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Gúľa sa k vám tichučko
veľkonočné vajíčko.

Prichádza len na čas krátky,
zaželať vám krásne sviatky.

Šibem, šibem, šibi-ryby,
môj korbáčik nemá chyby.

Ešte vody trošička, 
daj vajíčko z košíčka.

Pre všetkých dobrých šibačov
chystajte misu koláčov.

Ešte vínko, nie však moc,
tak veselú Veľkú noc.

Redakcia

Boží hrob vo Farskom kostole sv. Martina  
v Uníne, 2017 Foto: R. Drúžková

„Nerada sa zima lúči,
lieska prvá v chlade pučí“

Jar – len tri písmenká, ale akú veľkú 
silu v  sebe skrývajú. Je tu ukryté čaro 
znovuzrodenia, začiatok nového života. 
Zima síce doteraz nebola príliš tuhá, ale 
v  čase, keď píšem tieto riadky nanovo 
ukazuje svoju moc. Ale predsa len prichádza 
túžobne očakávaná jar. Prvé teplejšie lúče 
slnka zohrievajú a  prebúdzajú prírodu 
zo  zimného spánku. Ale nielen príroda, 
ale aj ľudia vyzlečením teplých kožuchov 
zvliekajú zo  seba pochmúrnu náladu 
a tešia sa na slnko. Vidím okolo seba viacej 
úsmevov, viacej dobrej nálady, viacej nádeje. 

Nedávno boli fašiangy, kedy 
mládenci, zachovávajúc staré ľudové 
tradície, prebudili dedinu, vytiahli ľudí 
z  domov, aby si zatancovali a  rozhýbali 
sa v  ústrety prichádzajúcej jari. Zem už 
čaká na  založenie novej úrody a  nového 
života, všetko živé sa dáva do  pohybu. 
Pôda sa otvára vlahe a  semienkam, medzi 
hrudkami sa tlačia prvé jarné kvietky. Tráva 
sa zazelená, rozprúdi sa miazga stromov, 
zavčas ráno sa budíme na spev vtákov, ktorí 
neúnavne stavajú svoje hniezda, do ktorých 
privedú potomstvo. Aj keď tento kolobeh sa 
opakuje každú jar, predsa sa všetci tomuto 
zázraku tešíme. 

Toto obdobie ale nie je len o  tešení sa 
na  jar, je to aj obdobie štyridsaťdňového 
pôstu - pokánia. Je tu čas na  rozjímanie 
o kolobehu života, je tu čas na očistu nielen 
príbytkov, ale aj tela a  duše. Slávnostným 
vyvrcholením je Veľká noc. My, kresťania, 
oslavujeme svoj najväčší sviatok, 
pripomíname si utrpenie, smrť a  slávne 
zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. V  tomto 
veľkonočnom tajomstve, kedy sa prejavuje 

obrovská sila 
vzkriesenia, Ježiš, 
ako Boží syn 
pokoril smrť. Aj 
toto je symbol 
a  nádej nového 
začiatku. Moc 
zmŕtvychvstalého 
Ježiša nám 
dáva silu, ktorá 
nám pomáha 
p r e k o n á v a ť 
prekážky v živote. 

Veľ konočné 
sviatky sú 
s v i a t k a m i 
radosti aj v  ich 
symbolike. Hoci 
sa staré zvyky 
pomaly vytrácajú, 
všetky vekové 
kategórie si v nich 
nájdu to svoje. 
Deti a  mládež 
majú prázdniny. 
Malé deti sa učia básničku k  šibaniu, 
väčšie dievčatá chystajú maľované vajíčka 
pre  šľahačov, chlapci nedočkavo pletú 
dôležitú bojaschopnú zbraň - korbáč, 
rozmýšľajúc, na  kom by ho čo najskôr 
vyskúšali, premýšľajú ako a  čím budú 
polievať dievčatá a  ženy. Všetci sa tešia 
na  ovocie, sladkosti a  nejaký peniaz 
od  starenky alebo iných príbuzných čo 
ich tiež k  tomu motivuje. Dospelí sa 
stretajú na  návštevách a  takto sa utužujú 
rodinné a priateľské väzby. Všade vnímame 
prevládajúcu radosť a príjemnú atmosféru.

