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Zmŕtvychvstanie a my
Toľko dôležitých a slávnych vecí sa 

vo svete deje úplne bez nás. Udeľovanie 
Nobelovej ceny, rozdeľovanie olympijských 
medailí, stretávanie predstaviteľov štátov.       
A my nie sme pri tom. A veľakrát sa nás to ani 
netýka. Keď Kristus vstal z mŕtvych, týkalo sa 
to každého z nás, aj keď sme ešte neboli na 
svete. A keď v týchto dňoch slávime Ježišovo 
vzkriesenie, týka sa to každého, pre dnešok, 
aj pre celú večnosť. Kristus nezomrel na kríži 
a nevstal z mŕtvych kvôli sebe, preto aby 
dokázal, že je Boh, aby sa stal populárnym 
v očiach ľudí. Bola to láska k človeku, jeho 
slobodné rozhodnutie takto zachrániť ľudskú 
dušu, vykúpiť človeka z jarma a závislosti na 
hriechu a zvíťaziť nad Zlom vo svete, nad 
diablom, ktorý závidí človeku spásu a večný 
život s Bohom. 

Pýta sa ešte dnešný človek, čo mu 
Kristovo zmŕtvychvstanie prináša? Nie je 
to len ďalší kresťanský sviatok, ktorý treba 
sláviť a zasvätiť v chráme, ale nás sa to osobne 
nedotýka? Hovorí nám to ešte niečo? Určite 
to môže byť aj náš problém. Chcem preto         
s vami hľadať odpoveď na tieto ľudské dilemy 
v nás.  

Evanjelista Lukáš opisuje situáciu, keď sa 
zmŕtvychvstalý Ježiš stretáva so sklamanými 
učeníkmi, ktorí stále nedokázali prijať správy, 
že Kristus žije. Jednoducho im povedal: 
„Pokoj vám. Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia 
zachvacujú také myšlienky? Pozrite na 
moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa                   
a presvedčte sa. Veď duch nemá mäso a kosti“ 
/Lk 24,37-39/. Sklamaní a ustráchaní učeníci 
akoby stratili schopnosť uvažovať a správne 
myslieť. Ježiš to dobre vedel a aj chápal. 
Nevyčítal im pochybnosti a neveru. Viera nie 
je statický stav v srdci človeka. Je to veľakrát 
cesta hľadania, otázok, sklamaní, vnútorných 
výkrikov: „Kde si Bože?“ Boh to dobre vie, 
a preto chápe každého, aj apoštolov. Zdravý 
rozum, uvažovanie musí byť spojencom 
viery. Inak môže človek skĺznuť k fanatizmu 
a naivnej zbožnosti. Preto Ježiš necháva 
učeníkov, aby v ňom sami postupne objavili 
silu zmŕtvychvstania, fakt, že On naozaj 
zvíťazil nad smrťou a je živý, milujúci                   
a odpúšťajúci Boh. 

Krásne to vystihuje kňaz Anton Hlinka, 
ktorý píše: „Keď vyjdete do prebúdzajúcej 
sa prírody a srdce sa vám naplní radosťou, 
úžasom alebo i nostalgiou, zmĺknite a azda 
zachytíte v hĺbke srdca Ježišov hlas: Pozrite, 
to som ja! Keď sa zahľadíte do temných 
diaľav večernej hviezdnej oblohy a očarí 
vás veľkosť a harmónia, ak budete bedliví, 
začujete oslovenie neznámeho, a predsa 
dobre známeho hlasu: Pozrite, to som ja! 

Keď vezmete do rúk atlas anatómie a oči vám 
padnú na stavbu vlasu alebo nervovej bunky, 
priam vás ohromí taká komplikovanosť,            
v nepredstaviteľnej malosti. Vtedy zostrite 
sluch ducha, aby ste začuli Stvoriteľove 
slová: Pozri, to som ja! Keď váš duch zahorí 
túžbou po bezhraničnom šťastí, uvedomte 
si, že to je On, ktorý vás priťahuje. Keď vás 
prenasledujú bolestné spomienky, výčitky 
svedomia, úzkosť duše, nezabúdajte, že váš 
neviditeľný Boh nie je nesmierne ďaleko, 
ale vám je bližšie, ako si môžete predstaviť, 
ibaže nie ste ešte schopní zachytiť hlas, ktorý 
sa vám prihovára: Pozrite, tu som... Keď 
zaklope na vaše dvere bolesť s jedným zo 
svojich tisícich ostňov a zabodne sa vám do 
tela alebo duše, vtedy si spomeňte na toho, 
ktorý apoštolom ukázal svoje prebodnuté 
ruky a nohy so slovami: Pozrite, to som ja! 
Áno, to som ja, lebo bolesť je pre vás šancou, 
často jedinou! Hej, musíte ten kríž niesť, ale 
nie ste sami. Ja som s vami, ja, ktorý som 
posvätil cestu bolesti. Všetky kríže ponesiem 
s vami. Prijmite ma za spoločníka. Budem 
vaším božským Šimonom Cyrenejským.      
Ak ma prijmete, premení sa bolesť na údery 
dláta, ktoré vás vnútorne pretvoria v iných 
ľudí. Odstránia od vás to, čo vás zohyzďuje                  
a znehodnocuje a vykrešú z vás nových ľudí.“

Aj v týchto nádherných myšlienkach 
môžeme objaviť silu a aktuálnosť Kristovho 
zmŕtvychvstania. Nie sú to len sviatky jari        
a prebúdzania sa krásnej prírody, ale aj 
sviatky hlboko ľudské a dotýkajúce sa hĺbky 
našej duše. 

Prajem vám milí Unínčania, aby ste sa 
nebáli odvaliť kameň z hrobu vašich duší. Aby 
ste okolo seba dokázali objaviť prítomnosť       

a krásu Boha v nás a okolo nás. Aby ste prežili 
osobné zmŕtvychvstanie a oživenie svojej 
viery a nádeje.

Andrej Fordinál, gbelský farár

Prváci v novom 
školskom roku

V našej základnej škole sa 11. februára 
uskutočnil zápis žiakov do 1. ročníka. 
Predškoláci z Unína a Radimova mali svoj veľký 
deň. Po niekoľkoročnej odbornej príprave v 
materskej škole prišli ukázať svoje vedomosti a 
predstaviť svoje zručnosti v rôznych úlohách, 
ktoré pre nich pripravila pani učiteľka prvého 
ročníka. Na všetko dohliadala odborným 
okom pani psychologička, ktorá naše deti 
diagnostikovala už vopred, aby mohla s 
rodičmi pri zápise prekonzultovať ich sociálnu 
a emocionálnu pripravenosť. Rodičia majú 
povinnosť svoje šesťročné dieťa prihlásiť na 
povinnú školskú dochádzku, ale majú i právo 
po dohode s detským lekárom a psychológom 
túto povinnosť o rok odložiť. Čo býva príčinou 
odkladu? Dieťa býva príliš hravé, nemá zrelé 
funkcie dôležité pre výuku čítania, písania 
a počítania, nemá správnu výslovnosť. Z 
dlhoročných skúseností pri vyučovaní takýchto 
detí je zrejmé, že potrebujú oveľa dlhší čas 
každodennej prípravy na vyučovanie ako zrelé 
deti a často zažívajú veľké neúspechy. Je veľmi 
dobre, ak si túto školskú nezrelosť rodičia 
všimnú a odložia školskú dochádzku o rok. 
Počas ďalšieho školského roka s dieťaťom doma 
popracujú,        a tak mu pripravia ľahší štart do 
života.

                                                 Mgr. M. Vaňková
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Spoločenská kronika

Opustili nás:
Jozef Cvečka  24. 2. 2015 vo veku 73 rokov
Serafína Vlková  15. 3. 2015 vo veku 72 rokov
Anna Machová   28. 3. 2015 vo veku 92 rokov
Mária Belešová  29. 3. 2015 vo veku 83 rokov

Česť ich pamiatke.

Zosobášili sa:
Ing. Milan Mikič a Mgr. Marcela Mrázová 21.2.2015

Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom.

Referendum 2015
  Prezident republiky SR Andrej Kiska vyhlásil na sobotu 

7. februára 2015 konanie referenda. V našej obci bolo zapísaných 
do zoznamu na hlasovanie v referende 983 oprávnených občanov. 
Hlasovacie lístky boli vydané 226 občanom, z ktorých 225 hlasovacie 
lístky odovzdalo päťčlennej komisii. Z odovzdaných lístkov  boli 2 lístky 
neplatné a z 223 platných hlasovacích lístkov boli výsledky na jednotlivé 
otázky nasledovné: 

Otázka č. 1
Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné 

spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
  Áno  Nie   

  208  13
Otázka č. 2
Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb  rovnakého pohlavia 

nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
  Áno  Nie   

  203  19
Otázka č. 3
Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní 

v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti 
samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

  Áno  Nie   
  202  19 

Celkovo sa v našej obci zúčastnilo referenda 22,99 % občanov.

       
 Rozália Drúžková
 

Vývoz TKO v obci do konca                        
roka 2015

16. 4. 2015 20. 8. 2015
7.5.2015 10.9.2015 
28.5.2015 1.10.2015 
18.6.2015 22.10.2015 
9.7.2015 12.11.2015 - tento termín bude 
30.7.2015                       upresnený      

Je jasnejšie, je žiarivejšie...
Pri vstupe do objektu kultúrneho domu každému návštevníkovi 

padne do oka väčšia intenzita žiarenia z nových osvetľovacích telies vo 
vestibule, malej sále a v priestore za muzikantami. Doterajšie osvetlenie 
bolo slabé, zastaralé a energeticky náročné. Výmena osvetlenia bola 
nevyhnutná. Osvetlenie navrhol, realizoval a sponzorsky pre obec 
zabezpečil Florián Ovečka a firma KOVOVÝROBA Unín. 

Formou týchto novín osobne vyslovujem poďakovanie 
Floriánovi Ovečkovi a kolektívu jeho spolupracovníkov za realizáciu 
nového osvetlenia v kultúrnom dome, ktoré zvýši intenzitu svetla pri 
podujatiach, zvýši úsporu elektrickej energie a zníži náklady obce. 

