. Keď som sem išiel učiť, tak mi priatelia pove-
dali, aby som si zobral so sebou aj gumáky. Bohužiaľ mali prav-
du. Ale ja na Unín spomínam len v dobrom. Žiaci v škole boli takí
ako všade inde. Ľudia boli priateľskí, veselí a hlavne pracovití.
Vtedy takmer každý pracoval na svojom poli bez minimálnej
mechanizácie, čo bola doslova drina. Ale o to boli družnejší.
Môžem to posúdiť, lebo som sa zúčastnil na niekoľkých zábavách,
kde bola vždy veselá a priateľská atmosféra. Dokonca som sem
raz prišiel na hodovú tancovačku aj ako vojak.
Koľko ste v Uníne učili?
V Uníne som učil jeden školský rok, do roku 1956, potom som
narukoval na vojenskú službu. Po jej skončení som sa už do
Unína ako učiteľ nevrátil. Pokračoval som v učiteľskom remesle
v Kútoch, ale len krátko. Vtedy učiteľské povolanie nebolo
finančne ocenené. Pre príklad uvediem, že som zarábal 930 korún
a štandardné hodinky Pobjeda stáli 920 korún. Tak som sa rozho-
dol študovať a rozšíril som si vzdelanie o štúdium Dopravné stav-
by a prešiel som pracovať k Správe ciest. Z titulu tohto povolania
som sa však do Unína často vracal pri stavbách a rekonštrukciách
štátnych ciest. Stretával som sa s ľuďmi, ktorých som poznal
z doby môjho učiteľovania v Uníne, ale aj s rodákmi zo Straží,
ktorí sa sem priženili. Už sa asi opakujem, ale na Unín mám
pekné spomienky. Na ľudí i na obec. Dnes je to už iný Unín ako
za doby môjho pôsobenia, krajší, modernejší. Len jedno je smut-
né, že už je to 55 rokov čo som z Unína ako učiteľ odišiel. Čas je
mocný pán a vládca. Vtedy som bol slobodný mladý muž, dnes
som dôchodca žijúci v Šaštíne, otec 3 detí a 6 krásnych vnúčat.

Pán Mateovič, ďakujeme Vám za rozhovor, želáme Vám a Vašej
rodine pevné zdravie do ďalších rokov života.

-jp- 

Tvorivé dielne
8. apríla sa už druhýkrát v základnej škole  uskutočnil projekt
Tvorivé dielne. Prvý sa viazal k Vianociam a druhý k Veľkej noci.
Do projektu sú vždy zapojené deti predškolského veku a mlad-
šieho školského veku. Je zameraný na rozvoj tvorivých schop-
ností a zručností týchto detí pod vedením učiteliek výtvarnej

výchovy na I. stupni ZŠ a učiteliek MŠ. Účelom tohto podujatia
je vytvárať predpoklady na rozvoj estetického cítenia, umeleckej
tvorivosti a kultivovanie osobnosti človeka. Výtvarní pedagógo-
via zodpovedajú za odbornú náplň tvorivej dielne. Pripravia
pomôcky, zhotovia konečný výrobok, ktorý  slúži ako ukážka pre
deti. Podobný sa deti snažia vlastnoručne vyrobiť. Techniky práce

Absolventi Tvorivých dielní. Foto: Mgr. M. Vaňková

sú rôzne: kreslenie, maľovanie, kombinované  techniky a pod..
Samozrejme, že vekový rozdiel jednotlivých ročníkov nedovoľu-
je pracovať rovnakou rýchlosťou a presnosťou. Pre túto možnosť
sú tu šikovní žiaci deviateho ročníka, ktorí sú deťom nápomocní.
Zhotovené výrobky detí slúžia na výzdobu triedy počas sviatkov.  