Ján Palkovič – starosta obce

Činnosť ZO SZCH Unín
Dňa 28. 12. 2014 sa konala výročná členská schôdza, na ktorú boli 

pozvaní predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu chovateľov 
(OV SZCH) Senica Milan Filípek, za Obec Unín starosta Ján Palkovič, 
ale aj bývalý starosta Štefan Andel. Schôdzu zahájil predseda ZO Igor 
Vlk, ktorý privítal prítomných členov a hostí. Tajomník Bc. Michal 
Vlk zhodnotil činnosť organizácie za rok 2014 a predostrel informácie 
z OV SZCH. Pokladníčka Lucia Machová oboznámila o financiách 
organizácie. Predseda odborov Peter Havel oboznámil o chovoch 
zvierat. Registrátor Ján Bajan informoval koľko sa otetovalo králikov. 
Predseda revíznej komisie Stanislav Surový prečítal správu z revíznej 
komisie. Nasledoval príhovor predsedu OV SZCH M. Filípka, príhovor 
starostu obce J. Palkoviča. Po príhovoroch hostí sa poďakoval výbor 
ZO SZCH Unín bývalému starostovi Štefanovi Andelovi za dlhoročnú 
spoluprácu a bola mu odovzdaná na pamiatku ďakovná plaketa.               
Š. Andel sa potom prihovoril a poďakoval prítomným. Na schôdzi 
boli prijatí aj noví členovia: Dušan Karas, Jozef Šimek (Borský Sv. Jur) 
a do radov mladých chovateľov: Peter Masaryk ml., Richard Macho 
ml., Paulína Juračková (Štefanov), Timotej Jánošík (Radimov) a Denis 
Jánošík (Radimov). Bol prejednávaný plán činnosti na rok 2015. Na 
koniec schôdze prebehla diskusia s občerstvením, kde sa preberali 
úspechy a neúspechy počas roku 2014. Schôdzu ukončil predseda Igor 
Vlk.

18. januára sme usporiadali tradičný detský maškarný ples pre 
všetky deti z obce. V tombole bolo pripravených 180 okamžitých výhier 
a 26 cien bolo pripravených na zlosovanie. O program, zábavu a hry sa 
starali rozprávkový králici Bob a Bobek. Do tanca a na počúvanie hrala 
živá hudba. Pre deti bolo prichystané občerstvenie. Deti v maskách a 
bez masiek boli odmenené čokoládkou a balónikom. V mene členov 
ZO SZCH Unín sa chcem poďakovať všetkým deťom, ktoré prišli 
v maskách aj bez masiek s rodičmi a s príbuznými, tak podporili 
organizáciu a dali členom najavo, že ich úsilie neprišlo na zmar. Tiež sa 
chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli do tomboly, alebo akýmkoľvek 
spôsobom podporili tento ples.

Bc. Michal Vlk
tajomník ZO SZCH Unín

Kultúrno-spoločenská činnosť
Čo bolo ...
26.12.2014 Diskozábava – TJ
  Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce
18. 1. 2015    Detský maškarný ples – SZCH
24. 1. 2015    Tradičný maškarný ples – DHZ
  Majstrovstvá Unína v nohejbale 3-členných   
  družstiev
14. 2. 2015    Fašiangy – unínski mládenci

Čo bude ...
5. 4. 2015  Diskozábava - TJ
9. 4. 2015  Oslavy 70. výročia oslobodenia obce
17. 5. 2015 Deň matiek
23. 5. 2015 Okresné kolo „Plameň“- DHZ
24. 5. 2015 Slávnosť sv. Urbana vo vinohradoch
30. 5. 2015 Deň detí
7. 6. 2015  Detská mini liga – DHZ
20. 6. 2015 Detský juniáles - ZRPŠ
26. 6. 2015 Unínske samohyby - DT Klub 
25. 7. 2015 Hasičská súťaž o pohár obce Unín
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Veľtrh Danubius Gastro a Itf Slovakiatour
     
Výstavisko INCHEBA EXPO Bratislava otvorilo dňa 29. januára  

znova svoje brány pre návštevníkov a vystavovateľov gastronomických 
výrobkov a cestovného ruchu. 21. ročník veľtrhu Itf Slovakiatour 
ponúkal kompletný cestovateľský servis. Návštevníci dostali jedinečnú 
možnosť pod jednou strechou porovnať ponuky cestovných kancelárií, 
ako aj expozícií jednotlivých slovenských regiónov a krajín. Celkovo 
sa na veľtrhu predstavilo 362 vystavovateľov z Brazílie, Bulharska, 
Českej republiky, Dominikánskej republiky, Egypta, Jamajky, Maroka, 
Namíbie, Rakúska, Seyschel, Slovenska, Talianska, Tuniska, USA a 
ďalších.

      Veľtrh Danubius Gastro sa stal za 22 rokov pôsobenia  
významným podujatím v oblasti hotelierstva a gastronómie v rámci 
celého Slovenska i Strednej Európy. Už tradične tu môžeme nájsť 
rozsiahlu ponuku jedál, nápojov, rozličných ingrediencií, vína či kávy. 
Taktiež sa návštevníci oboznámia s technologickými novinkami pre 
oblasť hotelov, reštaurácií, penziónov a  kaviarní.

     Okrem iného veľtrh ponúka veľké množstvo súťaží, seminárov 
a predajných prehliadok. Azda najznámejšou súťažou je Metro - 
kuchársky päťboj. V piatich disciplínach, ktoré nesmú byť cudzie 
žiadnemu kuchárovi, si tí najlepší juniorskí gastronómovia z celého 
Slovenska zmerali svoje sily už po tretí raz. Študenti kulinárskeho 
umenia dostali úlohu pripraviť zo zadaných surovín dvojchodové menu 
na tému Jedlá slovenskej a českej kuchyne, správne ho prezentovať a 
podávať hosťom z radov návštevníkov. Kuchárske výkony hodnotila 
odborná porota profesionálnych šéfkuchárov. O pohár zabojovali aj 
študenti  Hotelovej akadémie v Holíči a odniesli si domov krásne tretie 
miesto. 

Z hľadiska študentov povzbudzovali spolužiaci, majstri odbornej 
výchovy a o hlasné skandovanie svojich zverencov sa postarala 
riaditeľka školy Ľudmila Mičová. Ako majster odbornej výchovy 
na prácu a postupy študentov tejto školy dohliadal Ondrej Dermek. 
Pozvaným návštevníkom holíčania ponúkali:

jahodovo – bazalkovú limonádu, perlivú vodu, suché polosladké 
víno z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti - Sauvignon 2013, 
Chardanay barrique 2012, Aurélius 2013.  Prvý chod bol pošírovaný 
pstruh so zeleninovo – citrónovým kuskusom a feniklovou omáčkou. 
Druhé ponúkané jedlo bolo konfitované kuracie stehno a pečené 
kuracie prsia v sušenej šunke s hrachovou kašou s hubovým kubom. 
Ako zákusok podávali čokoládovú penu s ovocím a orieškovo-
hrozienkovú guľku s praženými sušienkami. Kávu a 12-ročný koňak 
Diplomatico. 

Podávané jedlo bolo veľmi chutné, pripravené a servírované na 
vysokej úrovni. Naša mladá generácia sa vie v tomto smere obracať, je 
šikovná a nestratí sa doma ani v zahraničí. Môže smelo reprezentovať 
slovenskú kuchyňu, svoju školu ale i Slovenskú republiku. Úspechy 
svojich žiakov tešia celý pedagogický kolektív školy aj majstrov 
odbornej výchovy a konzumenti sa tešia na ich nové gastronomické 
špeciality. 
       
  Kristína Papulová, Rozália Drúžková

Čo nové v škole...
Udalosti v našej škole sme opustili v predvianočnom období, kedy 

sa žiaci a učitelia pripravovali na 2. ročník „Vianočných aktivít“. Len pár 
dní pred najkrajšími sviatkami roka už atmosféra v škole dýchala vôňou 
škorice a ihličia.

Dňa 15. 12. sa vo vestibule základnej školy zišli rodičia, starí 
rodičia a žiaci, aby spolu slávnostne privítali Vianoce. Prichystané 
boli výrobky, ktoré vyrobili šikovné ruky detí spolu s pani učiteľkami. 
Stoly plné krásnych vianočných ozdôb, sladkostí, voňavých sviečok, 
upečených perníkových dobrôt lákali budúcich majiteľov. Rodičia štedro 
odmenili snahu detí a podporili tak činnosť školy. Celkovú atmosféru 
doplnili vystúpenia žiakov všetkých ročníkov. Spievalo sa, tancovalo a 
recitovalo. Všetci sa spolu dobre zabávali. Druhý ročník sa opäť vydaril. 
Po vianočných prázdninách sa život školy musel opäť vrátiť do bežných 
koľají. Prišiel zápis prváčikov do prvej triedy, aj zápis nových škôlkarov.

Dokonca sa do našej školy prišli pozrieť škôlkari z Radimova, aby si 
našu školu prezreli a videli, ako to v nej chodí. Pozreli si aj terajších prvákov, 
videli čo sa už naučili, kreslili spolu, spoznávali farby a geometrické tvary. 
Po prestávke sa spoločne rozprávali, čo všetko sa v škole robí okrem 
učenia. Všetci dúfame, že sa do našej školy budú veľmi tešiť.

Tento rok sa po mnohých rokoch opäť konal lyžiarsky výcvik. 15 
žiakov našej školy bolo ubytovaných v lyžiarskom stredisku Čertov v 
hoteli František.

Pod vedením skúseného profesionálneho inštruktora sa všetci 
žiaci naučili základy lyžovania, napríklad zjazd, pluhový oblúk, výjazd 
do protismeru, plynulú jazdu, slalom, nástup i výstup z vleku. Okrem 
odborného inštruktora sa žiakom venovali i prítomní pedagogickí 
zamestnanci školy. 

Vo večerných hodinách, po hodnotení každého uplynulého dňa, 
nasledoval kultúrny program, o ktorý sa postarali profesionálni animátori 

CK Slniečko. Okrem toho mali žiaci k dispozícii stolný tenis a dvakrát za 
pobyt vstup do bazéna.

Posledný deň si všetci účastníci výcviku zmerali sily v slalome – 
najlepším blahoželáme. Vrátili sa so všetkými zdravými končatinami 
a žiaci sa už teraz tešia na budúcoročný lyžiarsky výcvik, ktorý sa, ako 
dúfame, stane tradíciou.

Ako po iné roky sa aj tento rok žiaci zúčastnili matematickej súťaže 
Pytagoriáda, pričom úspešní riešitelia zo školského kola postúpili na 
okresné kolo do Holíča. Úspešní riešitelia boli Adela Dermeková a 
Klára Valachovičová zo 4. ročníka, Tomáš Hladký z 5. ročníka, Andrea 
Straková zo 6. ročníka a Samuel Šebesta a Dominik Malík z 8. ročníka. 
Žiaci sa v dňoch 16. a 17. marca zúčastnili okresného kola, kde nás pekne 
reprezentovali. 

Ani recitačné súťaže nesmieme opomenúť. Dňa 10. marca 2015 sa na 
našej škole uskutočnilo školské kolo Hurbanovho pamätníka v prednese 
poézie a prózy. Žiaci boli rozdelení do troch kategórií, pričom zvlášť sa 
súťažilo v prednese prózy a zvlášť v prednese poézie. Žiaci, ktorí skončili 
na prvom mieste nás budú reprezentovať na okresnom kole v Holíči. Sú 
to: Sára Chocholáčková z 2. ročníka, Laura Valachovičová z 3. ročníka, 
Sofia Danielová z 5. ročníka, Tatiana Kovácsová zo 6. ročníka, Nikola 
Husárová zo 7. ročníka a Kristína Danielová z 8. ročníka. Postupujúcim 
držíme palce na okresnom kole, ktoré sa koná v týchto dňoch.

Deviataci sa opäť musia rozhodnúť, kam pôjdu ďalej študovať a 
čaká ich dôležité testovanie, na ktoré by sa mali zodpovedne pripraviť. 
Veď od tohto rozhodnutia a od testovania závisí ich ďalšie smerovanie a 
budúcnosť. Držíme palce...
       
   Mgr. D. Hladká

Foto: Archív ZŠsMŠ
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Hasiči v roku 2014
Dobrovoľní hasiči chcú čitateľom našich novín predstaviť svoju 

činnosť v roku 2014.
Členská základňa tvorí 92 členov, z toho 35 žien. Mladých 

hasičov do 15 rokov máme 20.
Na okresnej previerke pripravenosti hasičských družstiev               

v Kopčanoch mal náš zbor zastúpenie vo všetkých kategóriách. 
Družstvá mužov a žien obsadili zhodne 3. miesto. Družstvá 
dorasteniek zvíťazilo vo svojej kategórii. Veľmi dobré výsledky naše 
družstvá dosiahli na pohárových súťažiach, keď priviezli 10 pohárov, 
a to dva za prvé miesto, tri za druhé miesto a päťkrát sa umiestnili na 
treťom mieste. Najväčšiu zásluhu na vzornej prezentácii obce malo 
družstvo žien, ktoré sa umiestnilo do tretieho miesta sedemkrát. 
Tradične sme v našom hasičskom areáli usporiadali Okresné kolo 
hry Plameň 2014. V kategórii dievčat sa naše družstvo umiestnilo 
na 1.mieste a v kategórii chlapcov boli naši na 2.mieste. Dievčatá 
postúpili na krajské kolo, ktoré sa konalo v Jelke okres Galanta. 
Dobrú pripravenosť a vzornú reprezentáciu obce Unín a okresu 
Skalica potvrdili druhým miestom v trnavskom kraji.

Okres Skalica organizoval pre mladých hasičov Mini ligu, 
ktorá sa skladala z piatich súťaží. Naše dievčatá v Mini lige obsadili               
2. miesto, chlapci skončili na 7. mieste. Poslednou akciou v náročnej 
sezóne bol branný pretek v Gbeloch. Dievčatá skončili siedme              
a chlapci druhí. Po prevzatí medailí si užili plavbu po rieke Morave.

Usporiadali sme VI. ročník večernej pohárovej súťaže o Pohár 
starostu obce za peknej účasti 21 hasičských družstiev.

  V minulom roku nás našťastie obišli prívalové dažde, 
ale nepamätáme, kedy sme zaznamenali v posledných rokoch                         
5 požiarov a jeden technický zásah.

9. marca v poobedných hodinách nám bol ohlásený požiar 
kontajnera na smeti pri cintoríne, po rýchlom zásahu neprišlo             
k žiadnym škodám.

3. apríla o 1:45 ráno bol nahlásený požiar garáže a neskôr strechy 
rodinného domu p. Miroslava Jančíka. Zasahovala naša jednotka 
spolu s jednotkou Hasičského a záchranného zboru (ďalej už HaZZ) 
so sídlom v Holíči. 

28. júna o tretej hodine ráno nám bol nahlásený požiar osobného 
automobilu na novej ulici. Zasahovali členovia našej jednotky                
a jednotka z HaZZ Holíč.

19. júla v podvečer bol nahlásený požiar poľa u panenky Márie, 
v Chrástke, kde dostupnými hasiacimi prostriedkami v spolupráci 
s jednotkou HaZZ Holíč a našimi občanmi zabránili rozsiahlym 
škodám. Po náročnom zásahu sme si vydýchli, no v tento víkend to 
nebolo ešte všetko.

V nedeľu 20. júla poobede sa červený kohút ozval opäť. Požiar 
bol spôsobený iskrou z kombajnu pri žatve. Zasahovali DHZ Unín, 
HaZZ Holíč, DHZ Štefanov a MDHZ Gbely.

Technický zásah bol vykonaný dňa 22. októbra na štátnej ceste 
medzi obcami Unín a Radimov, kde bol spadnutý strom, ktorý sme 
odstránili.

15. októbra sa v našom katastri obce konalo taktické cvičenie 
zamerané na lesný požiar. Cvičenia sa zúčastnilo 9 zborov, HaZZ 
Holíč, MHZ Holíč, MHZ Skalica, ZHZ INA Skalica, MHZ Gbely, 
DHZ Kopčany, DHZ Radošovce, DHZ Petrova Ves a náš DHZ Unín.

Už ako býva tradíciou aj v tomto roku naša organizácia 
zorganizovala tradičný maškarný ples, stavanie mája. Pri príležitosti 
MDD sme pozvali deti z materskej školy na hasičskú zbrojnicu                 
a v našom areáli sme pre deti pripravili ukážky techniky za účasti 
hasičov Unína, Lipova a profesionálov z Holíča. Zúčastnili sme sa 
rozprávkového pochodu. 4. mája sme si pripomenuli sviatok patróna 
hasičov sv. Floriána. Tento deň sme si svätou omšou uctili všetkých 
hasičov našej organizácie, ktorí už nie sú medzi nami. Zúčastnili sme 
sa celoslovenskej hasičskej púte, ktorá sa konala 10. mája v Šaštíne.

Dňa 15.mája sme sa s členmi okresného výboru zúčastnili              
v Žiline preberania najvyššieho vyznamenania „Zaslúžilý člen DPO 
SR“, ktoré do svojich rúk prebral Marián Švec.

Ďalej sa naši členovia zúčastnili ako asistenčná služba pri 
samohyboch, motocyklových závodoch v Holíči a ďalších akciách.

Dňa 13. decembra 2014 bola na hasičskej zbrojnici v Lipove 
(okr. Hodonín, Česká republika) uzatvorená zmluva o cezhraničnej 
spolupráci medzi naším hasičským zborom a dobrovoľnými hasičmi 
z Lipova. 

Treba poďakovať obecnému úradu za poskytnutie priestorov 
po presťahovaní miestnej knižnice. Pre zvládnutie častých zásahov 
je nutné i dobré vybavenie zásahovej jednotky ako aj jej vyškolenie. 
Zásahové obleky, obuv a prilby majú hasiči uložené v novej šatni. 
Zariadenie šatne a služobnej miestnosti (garniže, závesy, stôl, stoličky a 
skriňu) sme si zabezpečili z vlastných prostriedkov. 

Veríme, že za pomoci obecného úradu sa podarí pre náš zbor 
zabezpečiť cisternové zásahové vozidlo, aby sme boli pripravení 
promptne zakročiť v prípade požiarov a živelných pohrôm v našej obci 
a okolí.

Činnosť hasičov je dobrovoľná, vykonávaná vo voľnom čase, bez 
nároku na odmenu a spojená s rizikom úrazu. O dobrej pripravenosti 
nás hasičov svedčia vykonané zásahy a rozsiahla prospešná činnosť v 
rámci našej obce.

Výbor DHZ

Nová šatňa s oblekmi a prilbami 

Po adaptácii priestorov bývalej knižnice na služobnú miestnosť a 
susednú šatňu

Foto: R. Straka
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Koniec plesom a zábavám
Skončilo sa obdobie plesov a zábav. Z médií sme kŕmení 

honosnými róbami, tzv. celebritami a plesmi, kam sa radový občan 
nedostane, skrátka snobské smotánkové akcie. Našťastie, Slovensko 
je plné tradícií, ktoré vďaka mnohým nadšencom nevymierajú. 

Medzi tieto patria aj tradičné fašiangy v Uníne. Som rád, že 
existujú akcie, kde sa slovač vie zabaviť, častokrát omnoho lepšie ako 
na „oficiálnych“ a drahých plesoch. Tento rok vyšla táto úloha na 
mládencov ročníka 1996. Tejto úlohy sa zhostili v sobotu 14. februára 
so všetkou zodpovednosťou a vážnosťou ako sa patrí. Ráno rýchle 
občerstvenie v kultúrnom dome spolu s muzikantami, oblečenie 
do pripravených kostýmov, „napojenie“ ťavy a hurá do ulíc. Po 
celodennom tancovaní v dedine príde únava, ale to je len začiatok. 
Večer začínal promenádou regrútov a pokračoval spievaním o 
regrútoch. Tento rok bol doplnený živým prekladom do pantomímy 
Martinom Mlčúchom. Nasledovalo vyhadzovanie budúcich 
regrútov, ktorí sa postarajú o to, aby táto tradícia pokračovala.

Ako to na plesoch býva, navštívila nás aj tombola. Viac ako 140 
cien potešilo nových majiteľov. Či to boli také tradičné – mech obilia 
alebo kuchynské potreby – kanvica, drogéria, elektronika až po nám 
typické – slivkové a hroznové v tekutej podobe.

Po polnoci pri melódiách hudby RUBÍN prišla tradičná fašiangová 
udalosť – pochovávanie basy, o ktorú sa postarali mládenci a speváci 
Magda Jakúbková, Štefan Mach a Ferdinand Fagan. No nesmieme 
zabudnúť ani na plačky a ostaných „smútiacich“ v sprievode. A tak 
sa so smútkom basa pobrala pod zem, aby na Veľkú noc opäť potešila 
všetkých svojim hlasom a zahájila čas radosti a veselosti.

Nie je nič krajšie ako keď sa ľudia  v dnešnej uponáhľanej dobe 
vedia dobre zabaviť a spoločne zasmiať. Aj v Uníne sa ukázalo, že 
folklór ľudí spája a nerozdeľuje. Presvedčili sme sa, že na peknú 
akciu netreba veľa peňazí, ale viac zapálených ľudí a keď človek chce 
aj chrípka ustúpi. Ak sa chce, tak proste…všetko sa dá…. . A vďaka 
nadšencom naše tradície hádam nikdy, nikdy nevymiznú.
       
   Juraj Ondráš

         Foto: M. Matula

Tohtoroční regrúti s podregrútmi a dlhoročným „ťavovodičom“

Pohrebný sprievod pri pochovávaní basy nezostal ani tohto roku 
nič dlžný svojej povesti

Úspech mladej výtvarníčky
Ministerstvo vnútra SR pod patronátom samotného ministra 

Roberta Kaliňáka vyhlásilo výtvarnú súťaž, ako formu propagácie 
umením, na spropagovanie štruktúry integrovaného záchranného 
systému s názvom „Nakresli svojho integráčika“.