-mv-
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Dermeka, ktoré mal na Veľkonočný pondelok 6. 4. 1942.  Krátko
nato 17. 4. 1942 vykonal vizitačnú návštevu farnosti dekan
z Borského Mikuláša Karol Karmaš. Kostolníkom v tom čase bol
Matej Ujhélyi, v dedine známy pod prezývkou (starý) Matis.
Farskú domácnosť Matuškovi viedla jeho matka. 
Viacerí pamätníci o Matuškovi zhodne tvrdia, že skôr ako kňaz by
mu pristalo povolanie právnika či politika. Asi tieto jeho vlast-
nosti boli jednou z príčin, prečo po jeho odchode z Unína do
Gbelov v marci 1944 bol záverom roka 1947 nakrátko zatvorený
a po roku 1948 prišiel o štátny súhlas na výkon duchovnej služby.
Štát mu nedovolil až do roku 1959 pôsobiť v pastorácii. Po
opätovnom získaní súhlasu pôsobil začiatkom 60. rokov 20. sto-
ročia v Piešťanoch a napokon vo Vrábľoch. Zomrel 8. 11. 1981. 
Jeho nástupcom v Uníne sa stal Jozef Hrčka, s ktorým si
Matuška vymenil miesto. Hrčka prešiel do Unína z Gbelov, kde
účinkoval od júna 1943. Predtým bol kaplánom v Dolnej Krupej

a v roku1941 v Dvorníkoch. Hrčka sa narodil 12. 9. 1912 vo
Zvončíne, okres Trnava. Skúšku dospelosti zložil 6. 6. 1933
v Trnave a po gymnaziálnych štúdiách pokračoval v štúdiu teoló-
gie v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený v Bratislave 29. 1. 1939
pomocným biskupom Michalom Buzalkom. Na svoje prvé pôso-
bisko nastúpil koncom januára 1939 do Dolnej Krupej. V roku
1940 konal 6 týždňovú vojenskú službu. V Uníne pôsobil od
marca 1944 do septembra 1947. V kruhu svojich veriacich prežil
prechod frontu začiatkom apríla 1945 v pivnici u Vaculovcov.
Počas týchto niekoľkých dní, keď obec bola bojiskom, vyhorelo
52 obytných domov, 152 stodôl a 28 maštalí. Poškodená bola
Kaplnka sv. Barbory a najmä zo severnej strany od lesa Farský
kostol sv. Martina, kde škoda bola odhadnutá na 170 tisíc korún.
Pre najviac postihnuté rodiny, ktoré prišli o všetko, dal Hrčka
k dispozícii polovicu fary. Podľa pamätníkov na fare našli dočas-
né prístrešie rodina Petra Michalka (bývali v Hornom konci
u mosta) a Alexandra Fagana (bývali pri potoku na Malej strane
pri Vrabcovej uličke). Rovnako rázne sa dal do opravy poškode-
ných kostolov. V roku 1946 sa uskutočnila zbierka na renováciu
kaplnky, ktorá vyniesla 20 tisíc korún. Taktiež sa poslala žiadosť
o príspevok i krajanom do USA, ktorí vyzbierali 21 tisíc korún.
V roku 1947 sa pristúpilo k obnove farského kostola. V auguste
1947 sa zvolil tzv. cirkevný výbor, ktorý mal aspoň čiastočne od-
bremeniť kňaza v záležitostiach obnovy kostola. So štátnou záru-
kou sa zobral úver 500 tisíc korún a v septembri 1947 sa začalo
s výmenou strechy a kompletne sa vymenil i krov. Tesárske práce
previedol majster Matúšek z Dojča so svojim zaťom Viliamom
Nemečkayom. Ako dobrí a kvalitní odborníci sa uplatnili nielen
na kostole, ale i pri obnove a výstavbe mnohých rodinných
domov v obci. Náklady na výmenu krovu a škridle boli vo výške
210 tisíc korún. K tomu treba ešte prirátať 60 tisíc korún, čo bola
hodnota práce veriacich. Počas tejto obnovy sa vybudovala nová
sakristia pri južnej stene sanktuária, do ktorej sa vybúral otvor.
Taktiež sa do kostola zaviedlo elektrické osvetlenie. Inštalačné
práce spolu s materiálom boli odhadnuté približne na 60 tisíc
korún. Celý kostol sa zvnútra vymaľoval a namiesto ornamentov,