Do súťaže sa zapojili žiaci základných škôl z celého Slovenska. 
V rámci trnavského kraja uspela žiačka 6. ročníka miestnej ZŠsMŠ 
Alica Glogovská. Diplom a vecný dar od prednostu Obvodného 
úradu Skalica Ing. Mariána Honzu CSc. jej odovzdal starosta obce 
Ján Palkovič pred kolektívom spolužiakov za účasti riaditeľky školy 
Mgr. Michaely Vaňkovej.

Ján Palkovič 

Jednota dôchodcov bilancovala
Kým sa zišiel rok s rokom, tak je tu opäť obdobie a čas na 

výročné členské schôdze. Tak tomu bolo aj v našej obci, kde sa 
v nedeľu 22. marca 2015 o 14.00 hod. v kultúrnom dome konala 
hodnotiaca výročná členská schôdza Základnej organizácie 
jednoty dôchodcov v Uníne. Po privítaní hostí a schválení 
programu sa pristúpilo k jednotlivým bodom programu.

Ku dňu konania výročnej schôdze má organizácia 195 
členov, pričom najstaršou členkou je 101-ročná pani Štefánia 
Drúžková. Pri organizácii účinkuje spevácky súbor Úsmev, 
ktorý vystupuje na rôznych kultúrnospoločenských akciách 
v obci aj v okolitých obciach a mestách. Členovia organizácie 
sa zúčastňujú na kultúrnospoločenských a športových akciách 
napr. na Župnej olympiáde v Trnave, pietnej spomienke pri 
pomníku padlých v I. a II. svetovej vojne, mesiaci úcty k starším, 
účasť členov v komisiách pri všetkých voľbách, spolupráca pri 
akciách s obecným úradom, materskou školou, základnou 
školou, hasičmi, chovateľmi a ďalšími organizáciami v Uníne. 
Výbor jednoty dôchodcov zabezpečuje pre svojich členov 
týždenné ozdravno-rekondičné pobyty v slovenských kúpeľoch. 
Okrem iného  pre starších členov a občanov zabezpečuje v obci 
pedikúru. Uskutočňujú sa tiež rôzne autobusové zájazdy napr. do 
Mariánky, Hostína, Vincovho lesa a iné podľa záujmu. Činnosť 
organizácie a jej členov je oveľa širšia než bolo spomenuté.

Pre ďalšie funkčné obdobie bol výročnou členskou 
schôdzou zvolený nový výbor v zložení: Mária Flajžíková, 
Cecília Havlová, Mária Hrubšová, Štefana Jurigová, Štefan 
Mach a Štefana Potreská. Za predsedníčku revíznej komisie bola 
zvolená Terézia Michálková.
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Kronika národného povstania v Uníne
V utorok 7. apríla uplynie 70 rokov od oslobodenia našej obce 

Červenou armádou, keď sa pre našich predkov skončila 2. svetová 
vojna. 

Aprílové udalosti roku 1945 spojené s prechodom fronty 
približuje obecná ako i školská kronika, ktoré sme našim čitateľom 
sprostredkovali v Unínskych novinách č. 1/2005 a č. 1/2011. 
Tentoraz čerpám predovšetkým z dobového materiálu, ktorý 
skôr opisuje dosah Slovenského národného povstania na život a 
zmýšľanie obyvateľov obce.  

 Odboj či ilegálnu činnosť v Uníne viedol Štefan Žídlik, ktorý 
v obci založil Komunistickú stranu Slovenska (KSS) a za túto stranu 
bol i členom okresného výboru. Od vzniku samostatnej Slovenskej 
republiky patril k jej kritikom za čo bol od 8. mája 1939 do 17. augusta 
1939 internovaný v Ilave. KSS spolu s ďalšími stranami, ktoré sa nezlúčili 
s Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou do Strany slovenskej národnej 
jednoty boli zakázané. Po návrate z Ilavy organizoval odbojové hnutie, v 
ktorom spolupracoval s Ottom Sovíkom, Liborom Pechom, Martinom 
Rehákom, Pavlom Matulom, Václavom Matuškovičom, Štefanom 
Tokošom, Jánom Vaňkom, Štefanom Ovečkom a Františkom Machom. 

Na väčšinu obyvateľstva v prvých rokoch Slovenskej republiky 
nedoliehala vojna bezprostredne a mohli viesť relatívne pohodlný a 
nerušený život, porovnateľný s predvojnovým obdobím. Vážnosť situácie 
vnímali ľudia v roku 1944 už reálne, keď sa čoraz častejšie v dôsledku 
nepriateľských lietadiel vyhlasoval letecký poplach. Počas poplachu sa 
nikto nesmel zdržiavať na uliciach, bolo ukončené vyučovanie a deti 
poslané domov. Školský rok sa skončil už 20. júna 1944. Našťastie nikdy 
obec nebombardovali, len pri guľometnej prestrelke medzi stíhačkami 
zasiahlo niekoľko striel dom Pavla Poláka v dolnom konci a rozbili mu 
niekoľko škridlíc a oblok. Pri Šinkerku núdzovo zhodilo spojenecké 
lietadlo tri bomby a v lese zasa nemecké lietadlo tri benzínové nádrže. 
Taktiež sa v lese našiel anglický padák. 

 Vypuknutiu SNP predchádzalo od 12. augusta 1944 na celom 
území SR vyhlásenie stanného práva a povolanie záložníkov k vojenským 

Záverom hodnotiacej výročnej členskej schôdze bolo schválené 
uznesenie pre nasledujúce obdobie činnosti organizácie.
       

Ing. Ján Hetmánek, CSc.
Foto: J. Juriga

Priebeh výročnej členskej schôdze bol  spestrený kultúrnym 
programom a výstavkou pod názvom „Viera v našich domovoch“. 
Výstavka pozostávala z rôznych katolíckych artefaktov, sôch, 
sošiek, kníh a písomností, ktoré na výstavku zapožičali občania 
obce Unín. Výstavka okrem iného poukazuje na vieru a kresťanský 
život predkov. Zvlášť pri tom bola výstavka žiakov základnej školy s 
veľkonočným motívom. 

Spomienky ...
Hovorí sa, že keď človek začne spomínať, začne starnúť. Iste je to tým, 

že než si človek stihne uvedomiť, roky utečú ako voda a my už máme na 
čo spomínať.

Narodila som sa v tejto dedine. Aj keď tu už vyše tridsaťosem rokov 
nebývam, som tu stálym návštevníkom, lebo tu mám ešte maminku.

Často, hlavne o sviatkoch, ako sú Vianoce, hody či Veľká noc, spolu 
spomíname na tých, ktorí tu už s nami nie sú. Zvlášť pri pečení či varení 
spomíname, ako by to robili starenka, čo by na to povedali starenka...

Spomienky na nich sú trochu odlišné, lebo aj starenka boli trochu 
výnimočná. Narodili sa 7. augusta 1911 v Clewelande v USA Jánovi a 
Johane Sovíkovcom, ktorí tam vtedy, ako väčšina Slovákov, odišli za 
prácou. V roku 1912, keď mali starenka rok, sa vrátili naspäť do „kraja“. 
O ich detstve toho veľa nevieme. Len toľko, že sa v škole učili maďarsky 
a všetci ich volali Eny, čo malo byť „poangličtené“ meno Anna. Vydali sa 
za starečka Augustína Drštku a v roku 1932 sa narodila moja maminka 
Sidónia.

Starenka boli výnimočná tým, že v dedine pôsobili ako cukrárka, 
aj keď nevyučená, pretože sa v tej dobe tomuto remeslu v blízkom okolí 
vyučiť nedalo. V dedine a jej širokom okolí sa žiadna svadba, krstenie 
alebo primície neobišli bez starenkinej torty. Piekli torty jednoduché, 
poschodové, knihy otvorené aj zatvorené, jazerá, oltáre,  košíčky na 
torte, väčšie koše so snehovými zákuskami alebo cukrovými ružami a na 
primície aj kostoly. Ako sa k tejto záľube dostali viem len zo spomienok 
príbuzných. Ich teta, pani Ujhélyiová, nazývaná tetka Matyska (prezývka 
po mužovi Matejovi, ktorému sa hovorilo Matys) toto remeslo v dedine 
vykonávali pred starenkou. Aj keď si svoje umenie svedomito chránili, 
podarilo sa starenke kadečo odpozorovať a doma vyskúšať. No a keď už 
tetka nevládali a nakoniec sa pominuli, začali s pečením starenka. Nebolo 
týždňa, okrem adventu a veľkého pôstu, aby sa u nás nepiekla nejaká torta. 
Najskôr sme ako deti maškrtili a vylizovali misky a taniere od cukru a 
kadejakých plniek, ale keď sme podrástli a hlavne keď bola väčšia zákazka, 
tak sme pomáhali, aj keď len pri pomocných prácach. Ale keď sa robil 
kostol, zamestnali celú rodinu. Vyrezávať oplátky, miešať cukor, zlepovať, 
zošívať a starenka robili cukrové postavičky, nezábudky, lístočky, ruže, 
kaly, lekná a holúbky, lebo všetky ozdoby si vyrábali vlastnoručne. Keď 
bolo všetko pripravené, pristúpili k stavbe kostola. Jeden bol dokonca na 
spôsob šaštínskej baziliky, dvojvežový. Ten dostal na primície dôstojný 

pán, rodák z Unína, Jaroslav Pecha.
Mnohí z vás, hlavne staršia generácia, si na ich výtvory pamätajú a 

dajú mi za pravdu, že výsledok stál za to. Každý kus z ich rúk bol umelecké 
dielo. Je len škoda, že ich čas na tejto zemi bol taký krátky. Zomreli 4. 
augusta 1979 vo veku 68 rokov. Po nich túto štafetu prebrali iné ženy, pani 
Alžbeta Sovíková a pani Rozália Straková, ktorá sa, pokiaľ viem, tejto 
záľube ešte stále venuje.

Anna Kalamenová

26. januára 2015 sa dožila krásnych 90 rokov dlhoročná učiteľka, 
neskôr zástupkyňa Základnej školy v Uníne – Mária Podmanická. 
V mene jej bývalých žiakov, spoluobčanov a redakcie Unínskych 
novín jej prajeme ešte veľa zdravia a spokojných rokov prežitých v 
kruhu svojich najbližších. Na fotografii s prvákmi v školskom roku 
1957/58. Foto: Archív rodiny Drúžkovej
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útvarom. Väčšina záloh z obce nastúpila k vojenskej posádke do Trnavy, 
ktorá sa k povstaniu pridala. Dobrovoľníkom z obce, ktorí sa chceli pridať 
k partizánom na Brezovej pod Bradlom, sprostredkoval s nimi kontakt 
Štefan Žídlik. K partizánom odišiel Anton Halabrín, Štefan Ryšálek, 
Ľudovít Matuškovič a Ľudovít Mokrohajský. Z územia kontrolovaného 
partizánmi sa vrátil domov 6. novembra 1944 Štefan Ryšálek. Po príchode 
domov ho zaistil Pohotovostný oddiel Hlinkovej gardy (PO HG) z Holíča, 
ktorý ho vypočúval. Následne PO HG zatkla Š. Žídlika, 7. novembra ho 
eskortovali do Bratislavy a odtiaľ do koncentračného tábora Mauthausen 
v Rakúsku. Domov sa vrátil až po oslobodení tábora Američanmi 22. mája 
1945. PO HG prišiel viackrát do obce hľadať partizánov. Upodozrievali 
lesného hájnika Antona Hladíka, ktorý býval v lese „v Jágarni“, že ukrýva 
a podporuje partizánov. Okrem zmieňovaného Š. Žídlika a A. Hladíka 
ukrýval a stravoval partizánov Václav Matuský a mlynár Pavel Móro im 
venoval 600 kg múky a 200 korún na zbrane. 

 Po potlačení povstania sa muži, ktorí bojovali so svojimi 
vojenskými jednotkami rozutekali a viacerí z nich boli zajatí Nemcami 
a poslaní do koncentračných táborov. Pod Poľanou zadržali nemecké 
jednotky 20. októbra 1944 Imricha Oprchala a deportovali ho do tábora 
v Milbergu, neskôr do Grünheidu. V ten istý deň, keď zaistili I. Oprchala, 
chytili v Starých Horách v Nízkych Tatrách Alexandra Ovečku a Vojtecha 
Fišeru. Obidvoch odviedli do Friedbergu, kde pracovali v lese. Neskôr boli 
zamestnaní v cukrovare. 28. apríla 1945 ich oslobodili Američania. Rovnako 
dopadli ďalší účastníci povstania v závere povstania, ktorých Nemci zajali a 
odvliekli do pracovných táborov. Z obce to bol Matej Valentovič, Alojz Lipár, 
Vendelín Vlk a Ján Dobiáš. Posledne menovaného chytili 29. októbra 1944 
a odviezli ho do Keisentanbrucku, odtiaľ ho 13. decembra 1944 previezli na 
majer Einhof. Pred približujúcim sa frontom ich dozorcovia 2. apríla 1945 
donútili na peší pochod do Ried. Nakoniec i jeho v samotnom závere vojny 
5. mája 1945 oslobodili Američania. Zajatci trpeli nedostatkom jedla, zlým 
zaobchádzaním, týraním a ťažkou prácou. Podmienky boli natoľko kruté, že 
následkom hladu a celkového vysilenia organizmu zomrel v zajatí 34-ročný 
Ján Drinka. Doma po ňom zostala manželka s tromi maloletými deťmi. Do 
nemeckého zajatia sa dostal i Martin Štepánik. Ako vojak rýchlej divízie 
Slovenskej armády v Rumunsku dezertoval. Na slovenských hraniciach ho 
Nemci zaistili a deportovali do tábora v Nemecku. Odtiaľ sa mu podarilo 
ujsť, ale takmer doma, pri Skalici, ho chytili, zatvorili a v Malackách uväznili. 
V marci 1945 ho prepustili na slobodu. 

 Počas oslobodzovania zabil delostrelecký granát manželku a 
17-ročnú dcéru Alojza Flamíka a manželku Jána Michálka. Po prechode 
frontu vznikol v obci národný výbor. Dedina ako i chotár boli vyčistené po 
predošlých bojoch, pochovali sa padnutí vojaci a zakopali zdochliny zvierat. 
Zneškodnila sa nevybuchnutá munícia a opravilo sa zničené elektrické 
vedenie a obec sa opäť pripojila na elektrickú sieť. Plánoval sa postaviť 
pomník padlým vojakom Červenej armády. Do augusta 1945 sa za pomoci 
zbierok, akcií politických strán a národného výboru naň podarilo vyzbierať 
10 tisíc korún.
       
  M. Hoferka
Pramene: 
MV SR, Štátny archív Bratislava, pobočka Skalica, f. ONV Skalica,  šk. 1945 adm.
Obecný úrad Unín, Pamätná kniha obce Unína vedená od roku 1934.

Spomienky frontového vojaka
Najstarší muž v obci Florián Mihál sa dožil 17. februára 2015 95 

rokov. Pri príležitosti jeho narodením ho svojou návštevou a gratuláciou 
s prianím dobrého zdravia navštívil starosta obce. Zároveň sme využili 
tejto príležitosti a ako posledného žijúceho účastníka druhej svetovej 
vojny, ktorý bojoval na ruskom fronte v radoch slovenskej armády, sme 
ho požiadali o rozhovor. O tom, že je plný energie, života a hlavne, že mu 
veľmi dobre slúži pamäť, sa môžeme presvedčiť. Je obdivuhodné, ako si 
pamätá všetky detaily, presne dokáže popísať všetko tak, akoby to prežil 
len včera.

Druhá svetová vojna je aj v dnešnej dobe stále aktuálna téma, 
rozoberaná nielen odborníkmi, ale i staršou generáciou. Pri príležitosti 
70. výročia od ukončenia druhej svetovej vojny, prinášame spomienky, 
ktoré hlavne mladšej generácii môžu priblížiť, aká bola vojna krutá a čo 
všetko sa muselo prežiť...

Čo ste robili pred tým, než ste išli na vojenskú prezenčnú 
službu ? A akú funkciu ste vykonávali počas vojny?

Po povinnej školskej dochádzke, vtedy som mal 14 rokov, som išiel 
do učenia za krajčíra do Kopčian, kde som strávil tri roky. Tomuto 
remeslu som sa vyučil u pani Kollárovej, rod. Čermákovej. Po vyučení 
som odišiel do Senice, kde som pracoval v Krajčírskej zákazkovej dielni 
p. Otrubčáka. Tu som si rozšíril zručnosti v oblasti šitia na zákazku. 
Po tejto nadobudnutej skúsenosti som sa znovu vrátil pracovať do 
Kopčian k pani Kollárovej. Na vojnu ma povolali 1. októbra 1939 do 
Trenčína. Vtedy sa rukovalo na dva roky. Po základnom výcviku som 
bol pridelený k Pionierskemu práporu 1, rota 1 - ženisti. Každý prápor 
mal pomocnú rotu, ktorá sa skladala zo zdravotníkov, krajčírov, 
kuchárov a obuvníkov. Ja som bol krajčír, šil som nové oblečenie, 
plátal staré, prešíval a zašíval. Jednoducho som robil všetko, čo bolo 
potrebné a čo kto potreboval. V jednej dielni sme boli traja krajčíri a 
sedem obuvníkov. Keď som mal odslúžené necelé dva roky vojny a za 
3 mesiace som mal ísť do civilu, nemecká armáda napadla Rusko. Bolo 
to 21. júna 1941 a Slovensko ako spojenec Nemecka sa muselo zapojiť 
do tejto vojny a ja som musel zostať naďalej slúžiť ako vojak.

Vojna začala. Ako to pre-
biehalo, kde všade ste sa 
dostali?

Do troch dní ako začala 
vojna s Ruskom sme boli 
pripravení na presun vlakom 
do Vyšného Svidníka. Pešo 
sme prekročili hranice s 
Poľskom a zastavili sme pri 
meste Sanok. Tu sme museli 
asi jeden mesiac stáť, pretože 
sa armáda reorganizovala. 
Pešiaci išli späť na Slovensko 
a motoristické jednotky 
postupovali ďalej. Tu sme 
stretali vojakov, ktorí pešo 
pochodovali, boli hladní a 
od nás pýtali kúsok chleba. 
Jeden z nich bol aj Antonín 
Pecha, ktorý na mňa 
zakričal: „Vojáčku, aj mne 
kúsek chleba !“ A ja som 
odpovedal: „Vojáčku a celý 
chleba nechceš?“ Najprv 

nevedel, kto som, ale až po mojom oslovení a ponúknutí chlebom 
ma spoznal. Po vojne, keď som sa kedykoľvek stretol s Antonínom, 
tak sme sa vždy takto zdravili a s úsmevom spomínali na túto 
príhodu. Náš front postupoval ďalej cez Kalinkovič, potom Žitomir. 
Postupovali sme dosť rýchlo. Naša ženijná rota mala za úlohu 
opravovať mosty, ktoré boli zničené a to preto, aby sme zabezpečili 
nemeckej armáde prísun ďalších potrebných vecí na front. Najväčším 
problémom pri presúvaní roty bolo počasie, blatové cesty a najmä 
bombardovanie kolóny. Každé auto malo svoj guľomet na obranu. 
V Kremenčuku som bol zaradený do frontovej línie na udržiavanie 
bojaschopnosti a zároveň som si plnil úlohu krajčíra. Moje kroky a 
posun vpred potešilo stretnutie s majorom Františkom Dermekom 
a  plukovníkom Alexandrom Vaňkom od nás z Unína. Pri ďalšom 
presune sme prišli do jednej osady pri malom lesíku. Úsmevy na 
tvárach nám zmrzli a zostalo len hrobové ticho, keď sme uvideli 3 
rady mŕtvol zabitých Rusov, mohlo ich byť okolo 150 až 200. Na 
tomto mieste sme strávili deň, či dva. V ten večer som bol na stojke 
i ja. Striedali sme sa. Posledný z nás si vzal kamarátovu zbraň, ale 
kamarát ju zabudol vybiť. Keď začal čistiť vrátenú zbraň v domnení, 
že je jeho, jedna mladá ruská dievčina ho začala provokovať, aby 
ju zastrelil. On vystrelil a na mieste ju zabil. Následkom i tohto 
nešťastia sme sa urýchlene presunuli ku Kyjevu prespávajúc 3 týždne 
pod stanmi v ukrutných zimách, mohlo byť aj 20 stupňov pod nulou. 
Na to, aby sme prežili chladné noci, sme si vyrobili improvizovanú 
posteľ v podobe vykopanej jamy do hĺbky 80 cm vystlanú suchým 

Ako regrút v roku 1939
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hladný. Viete si predstaviť túto situáciu? Nebolo mi vtedy všetko 
jedno. Kursk bolo mesto, väčšie ako vtedajšia Bratislava. Pamätám 
si, že Rusi cez noc toto mesto bombardovali a my sme sa vždy museli 
skrývať za mestom. V Kursku sme boli rozdelení do domov, aby sme 
mali kde prespávať. S jedným žilinčanom Ferom Hudecom sme boli 
pridelení k starej babke do malého domčeka. Nedalo sa tam však 
bývať, pretože večer sme počuli ploštice prechádzajúce po stenách. 
Ako sme rozsvietili, zase zdúchli a zaliezli do dier. Museli sme si 
zohnať iný príbytok, v ktorom mali šijací stroj potrebný pre moju 
funkciu na fronte. Presťahovali sme sa k jednej žene s malým, asi 
12-ročným dievčatkom. Celý čas sme sa o ňu starali. Vždy sme jej 
nechávali 5 lyžíc z toho, čo sme práve jedli. Raz som videl nášho 
kuchára Ferdinanda Hladkého, ktorý bol zo Skalice, ako nesie na 
vozíku plno nevykysnutého cesta. Chystal sa celý voz vyhodiť na 
hnoj. Ja som ho hneď zastavil, cesto mu vzal a zaniesol tejto žene. 
Bola nesmierne šťastná a ďakovala mi, pretože som jej zabezpečil 
obživu na celú zimu. V tom čase veliteľ našej jednotky našiel v 
neďalekom meste Orel malého 5-6. ročného chlapca. Mesto Orel 
bolo veľmi rozbité, nakoľko si ho nemecká a ruská armáda vymieňala 
v bojoch tri až štyrikrát. Zobral si toho chlapca ako za svojho, staral 
sa oňho a ja som preňho ušil šaty v hodnosti desiatnik. Spomínam 
si, že náš veliteľ ho dokonca i degradoval za to, že ho oklamal. A to 
ste mali vidieť, ako tento chlapec plakal. Z Kurska naša rota odišla 
okolo 1. júla 1943 tesne pred najväčšou tankovou bitkou, ktorá je 
považovaná za rozhodujúcu bitku na východnom fronte a jednu z 
najpodstatnejších bitiek druhej svetovej vojny. V septembri 1943 
som sa vrátil naspäť domov, do Trenčína, do svojich kasární. 