ktoré zdobili pendantívy obidvoch českých placiek, sa namaľovali 
postavy štyroch evanjelistov a výjavy zo života Krista. Rovnako 
celkom nová maľba vznikla v presbytériu na severnej stene nad 
vchodom do starej sakristie oproti obloku. Obraz z roku 1947 
zobrazoval hlásanie evanjelia sv. Cyrilom a Metodom našim 
predkom. Autor obrazu Hanák koncipoval počúvajúcich ako 
osoby všetkých vekových kategórií oblečené do unínskeho kroja. 
Pri tejto generálnej oprave kostola bol namaľovaný i nový hlavný 
oltárny obraz patróna chrámu sv. Martina. Autorom tejto maľby 
z roku 1948 je miestny rodák František D evínsky – Dermek. 
Obraz maľoval v škole, kde bol dostatočne veľký priestor pre tak 
veľké plátno. Námetom pre tváre anjelov, ktorí držia veľkňazské 
insígnie svätca bola mladá výpomocná učiteľka na miestnej škole 
Helena Čekirdová. Z tohto obdobia pochádza i obraz 
Nanebovzatej Panny Márie. Autorom obrazu je taktiež František 
Devínsky – Dermek. Nová vonkajšia fasáda sa robila pod dozo-
rom majstra Dermeka z Brodského. 
Hrčka bol medzi farníkmi obľúbený a ešte dodnes zostáva 
v pamäti veriacich nielen ako dobrý kňaz, ale i ako dobrý človek 
so zmyslom pre šport. V roku 1946 inicioval založenie futbalové-
ho oddielu v obci a spolu s Floriánom Mihálom stál pri jeho 
zrode. Pod jeho patronátom sa konávali po vojne športové prete-
ky na Rajčuli, kam pozýval i mládež z okolia. Preteky pozostáva-
li z behu, zo skoku do diaľky a do výšky, z vrhu guľou. Domáci 
súťažiaci sa na hry pripravovali na školskom dvore. Z domácich 
vyhral vrh guľou Pavol Ovečka (býval oproti škole), v behu boli 
najlepší učni z naftových dolov z Gbelov. Neboli mu cudzie ani 
zvyky a tradície mladých. Na Veľkonočný pondelok nosil chlap-
com zo studne vo vedrách vodu, aby mohli polievať dievčatá. 
Rovnako mu nerobilo problém zájsť za chlapmi do hostinca 
a pozvať ich na nedeľné litánie. O jeho domácnosť sa starali jeho 
dve sestry Terka a Helenka, ktorej sa hovorievalo Ilka. Obidve mu 
obetovali svoje životy ako i možnosť založiť si rodiny. Hrčka 
z unínskej farnosti odišiel po krátkych troch rokoch, ktoré ale boli 
nesmierne bohaté na udalosti a skutky. Koncom septembra 1947 
prešiel za administrátora do Dolnej Krupej a v septembri 1948 sa 
stal duchovným vo Viničnom. Jeho posledným pôsobiskom sa 
stal v roku 1953 Rybník nad Hronom, okr. Levice, kde zostal až 
do odchodu na odpočinok. V roku 1972 bol menovaný čestným 
dekanom. Zomrel 1. 1. 1995, pochovaný je v rodisku. 

Traduje sa, že sa pôvodne z farnosti pýtal na vlastnú žiadosť, ale
potom si to rozmyslel a chcel zostať. No už bolo neskoro. Jeho
nástupca Ferdinand Stachovič si bol pozrieť faru a dojednať
podrobnosti ohľadom sťahovania. 
Vaculových zať Pavol Pivák, u ktorých našli Hrčkovci úkryt pri
prechode fronty, bol v tom čase popri svojej stolárskej práci
i kostolníkom. Kňaz a kostolník boli rovesníkmi a spájalo ich
spoločné priateľstvo, ktoré pretrvalo na obidvoch stranách až do
ich odchodu na večnosť.
(pokračovanie nabudúce)                                          M. Hoferka

Prvoprijímajúce deti v roku 1944 s učiteľkou Máriou Rehákovou
a farárom Jozefom Hrčkom.