Išli ste aj tretí raz 
na front?

Po Vianociach som 
mal ísť znova preč. Jeden 
z vojakov mi poradil, že 
ak sa ľudská krv zmieša 
s konským prachom, 
človek dostane vredy 
a nemusí narukovať 
na front. Pamätám si 
to ako dnes. Zaťal som 
zuby a nechtami som 
si rozškriabal hruď až 
do krvi a urobil presne 
to, čo mi poradil. Na 
moje prekvapenie sa nič 
nestalo, žiadne vredy 
sa mi nevyhádzali. Tak 
som musel ísť po tretí 
raz. A viete, ako sa 
hovorí, keď sa človek 
dva razy vráti z vojny, 
na ten tretí už nemusí. 
Najprv sme zastavili 
u záložnej divízie v 

Kalinkoviči. Boli sme tu viac ako 4 mesiace. Celý čas nás sprevádzala 
obrovská zima. Mojou úlohou bolo nájsť v jednej z domácností 
šijací stroj. Pošťastilo sa mi u jednej rodiny, ktorá mala 6 detí. 
Všetkým šiestim deťom som pošil šaty, tomu najmenšiemu som bol 
dokonca i na krste. Potom sme odišli do Minska, kde som zažil 
šok i sklamanie. Jeden vojak z našej fronty znásilnil ženu, ktorá 
mala malé dievčatko. Tým pošpinil slovenskú armádu a to ma 
mrzelo najviac. Potom sme pokračovali ďalej do Baranoviči. 
Vrátili sme sa však naspäť do Minska, kde sme strávili určitý čas 
v lese. Les je skvelé miesto na úkryt, preto tu bolo okrem nás 
veľmi veľa vojakov. Stretol som tu Alexandra Ovečku, ktorý bol 
veľmi hladný, a keďže ja som mal jedla dosť, dal som mu najesť. 
Po tomto všetkom som sa v septembri 1944 vrátil do Trenčína. 
Otec, ako sa dozvedeli, že som na Slovensku, požiadali listom 
ministerstvo obrany o prepustenie do civilu a tak som sa šťastlivo 
vrátil znovu domov do Unína.

lístím. Nad tieto jamy sme postavili stany. To sme však nezažili 
tie najväčšie zimy, ktoré boli v Dnepropetrovsku, tam sme zažili 
niekedy až -40 stupňové teploty!!! Spali sme v škole, v strašnej zime, 
naobliekaní a zakrytí dekami. Každý vojak vyfasoval až tri deky. S 
Janom Humelom zo Šaštína, vyučeným obuvníkom u Tomáša Baťu, 
sme spolu spali otočení chrbtom k sebe a zakrytí šiestimi dekami. 
Ráno sme sa zobudili a každý mal pri ústach zmrznutú kopu ľadu ako 
futbalová lopta. Napriek obrovskému mrazu sme sa vyzliekli a išli sa 
umyť. Posledný presun bol do Záporožia, kde sme dostali priepustku 
na dovolenku. Mali sme 10 dní na cestu domov, aby sme sa hlásili 
späť na posádke v Trenčíne. Nikto sa nestaral, či sa dostaneme a ako. 
Spomínam si, že pri ceste domov som bol zavesený na zábradlí vlaku 
a takto som precestoval dobrý kus cesty. Do Unína som prišiel za 7 
dní, a preto som mohol zvyšné 3 dni stráviť s rodinou. Následne na 
to som bol jeden mesiac na rehabilitácii a odpočinku v kúpeľoch v 
Trenčíne.

Ako to bolo s hygienou 
počas vojny?

Počas vojny, keď sme sa 
nepremiestňovali, tak sme 
sa hromadne umývali a 
prali si oblečenie. Hygiena 
nebola na vysokej úrovni, 
a preto mnohí z nás mali 
vši. Prespávali sme v tých 
istých ubytovniach ako 
Rusi, ktorí hygienu vôbec 
neriešili, ibaže o niekoľko 
dní po nich, podľa toho 
ako rýchlo postupoval 
front. S týmto problémom 
sme sa vysporiadali tak, 
že oblečenie sme zakopali 
do zeme, ale malú časť 
sme nechali trčať vonku. 
Po pár hodinách sa všetky 
vši zhromaždili na tejto 
vrchnej časti odevu a my 
sme jednoducho tento 
koniec spálili aj so všami 
a až potom sme šaty 

vyprali. Z mojej skúsenosti môžem povedať, že slovenská armáda 
bola oblečením prispôsobená na zmeny počasia, hlavne v tých 
najchladnejších oblastiach, ale napríklad Taliani, ktorých sme cestou 
stretali, mali len ľahké kusy oblečenia, v čom nemohli prežiť kruté 
ruské zimy a mnohí aj pozamŕzali.

Takže toto ste narukovali prvý 
raz. Čo sa stalo potom?

Po dovolenke som narukoval 
druhýkrát a bol som prevelený 
do Nového Mesta nad Váhom k 
železničnej rote. Mali sme za úlohu 
zužovať široko-rozchodnú trať pre 
Nemcov, aby mohli zásobovať svoje 
jednotky. Môžem však povedať, že 
Nemci sa o nás dobre starali. Mali 
sme čo jesť a raz za mesiac sme 
dostávali fľašu vína alebo tvrdého 
alkoholu. Tu som sa stretol s 
Michalom Faganom, ktorý tu tiež 
pracoval. Blížil sa termín rukovania 

na front do Ruska a on mi poradil, ako sa zaručene vyhnem frontu. 
Vraj, aby som jeden deň pred odchodom nič nejedol a na ďalší deň 
nadránom vypil nápoj namiešaný s plným vreckom nastrúhanej 
kriedy. Mal som zaručene dostať vysokú horúčku a rengénom by ma 
vraj nepresvietili a nešiel by som do Ruska. Všetko som urobil tak, 
ako mi poradil, ale nič sa nestalo. Ešte v ten deň som nastúpil na 
vlak, ktorý smeroval priamo do Kurska a navyše som bol aj veľmi 

S bratom Ladislavom, ktorý zomrel         
v roku 1941

Ako vojak Slovenskej armády.

Cesta domov z východného frontu,                 
august 1943
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Čo bolo ďalej?
Môžem povedať, že to, čo budem teraz rozprávať bolo najťažšie 

obdobie, ktoré som počas vojny zažil. Doma som sa nezdržal veľmi 
dlho, pretože o dva mesiace bola vyhlásená všeobecná mobilizácia. 
Musel som sa hlásiť do Trnavy a odtiaľ som bol poslaný do Maďarska. 
Všetkých rozdelili po dedinách, majeroch asi po tridsiatich vojakoch. 
Boli sme pridelení k pracovnej čate, kde sme kopali zákopy, 
opravovali rozbité cesty pre rýchly ústup nemeckej armády. Ruská 
armáda postupne Nemcov zatláčala smerom do Nemecka. Keď sme 
sa dozvedeli, že ruská armáda sa blíži, neváhali sme ani minútu, 
pretože mesto už začali bombardovať a spolu s ďalšími 22 unínčanmi, 
dvomi vojakmi z Kopčian, tromi zo Smrdák a jedným z Dojča sme 
išli celú noc asi 50 km do mesta Bakoňsenkiráli. Ubytovali sme sa v 
škole a oddýchli si asi 2 hodiny. No nedalo mi a chcel som zistiť, kde 
sa nachádza front, preto som sa spýtal Nemca, ktorý bol na stojke – 
obrannom kryte s guľometom. Odvetil mi, že hneď pred mestom a 
ukázal do diaľky. To bola veľmi ťažká chvíľa. Hneď som sa v duchu 
začal modliť k Panne Márii Šaštínskej, aby ma ochraňovala. K nej 
som sa utiekal v každej ťažkej chvíli a žiadal o pomoc a ochranu. Táto 
láska k Pane Márii a vyslyšaná prosba ostala vo mne po celý život. 
Následne som zverboval všetkých a znova sme utekali pred frontom 
do mesta Pápa vzdialeného asi 30 km. Išli sme asi 150 metrov od 
cesty a to preto, lebo Rusi bombardovali cesty, na ktorých boli kolóny 
Nemcov i ľudia, ktorí utekali pred frontom. Po príchode do tohto 
mesta sme si zase chvíľu oddýchli na fare. V Pápe bola fabrika na 
výrobu cigariet. Tu som stretol Nemca  s fúrikom plného krabičiek, 
v ktorých mal cigarety. Poprosil som o jednu krabičku s myšlienkou, 
veď sa mi ešte zíde. Spomínam si, že na faru prišiel Nemec veľkou 
rýchlosťou na motorke s tým, že sa blíži front. Museli sme sa preto 
presunúť ďalej. Znova sme únavne kráčali celú noc. Po 50 až 60 km 
sme dorazili do mesta Csorna. Tu sme zistili, že Rusi sú nám v pätách, 
preto sme neváhali a pokračovali až k slovenským hraniciam, kde 
sme prenocovali v stohu slamy. Celú cestu sme pili len čistú vodu a 
jedli suchý chlieb. Na ďalší deň ráno sme museli prejsť rieku Dunaj. 
Teraz bol vhodný čas, aby som využil spomínanú krabičku cigariet. 
Musel som poprosiť kapitána lode, aby počkal na posledných dvoch z 
našej skupiny, nakoľko Štefan Masaryk už od únavy nevládal, preto ho 
Štefan Samek veľký a mocný chlap niesol na chrbte. Keď sme sa dostali 
na druhý breh, prenocovali sme v dedine Úzor (dnešný Kvetoslavov) 
u jednej ženy a ráno sme boli pripravení na cestu do Bratislavy. Prišli 
sme do Šamorína a pri mlyne sme videli slovenských vojakov, ako 
nakladajú na vagóny múku. Jeden vojak nám dal znamenie, aby sme 
tadiaľ nešli do Bratislavy. Tak sme sa otočili a pokračovali smerom 
k Ivanke pri Dunaji. Avšak pri meste Ivanka pri Dunaji nás chytili 
Nemci a zaviedli do Bratislavy do kasární. Zapísali nás na transport 
do Nemecka. Tu sme sa všetci dohodli, že ak zaznie siréna na poplach, 
tak utečieme každý na vlastnú päsť domov. No len čo zaznela 
poplašná siréna, nastal chaos a všetci začali vybiehať z kasární. Ja som 
sa obliekol, ustrojil a vyšiel som tiež von z kasární. Tu som stretol 
kamaráta Antonína Hrebačku. Prespali sme u známeho v Bratislave, 

Vianoce v Trenčíne, 1943

ktorý nám dal najesť a na ďalšie ráno sme išli na trolejbus. Cigaretami, 
čo mi zostali, som zaplatil lístok, lebo peniaze sme nemali. Potom 
sme presadli na vlak a dostali sa až do Kútov, kde sme vpadli priamo 
nemeckým vojakom do náručia. Zaviedli nás do miestnosti na konci 
stanice, kde bolo asi 50 podobne chytených vojakov. Bolo jasné, že sa 
vrátime naspäť do Bratislavy a odtiaľ nás čakal transport do Nemecka 
na nútené práce. Pri vstupných dverách stáli dvaja slovenskí policajti. 
Snažil som sa ich prehovárať, nech nás pustia, no moja snaha bola 
márna, oni iba krčili plecami, že nemôžu nič urobiť. No ako som pri 
nich stál, tak som pomaly začal postupovať z nohy na nohu smerom 
von od budovy k palašiu. Už som bol v podstate voľný, ale nedalo mi 
a vrátil som sa naspäť pre Antonína. Mrkol som na neho a naznačil, 
mu nech ma nasleduje. Postupnými krokmi sme opustili miestnosť a 
prešli pomaly až za roh budovy k palašiu. Obzrel som sa na policajtov 
a tí sa skrátka pozerali iným smerom – pustili nás. Avšak dodnes 
neviem, čo sa stalo so zvyšnými zajatými vojakmi. Domov sme prišli 
8 až 10 dní pred tým, než k nám do dediny prišli Rusi. Najprv sme 
zavítali do našich rodných domov, no keď sme videli, že sa front blíži, 
museli sme sa skryť a v prvom rade vykopať si úkryt niekde v poli. 
Spomínam si, že sme v Olšiu mali vinohrad, ktorý sme ešte stihli 
okopať. Vinohrad sme mali na tom mieste, kde dnes stojí oskoruša. 
Úkryt sme si vykopali v kopci vo vinohradoch – nad miestom, kde sa 
konajú Unínske samohyby. V úkryte nás bolo šesť- ja, Jozef Drúžek, 
jeho nevlastný brat Marek Kukliš, Peter Vlk, Pavol Vlk a Martin 
Hoferka. Boli sme tu už dlhší čas, nakoľko front sa pomaly posúval. 
Raz sme počuli, že strieľajú dolinou Nemci, inokedy Rusi. V bunkri 
sme mali iba 5 litrový demižón vody a zásoba sa nám postupne míňala. 
Boli sme veľmi smädní a museli sme sa preto dohodnúť, ktorý z nás 
opustí úkryt a pôjde po vodu. Rozhodol som sa, že budem počítať do 
100 a na koho padne toto číslo, pôjde. Pri čísle 64 sme len počuli, ako 
ktosi kričí  „Petre, Pavle...“. To bol Ján Vlk, otec Petra a Pavla, ktorý ich 
hľadal. Spomínam si, že sme chceli všetci naraz vyskákať zo skrýše, 
bolo to priam komické, ako sme sa teperili cez malý otvor. Všetci 
sme hneď utekali k potoku a pili plnými dúškami vodu. Vrátili sme 
sa do dediny a pozorovali tú spúšť, čo tu ostala po prechode frontom. 
Nakoľko Nemci si spravili opevnenie v stodolách na záhumní, nechali 
Rusov zostúpiť z horizontu dole do doliny a tam ich bombardovali. 
Vyhorené domy a tých koní, čo bolo pozabíjaných na poli v korytách, 
jednoducho na ten pohľad nikdy nezabudnem.

Viem, že vojna vám priniesla množstvo krutých zážitkov. No 
spomínate i na tie veselšie?

Áno, spomínam si na jeden, ešte počas prvého narukovania. V 
Pereštepne som stretol Antonína Holého, ktorý bol u protitankovej 
fronty. Pozval ma na obed, pretože zabil sliepku a chcel sa s ňou 
podeliť. Vysvetlil mi cestu a povedal, že býva po pravej strane od 
cesty. Na ďalší deň som aj tak urobil, len zhodou okolností stál jeden 
muž naľavo, ktorý šklbal sliepku, tak som si povedal, že som asi zle 
počul a išiel som tam. Zvítal som sa s ním, priniesol fľašu alkoholu, 
začali sme debatovať, o tom ako si spoločne pochutíme na kurati, ale 
nespomenuli sme domov. Bolo mi to divné, nedalo mi a spýtal som 
sa na meno. Keď som zistil, že je to niekto iný, tak som len prešiel na 
druhú stranu so smiechom ku skutočnému Antonovi. Nakoniec sme 
sa všetci stretli a spoločne sa smiali na mojom omyle.

Bohatstvo sa skrýva práve v takýchto ľuďoch, ktorí nám dokážu 
opísať vtedajšiu dobu a pripomenúť, aby sme si viac vážili tú, v ktorej 
žijeme. Keď som sa spýtala pána Mihála, čo by odkázal dnešnej mladej 
generácii, tak len dodal: „Kto to neprežil, ten si to nevie predstaviť. 
Ale buďte vďační za to, že ste to nemuseli prežiť. Vážte si to, čo tu máte 
a tešte sa z každodenného života v mieri a v susedskom pokoji.“ 

Záverom by som chcela poďakovať pánovi Floriánovi Mihálovi 
za veľmi poučný, pútavý a najmä skutočný príbeh jeho života. Želáme 
Vám veľa zdravia a mnoho ďalších prežitých rokov v mene všetkých 
spoluobčanov a celej redakčnej rady.

Radka Petrášová

Poznámka:
Frontové zážitky jubilanta sme priniesli i v Unínskych novinách č. 1/2010.
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Korene...

V dnešnom čísle sme požiadali o rozhovor MUDr. Vieru Jančulo-
vú, ktorej rod pochádza z Unína. Dodnes stojí ich dom pri kapln-
ke sv. Barbory, ľudovo nazývaný u Verešíkov. Položili sme jej pár 
otázok, na ktoré nám s radosťou odpovedala.

Korene Vášho rodu siahajú do obce Unín. V minulosti ste obec 
navštevovali. Aké sú Vaše spomienky na vtedajší Unín?

Do Unína som chodievala od malička za mojou starou mamou 
p. Gabrielou Verešíkovou. Presťahovala sa do Unína do domu jej 
rodičov z Veľkých Janíkoviec, v okrese Nitra, kde bol starý otec 
učiteľom a riaditeľom obecnej základnej školy. Tam sa narodil a 
chodil do školy aj môj otec, na gymnázium a na konzervatórium už 
chodil do Nitry a na vysokú školu do Bratislavy. Na Unín mám veľmi 
pekné spomienky.    Otec, RNDr. Ján Verešík, CSc. chodil do Unína k 
starým rodičom a od detstva mal dobrého kamaráta a priateľa pána 
Ladislava Matušovicha. No a moje spomienky sa uberajú k celej 
rodine Matušovichovej, často spomínam na uja Lacka, tetu Irenku 
a najmä na jej dcéru Martušku Šiškovú, s ktorou som u nich cez 
letné prázdniny trávila veľa času, niekedy aj celé dni. A chodili sme 
k nim aj počas roka s rodičmi na návštevy. Mala som ich veľmi rada 
a boli pre mňa ako rodina. V lete sme s nimi chodievali na výlety do 
vinohradov a pán Matušovich nás často fotografoval. Na pamiatku 
mám okrem iných aj svoju fotku v unínskom kroji. 
Poprosil by som Vás, skúste sa nám predstaviť.

Narodila som sa v Bratislave, kde som chodila do školy, 
vyštudovala som a kde žijem a pracujem doteraz. Po skončení 
gymnázia som v rokoch 1974 – 1980 študovala na Lekárskej Fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave, kde som získala akademický 
titul MUDr., smer detské lekárstvo. Počas štúdia som sa v roku 1978 
vydala za čerstvo skončeného lekára, ktorý pracuje ako primár na 
Gastroenterologickej klinike v nemocnici v Petržalke, a s ktorým 
žijem doteraz. V roku 1981 sa mi narodil syn, ktorý je učiteľom na 
strednej škole v Bratislave. Skoro 13 rokov bol súčasťou našej rodiny 
pes (zlatý retriever), ktorého sme  mali všetci veľmi radi a dal nám 
veľmi veľa lásky. Zamestnaná som na Úrade verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky, odbor epidemiológia, ktorý sa zaoberá 
problematikou prevencie a kontroly infekčných ochorení. Bolo to 
naše spoločné rozhodnutie, že kliniku môže robiť len jeden z nás, 
aby netrpela rodina. A pre mňa bola rodina vždy na prvom mieste. 
Pracujem v mladom kolektíve, z čoho mám dobrý pocit a cítim sa 
mladšie ako v skutočnosti. Aj keby som veľmi chcela, vnúčatá zatiaľ 
nemám.

Chodievate do Unína stále, 
udržiavate  kontakt s niekým
z obce?

Do Unína chodievam 
s manželom v jesennom 
období na hrob svojich 
starých rodičov, kde si 
zaspomínam na starú 
mamu, lebo starého 
otca som nepoznala, 
zomrel ešte pred 
mojím narodením. A 
samozrejme sa pristavím 
a zaspomínam si na 
rodinu Matušovichovú. 
Kontakt z obce 
neudržiavam s nikým, ale 
vždy si poviem, že by sme 
mohli navštíviť Martušku 
Šiškovú. Už sme sa dlho 
nevideli, ale snáď sa 
nám ešte podarí stretnúť               

a zaspomínať si na naše zážitky a rodinu. Manžel zdedil rodičovský dom 
so záhradou v Komjaticach, v slovenskej dedine v okrese Nové Zámky, 
kde pravidelne chodíme niekoľko rokov. Ale cesta do Unína čo sa týka 
prírody je ďaleko krajšia, stromy a lesy popri ceste majú ďaleko iné čaro.