Počas rekonštrukcie na povale kostola v kruhu chlapov v roku
1947.
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Náboženskí život v obci volakedi
V minulem čísle sem pospomínaua na dobu mojej muadosci. Aj
včil  sa scu do tej dobi vrácit a pospomínat,  jakí biu duchovní
život v našej obci.
Naša obec biua volakedi jedna zbožná rodzina. Každú nedzelu sa
išuo z každého domu na svatú omšu. Dicki biu plní kosteu. V kos-
tele biuo stanovené usporádaní ludzí, každá skupina vjerícich
mjeua ces omšu svoje stáué místo. Tam, de je včil objetní stú, bili
škoúpovinné dzeci, za nima podla ročníkú stáli dzívčence na

schodkoch až do dobi, dokát sa nevidali. Potom stáli medzi uavi-
cami. Starí chuapi v uavicách na pravem boku, staré ženy na
levem boku, muádenci u svatého Jozefa, muadí muži na chórusi.
Farnost mjeua vícej patrónú, jako svatého Floriánka, svatú
Rozarku, svatého Vendelinka. Svjeciu sa každí mariánski svátek.
Cez rok sa chodziuo dva krát na púť do Šaščína. Na svatodušnú
púť, kerá biua slávnostnejší a vječší jak jasenní, sa chodziuo aj ze
sochami. Nésli sa sochi Božského Srca a Panenki Márie. Išuo sa
pješki z Rajčule k Šinkerku. Ráno, v deň púte, biuo pred šéstu ho-
dzinú v kaplince požehnaní. Sochi, koruhlički, ale aj čašší hudební
nástroje muzikantú sa nauožili na voze. Pred Štefanovem sa šecko
poskuádauo a cez dzedzinu sa išuo v procesii aj ze sochama
a muzikú. Pútnički, hlavne muadé, išli v krojoch. Mjeli sme oble-
čené škrobenice a navrchu biua tilová sukňa, bíuí hedvábní fjer-
toch, bíuí lajblík, vaperové rukávce, pod krkem naskuádaní štike-
raj, kerému sa také ríkavauo argaloš. Ket sme bili strapaté, mjeli
sme na huavách bíuí vjeneček. Putovali sme pješki, nikedi nás
otec nesceli vést vozem. Ríkali, že ket možeme u muziki skákat,
Panence Márii možeme objetovat pješí púť. Mamički mjeli na sta-
rosci poživeň.
Procesiu védli spjeváci. V tem časi bili spjevákma Antonín Mažár,
Polda Kubica, Miklóš Dermek. Pri putovaní  sa modlili rúženec,
spívali mariánske pjesnički, viprosovauo sa zdraví u Matki Boží.
Ket sa došuo do Stráží, tam nás uš čekali pán farál. Nachistali
sme sochi a z muzikú sme išli ke kuášteru. Ked sme dochádzali blí-
žej  rozezvučali sa zvoni a místní knes spouem s miništrantami nás
došeu uvítat. V kuášteri sa spívauo, hráua muzika aš do svatej
omše. Po skončení omše biu objet. Posedali sme si v parku u kuáš-
tera, jedli sme co nám mamički nachistali a donésli. Potom sme
ve stánkoch nakúpili „pútní" a vrácili sa do kuáštera. Po klakač-
ki sme obešli oltár ze sochú Sedembolestnej Panenki Márie, ode-
brali sme sa od ní a okouo trecí hodzini sa vybrali spátki dom. Ket
sa došuo dom, tak tí, co nebili na púti uš čekali pred dzedzinú
v Rajčuli a procesiú sme společne išli do kaplinki, de bili ešče litá-
nie. Zaspívali sa mariánske pjesnički, pán farál nám dali požeh-
naní a išli sme dom.
Na púť sa chodziuo aj do Mariatálu. Aj tam sa chodziuo pješki.
Išuo sa už v pátek, nocovauo sa v Mauackách, de sa odbaviua
pobožnost na svatich schodoch. Schody sú jak napodobenina sva-
tich schodú v Jeruzalemje, po kerích kráčau Pán Ježiš k Pilátovi.
Je ich 32. Vistupuje sa po nich klakački. Druhú noc sa spauo
v Marietáli. Ket sa išuo uš dom, ve Stupavje biua kaplinka s troma
krížama, kde sa vikonávaua pobožnost k svatej Rozálii. Neskúr sa
už chodziuo vlakem a autobusem. Za našich muadich časú, ket sa
muadí vzali, putovali do Mariatálu. Išli si viprosit pomoc do spo-
lečného života. Zažiua sem v mladosci čašké časi, ale každi mjeu
víru v Boha. Boh ho neopusciu, v každem nebespečenstvje ho
ochrániu. Tedi bili ludé skromnejší, navzájem láskavejší a pomá-
hali jeden druhému. 

Helena Šišková, 86-roční

K uverejnenej fotografii
Nakoľko sme po prvý raz dostali viacero odpovedí na našu foto-
grafickú otázku, čo nás veľmi potešilo, rozhodli sme sa uverejniť
všetky doručené odpovede: 
Helena Vachová na uvedenej starej fotografii označila časť obce
Unín ako Husí rink. V dome v pozadí býval Pavel Flamík s manžel-
kou Teréziou. Vedľa nich bola ulička, a tam bývala Rozália Míšaná.
Terézia Stróžová na fotografii v Unínskych novinách popísala
domy nasledovne: v prvom dome býval Štefan Hoferka s manžel-
kou, vedľa je dom Pavla a Terézie Flamíkových, potom za uličkou
je dom Rozálie Míšanej, vedľa je dom Vojtecha a Felky
Fišerových a dom Antona a Anny Pechových. Oproti je dom
Antona a Anny Pechových (Sládkových). Všetky domy sú už zvá-
ľané a sú tam postavené nové domy.
Štefana Jurigová označila dom v strede fotografie ako dom Pavla
a Terézie Flamíkových. 
Zlatica Malíková popísala poradie domov – Štefan Hoferka,
Pavol Flamík, Rozália Míšaná, Vojtech Fišera, Anton Pecha
a oproti u potoka dom Antona Pechu.
Alžbeta Sovíková: už niekoľkokrát som si povedala, že už nebu-
dem hádať časť obce na starej fotografii a nechám priestor iným.
Lenže, keď príde do schránky nové číslo, už netrpezlivo čakám,
aby som si mohla prezrieť ďalšiu fotografiu a zahĺbila sa do sta-
rých spomienok. Hneď sa mi vynorí moje detstvo, školské a mlá-
dežnícke roky a tak sa môžem aspoň na chvíľu stratiť z prítom-
nosti a ísť do minulosti.
Posledná fotografia mi hneď pripomenula prostred dediny, ktorej
sa hovorí dodnes „Husí rínok“. Je to dedinský názov, lebo tu
vyháňali gazdinky svoje husi, keď začínali znášať vajcia, aby sa
párili. Tejto časti dediny sa hovorilo ešte „Na písečníku“. Sú tu tri
habánske dvory, v ktorých bývalo niekoľko rodín. Každá rodina
mala svoj dom. Dnes už pomaly zanikajú, pretože si tu mladí
ľudia stavajú nové domy. Pamätám si rodiny, ktoré tu kedysi
bývali. Bola to pôrodná babka Ondrovčíková, Pavol Tokoš, rodi-
na Štefana Hoferku, Pavla Flamíka, pani Pekarová, rodina
Bilkových, Severín Palkovič, Anton Pecha, Florian Ovečka,
obchodník  František Špinár, Alojz Flamík, rodina Bírešových.      
Na fotografii je i väčšia budova, o ktorej sa domnievam, že je to
židovská modlitebňa. Dnes tam stojí rodinný dom Drúžkových.    

Alžbeta Sovíková  

Aj tento dom poznáte? Kde sa nachádzal a kto v ňom býval?
Čakáme na Vaše odpovede.

Po pätnásty raz sa v piatok 15. 4. 2011 konala verejná zbierka
NARCIS, na podporu onkologicky chorých. Zbierka bola vopred
ohlásená miestnym rozhlasom a unínski mládenci ozdobili narci-
som všetkých, ktorí túto zbierku podporili. 

Foto: R.Drúžková



Unínske noviny 9

Záver tohtoročného fašiangu istotne potešil aj naše najmladšie
deti. S akrobatickými a žonglérskymi číslami sa totiž práve v uto-
rok 8. marca deťom predstavilo cirkusové duo Bimbo. V hodino-
vom programe pútali pozornosť divákov nielen svojou šikovnos-
ťou a trikmi, ale i zábavou. O neustálu komunikáciu s obecen-
stvom, humorné skeče a scénky sa staral šašo Bimbo, ktorý si
z radov detí vybral i dvoch pomocníkov. Možno sa dotyční
asistenti i niečomu priučili. No ak nie, nevadí. V každom prípade
sa deti pobavili a o to predsa išlo.