Unínske noviny som si so záujmom prečítala, majú veľmi dobrú 
úroveň a nečudujem sa, že sú u obyvateľov Unína veľmi obľúbené. Všeličo 
som sa podozvedala a vybavili sa mi mnohé spomienky, aj ako Unín 
vyzeral v minulosti. 

Držím palce, nech sa Vám, aj všetkým Unínčanom v budúcnosti darí, 
keď nie lepšie, tak aspoň tak, ako doteraz. Máte to tam pekné.        Viera Jančulová

Ďakujem za rozhovor a želáme i my Vám veľa osobných a 
pracovných úspechov.
       
   Ján Palkovič

Športová fotokronika
V zimných mesiawcoch sa v telocvični školy uskutočnili dva 

turnaje. Prvým, tradičným bol 15. ročník stolnotenisového turnaja 
„O pohár starostu obce“, ktorý sa konal v sobotu 27. decembra 2014. 
Usporiadateľom bol Obecný úrad Unín v spolupráci so stolnotenisovým 
oddielom TJ Unín. obec“. Turnaj mal prebiehať v štyroch kategóriách - 
žiaci, ženy, neregistrovaní hráči od 15 do 50 rokov a registrovaní hráči. 
Vzhľadom k malému záujmu zo strany nežnejšieho pohlavia sa hralo 
v troch kategóriách systémom každý s každým. Víťazi jednotlivých 
kategórií boli ocenení pohárom a vecnými cenami. Aj napriek slabšej 
účasti ako po minulé roky sa dá konštatovať, že tí, čo prišli, urobili niečo 
málo pre svoje zdravie a strávili príjemné športové popoludnie. Na 
prvých miestach sa umiestnili nasledovní hráči: Žiaci: 1. Štefan Vach, 2. 
David Vach, 3. Miroslav Míšaný, 4. Marek Rehák 

Neregistrovaní: 1. Peter Rehák, 2. Miroslav Míšaný, 3. Slavomír 
Mach

Registrovaní: 1. Bc. Martin Krempa, 2. Vladimír Malík, 3. Ivan 
Bucha 

Druhým bol nohejbalový turnaj pod názvom „Zimné majstrovstvá 
Unína v nohejbale trojčlenných družstiev“ organizovaný obcou v 
kooperácii s TJ. Konal sa v dňoch 31. januára a 1. februára 2015. Nakoľko 
išlo o časovo náročný projekt, bolo zabezpečené občerstvenie v podobe 
guláša a pitného režimu. Od 10 hodiny sa v napínavých súbojoch 
zišla silná konkurencia a v dvoch skupinách sa stretlo 9 družstiev. V 
základných skupinách bolo odohratých 32 zápasov a vo finále ďalších 
12 zápasov. 

Víťazom sa stal Hokejbalový team Unín v zložení Stanislav Dávid, 
Ľubomír Stieranka, Ľubomír Polakovič st., Boris Malík. Na 2. mieste 
skončili Mariňáci v zložení Tomáš Rešetka, Peter Rehák ml., Marek 
Matula. Tretie miesto si vybojoval tím Handicap v zostave Mikuláš 
Mach, Slavomír Mach, Erik Hoferka, Martin Matuský. Najlepším 
hráčom turnaja bol vyhlásený Stanislav Dávid. Na nasledujúcej stránke 
prinášame víťazné mužstvá

Juraj Ondráš

Foto: R.

Pri príležitosti 70. výročia oslobodenia obce Unín Vás srdečne pozývame 9. 
apríla 2015 o 12. hod. do KD na slávnostnú akadémiu za účasti 2. zástupcu 
náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR generálmajora Ing. Pavla 
Macka, CSc. a účastníkov II. svetovej vojny a o 15. hod. na pietnu spomi-
enku spojenú s kladením vencov k pamätnej tabuli obetí II. svetovej vojny 
za účasti príslušníkov Čestnej stráže a Vojenskej hudby ozbrojených síl SR.
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Víťazi v žiackej kategórii stolnotenisového turnaja
Víťazi stolnotenisového turnaja v kategórii neregistrovaných hráčov 
Časť účastníkov stolnotenisového turnaja v kategórii registrovaní hráči

Víťazné tímy nohejbalového turnaja
Hokejbalový team Unín, Mariňáci a Handicap

↑

→
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V Holíči sa v druhej polovici februára uskutočnilo 
slávnostné vyhodnotenie Medzinárodných majstrovstiev 
motocyklov Vintage 2014. Ako jediný Záhorák získal 
pohárové ocenenie náš spoluobčan Štefan Vacula, ktorý v 
kategórii A2 obsadil celkové druhé miesto. Blahoželáme.

Zmeny vo futbalovom oddiele
Pred jarnou časťou futbalovej sezóny prišlo k zmenám na 

postoch trénera. Trénermi sa stali Peter Khúla a Ľubomír Stieranka. 
Požiadali sme ich o rozhovor.

Prišlo k zmene na funkcii trénera mužstva dospelých. S akými 
cieľmi ste mužstvo prevzali?

V decembri, cez zimnú prestávku oslovilo vedenie Telovýchovnej 
jednoty Unín mňa a Ľuboša Stieranku s otázkou, či by sme boli 
ochotní prevziať mužstvo dospelých, ako trénerská dvojica. Po 
zvážení tejto možnosti sme nakoniec súhlasili so spomínaným 
variantom.

Tomu, kto si pozrie tabuľku musí byť okamžite jasné, že iný 
cieľ, ako záchranu sme si ani nemohli stanoviť. Myslím si, že nie je 
dôstojné, aby sa Unín pohyboval na miestach, kde momentálne je. 

Ako prebiehala zimná príprava?
Ako sme už na prvom tréningu hráčom avizovali, zimnú 

prípravu sme chceli urobiť čo najnáročnejšiu, aby boli čo najlepšie 
pripravení na neľahké jarné boje. Prebiehala výhradne v domácich 
podmienkach, ako je telocvičňa, behy v dedine, miestne ihrisko, 
a boli sme sa prebehnúť k petrovskému majeru, či do Štefanova. 
Trénovalo sa trikrát do týždňa. Tréningová účasť bola ovplyvňovaná 
rôznymi faktormi, ako sú choroby, zamestnanie, či dovolenky, no 
a niektorým hráčom trvalo trošku dlhšie, než si všimli, že sa už 
trénuje, takže určite to nebolo ideálne a malo to byť lepšie. 

Prípravné stretnutia sme si naplánovali štyri. Kvôli terénom sme 
odohrali dve v Strážnici, jedno bolo zrušené, no a v generálke na 
súťaž sme utrpeli poriadnu facku s Plaveckým Mikulášom.

Zmeny, odchody, príchody.
Káder sa prakticky nezmenil, takže až na malé výnimky, ktoré sa 

do prípravy nezapojili, bude obdobný ako na jeseň.
Na záver nám dovoľte poďakovať nášmu predchodcovi Ivanovi 

Šiškovi za prácu, ktorú pri mužstve odviedol a fanúšikov poprosiť 
hlavne o podporu a lojálnosť k mužstvu, ktorú bude určite na jar 
potrebovať.

Prípravné stretnutia:
P. Močidľany – Unín 2 : 2 (1 : 0)  góly:P.Rehák st. 2
Petrova Ves – Unín   3 : 4 (1 : 1)  góly:P.Rehák ml. 2, Polakovič, 

M. Hoferka   
Unín – Plav. Mikuláš 1 : 5 (0 : 2)  gól:   M. Hoferka

Ďakujem za rozhovor a želáme veľa športových úspechov
Ján Palkovič   

Tabuľka po jeseni 2014:
 1. Kunov    31bodov
 2. Rohov              29 
 3. Letničie           28
 4. Sobotište         26
 5. Lakš.N.Ves      23
 6.Štefanov            21
 7. Hradište          19
 8. Smrdáky          16
 9. Smolinské       16
 10. Dubovce        15
 11. Čáry               10
 12. Prietrž                 9
 13. Unín                   8
 14. Trnovec               4

Úspech mladých futbalistov
Žiaci Telovýchovnej jednoty Družstevník Unín sa 15. marca 

2015 zúčastnili v Poprade na „Medzinárodnom halovom turnaji 
žiakov o pohár slovensko-poľského priateľstva“. A veru, hanbu 
si neurobili. Za účasti 10 klubov z Poľska a Slovenska dosiahli 
nasledovné výsledky:

Futbalová akadémia Poprad –Unín         2:0
Akadémia Juventus Žilina – Unín            0:0
Albertus Krakow – Unín   0:2
góly: Benjamín Masaryk 2
Gorale Nowy Targ – Unín   2:2 
góly: Benjamín Masaryk, Marek Lipovský
V skupine obsadili 3. miesto.
V zápase o 5. miesto prehrali s AP Wisla Czarny Dunajec 

0:1. Celkom obsadili v silnej medzinárodnej konkurencii pekné 
6. miesto. Víťazom turnaja sa stalo mužstvo Akadémia Juventus 
Žilina, s ktorým naši chlapci remízovali. Brankár David Regásek 
bol vyhlásený za najlepšieho brankára turnaja a najlepším strelcom 
nášho mužstva bol Benjamín Masaryk. (Žeby obul strelecké kopačky 
svojho strýka Pavla?) Na turnaji pri zápase so Žilinou sa zranil jeden 
z lídrov nášho mužstva Štefan Vach. Želáme mu skoré uzdravenie.

Vedenie TJ ďakuje všetkým sponzorom a rodičom za podporu 
pri zabezpečení účasti na tomto turnaji v akejkoľvek forme.

Ján Palkovič 

Vylosovanie  Jar 2015: 
       

14.  kolo  22. 3. o 15,00  Smolinské - Unín  

 15.  kolo 29. 3. o 15,00 Unín - Dubovce 

16.  kolo  5. 4. o 10,00 Rohov - Unín 

17.  kolo  12 .4. o 16,00  Smrdáky - Unín 

18.  kolo  19. 4. o 16,30 Unín - Trnovec 

19.  kolo  25. 4. o 16,30  Prietrž - Unín /sobota/

20.  kolo  3. 5. o 17,00 Unín - Letničie   

21.  kolo  10. 5. o 17,00  Sobotište - Unín 

22.  kolo  17. 5. o 17,00 Unín - Štefanov 

23.  kolo  24. 5. o 10,00  Hradište - Unín 

24.  kolo  31. 5. o 17,00 Unín - Kunov   

25.  kolo  7. 6. o 17,00 L.N.Ves - Unín 

26.  kolo  14. 6. o 17,00 Unín - Čáry