Foto: M.Hoferka

Kuchynský riad kedysi a dnes
Pod týmto názvom usporiadala jednota dôchodcov výstavku
v zasadačke kultúrneho domu.  20. marca spestrila nedeľňajšie
popoludnie všetkým, ktorí sa prišli pokochať a porovnať kuchyn-
ský riad používaný kedysi a dnes. Výrobky firmy Zepter

a Tuppervare, v ktorých varia dnešné gazdinky, konkurovali ria-
dom, ktoré starší členovia uchovávajú zo svojich mladých čias.
Výstavku si prezreli domáci i cezpoľní návštevníci. 

Štefana Jurigová

Zátišie s transportom. Foto: R. Drúžková  

Ako najlepšie uložiť izbu
Otvoríme skriňu,
autíčka hodíme pod perinu,
do skrine nahádžeme šaty,
a do koša kelímok od cukrovej vaty.

Slnečné okuliare na poličku,
a vedľa nich plyšovú veveričku.
Otvoríme posteľ, hodíme do nej:
aktovku, futbalovú kabelu,
sestrinu postavičku - Pamelu,
veci milé a niečo iné...

A niečo do bratovej izby,
napríklad staré kresby,
čí iné nepotrebne veci,
veď on už s tým niečo urobí!

Psík nám tiež pomôže s radosťou,
hravo si poradí so starou sladkosťou,
ešte poutieram prach...
Voňavkou zakryť ten strašný  pach.

A už len povysávame,
a upratovanie za sebou máme.

Napísal: Peter Šiška 
Trieda:VI.A.

Veľká noc je už zase tu
Bohoslužobný poriadok počas sviatočných dní:
21. 4. – Zelený štvrtok 19,30 hod.
22. 4. – Veľký piatok 19,30 hod.
23. 4. – Biela sobota 19,30 hod.
24. 4. –  Veľkonočná nedeľa     7,30 hod. a 10,30 hod.
25. 4. – Veľkonočný pondelok  7,30 hod.

Na Zelený štvrtok, ktorým začína obdobie Veľkonočného trojdnie,
si pripomíname pamiatku Poslednej večere, pri ktorej Kristus
ustanovil Eucharistiu, sviatosť jeho lásky prv ako sa dobrovoľne
vydal na smrť za naše hriechy. Liturgiou už prestupujú udalosti
nielen samotnej večere, ale následná agónia v Getsemanskej
záhrade a zajatie. 

Na Veľký piatok si pripomíname umučenie a smrť Pána Ježiša.
V tento deň, kedy v celej Cirkvi je prísny pôst sa neslávi sv. omša,
len obrady pozostávajúce z čítaní o Pánovom utrpení a pašií podľa
sv. Jána, z prosieb, z poklony krížu a zo sv. prijímania. Po skon-
čení obradov sa k verejnej úcte vykladá Sviatosť oltárna a kríž
v tzv. Božom hrobe.

Posledným dňom veľkonočného trojdnia je Veľkonočná sobota.
Počas dňa majú veriaci možnosť vzdať úctu pochovanému Pánovi
návštevou Božieho hrobu. Večerná liturgia na oslavu
Zmŕtvychvstalého sa začína až po západe slnka. Bohoslužba
Veľkonočnej vigílie pozostávajú z obradu svetla, pri ktorej sa svätí
nový paškál (svieca symbolizujúca vzkrieseného Krista), z biblic-
kých čítaní, z krstných obradov, pri ktorých sa posviaca krstná
voda, používaná pri krste. Na záver sa vykonáva krátka procesia,
ktorá je verejnou manifestáciou radostného Pánovho zmŕtvych-
vstania. Po nej sa tradične svätia pokrmy.
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MO - II.trieda - A-mužstvo
18. kolo 24.4.11 16,30h. Bor.Sv.Jur- Unín
19. kolo 1.5.11 17,00h. Unín – Chropov
20. kolo 8.5.11 17,00h. Radimov – Unín
21. kolo 15.5.11 17,00h. Holíč B - Unín
22. kolo 22.5.11 17,30h. Unín – Prietrž
23. kolo 29.5.11 17,30h. Hradište - Unín
24. kolo 56.6.11 17,30h. Unín - Rohov
25. kolo 12.6.11 17,30h. Vrádište - Unín
26. kolo 19.6.11 17,30h. Unín - Letničie

MO Dorast
22. kolo 24.4.11 voľno
23. kolo 1.5.11 voľno
24. kolo 7.5.11 14,00h. Unín - Oreské
25. kolo 14.5.11 14,30h. Bor.Mikuláš - Unín

26. kolo 21.5.11 14,00h. Unín – Koválov
27. kolo 28.5.11 15,00h. Brodské – Unín
28. kolo 4.6.11 14,00h. Unín – Jablonica
29. kolo 11.6.11 15,00h. Š.Humence – Unín
30. kolo 18.6.11 14,00h. Unín – Mokrý Háj

Žiaci
18. kolo 23.4.11 Sobotište - Unín
19. kolo 30.4.11 11,30h. Unín – Rybky
20. kolo 7.5.11 Smrdáky - Unín
21. kolo 14.5.11 Prietrž - Unín
22. kolo 21.5.11 11,30h. Unín – P.Močidlany
23. kolo 28.5.11 Smolinské - Unín
24. kolo 4.6.11 voľno
25. kolo 11.6.11 Stráže - Unín
26. kolo 18.6.11 11,30h. Unín – Petrova Ves

Vyžrebovanie jarnej časti futbalového ročníka 2010/2011

Konečná tabuľka stolnotenisových mužstiev 
v sezóne 2010 – 2011

5. liga SE
Por. Mužstvo Zápasy V R P + - Body
1. Stavoimpex Holíč „F“ 18 17 1 0 231 93 53
2. STK Borský Svätý Jur 18 13 2 3 206 118 46
3. STO Unín 18 11 2 5 188 136 42
4. Sokol Skalica „C“ 18 11 1 6 188 136 41
5. Byt Centrum Senica „C“ 18 8 2 8 163 161 36
6. STC Rohožník 18 8 0 10 170 154 34
7. Stavoimpex Holíč „E“ 18 5 4 9 157 167 32
8. Propria Kúty „C“ 18 6 0 12 145 179 30
9. ŠK JÁŇAN Mor.Sv.Ján 18 4 2 12 124 200 28
10. STK Štefanov 18 0 0 18 48 276 18

6. liga SE
Por. Mužstvo Zápasy V R P + - Body
1. STO Unín „B“ 18 16 1 1 214 110 51
2. ŠK Kovobel Senica 18 16 0 2 253 71 50
3. Sokol Skalica „D“ 18 10 2 6 169 155 40
4. Propria Kúty „D“ 18 9 3 6 192 132 39
5. Byt Centrum Senica „D“ 18 9 2 7 184 140 38
6. TJ Slovan Šaštín 18 7 2 9 155 169 34
7. ŠK JÁŇAN M.Sv.Ján „B“ 18 8 0 10 140 184 34
8. STC Rohožník „B“ 18 5 0 13 123 201 28
9. Junior Club Bor. Mikuláš 18 3 4 11 149 175 28
10. ŠK JÁŇAN M.S.Ján „C“ 18 0 0 18 41 283 18

Ocenený talent
V minulých dňoch prebehlo ocenenie naj-
lepších športovcov v meste Myjava.
S potešením sme zaregistrovali, že jed-
ným z ocenených bol aj rodák z našej obce
Erik Pecha. Tento mladý futbalista bol
ocenený ako najlepší v kategórii U-15
(starší žiaci). Ocenenie prevzal z rúk pri-
mátora mesta Myjava Pavla Halabrína
a funkcionárov TJ Spartak.
„Erik k nám na Myjavu do ligového žiac-
keho mužstva prišiel len v lete zo Skalice.
Po príchode sa stal lídrom mužstva nielen
na ihrisku, ale aj v kabíne. Je to univerzál-
ny hráč, dokáže podať zodpovedné a kva-
litné výkony na postoch v obrane, alebo aj
v zálohe. Erik má dobré povahové vlast-
nosti, je pracovitý a zodpovedný, po fut-
balovej stránke sa javí ako veľký talent.
V prípade, že bude svoj talent poctivým
tréningom rozvíjať je veľký predpoklad, že
z neho môže vyrásť kvalitný futbalista
a môže v tomto športe dosiahnuť veľmi
pekných úspechov“ skonštatoval Erikov
tréner  Dalibor Dubovský.

Palkovič