Spolu si zaželajme, aby táto radosť v nás 
pretrvávala, aby sme boli k  sebe dobrí, 
priateľskí, ústretoví. Kolobeh života je 
z pohľadu krátkosti žitia večný, nenechajme 
si ho pokaziť zlobou, nenávisťou. Chráňme 
sa navzájom, aby sme mohli žiť v harmónii 
a láske.

Želala by som všetkým, aby sme strávili 
Veľkú noc so  svojimi najbližšími, aby 
nielen tieto dni, ale aj ďalšie boli naplnené 
radosťou, láskou, pohodou, jednoducho 
tými emóciami, ktoré k  veľkonočným 
sviatkom patria. 

V duchu tradícií mi dovoľte ešte zaželať, 
aby vám životodarná voda priniesla zdravie, 
pohodu, dobrú myseľ, pestrofarebné vajíčka 
zas hojnosť na stoly pre nás všetkých. 

Hlboké prežívanie Veľkonočného 
tajomstva – smrti a zmŕtvychvstania nášho 
Pána Ježiša Krista a  pravú Veľkonočnú 
radosť do srdca Vám praje 

Mgr. Jarmila Štetinová

Zmŕtvychvstalá láska
Si neopísateľná Láska, 

čo bremeno hriechov sveta vzala na seba,
cestu kríža si prekonal a teraz nám milosti 

rozdávaš zo svojho chleba.
Prebodli Ti srdce – ten kalich predrahý 

a krvavý si do dna vypil,
veľkonočným ránom nový svet 
a celé ľudstvo k Bohu povýšil.

Zvíťazil si nad smrťou 
i každým hriechom sveta,

pýta sa duša ľudská – prečo toľká obeta?
Nech každá v sebe pozná vykúpenie 

a premenu sveta,
Po zmŕtvychvstaní všetko vonia, 

k Bohu vedie nová cesta.

Veľkou nocou si ľudstvu 
zaistil večný život s Tebou,

krásnym spôsobom drámu Golgoty
denne ukončuješ Hostiou,

ktorou sa nám pri každej svätej omši 
rozdávaš,

a každého človeka na zemi v každej chvíli 
požehnávaš. 

Víťazný Kristu 
– aj rodinám milosti v hojnosti rozsievaš,

nečakáš na odpoveď, len posielaš a posielaš.
V každom ľudskom srdci Otcom darovanú 

lásku Ty sám zažínaš,
bolesť a kalvárie denného kríža každému 

zdolať pomáhaš.

Anna Dermeková
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Opustili nás:
Ján Vymylický 24. 12. 2017  vo veku 78 rokov
Irma Königová 3. 2. 2018  vo veku 88 rokov

Česť ich pamiatke

Spoločenská kronika

Narodili sa: 
Agáta Landlová   11. 3. 2018

Kultúrno-spoločenská činnosť
Čo bolo ...
23. 12. 2017  Vianočný stolnotenisový turnaj 
 – OcÚ a Školská rada pri ZŠ s MŠ
26. 12. 2017 „Hľadanie strateného Ježiška“ divadlo 
 o 14.30 hod. - Unínska mládež
30. 12. 2017 Nohejbalový turnaj - OcÚ
30. 12. 2017  Dobrá novina – koledovanie po rodinách 
 – Unínska mládež
5. 1. 2018 „Jak se z vánoční hvězdy stala kometa nad Betlémem“ 
 – Ivo Míček
14. 1. 2018 Detský maškarný ples – SZCH
20. 1. 2018 Tradičný maškarný ples –DHZ
27. 1. 2018 Uvítanie detí narodených v roku 2017
27. 1. 2018 Ples chovateľov – SZCH
10. 2. 2018 Fašiangy – Unínski mládenci

Čo bude ...
5. 5. 2018 Oslava 130. výročia založenia Dobrovoľného 
 hasičského zboru Unín
13. 5. 2018 Prvé sväté prijímanie
13. 5. 2018 Deň matiek – OcÚ
26. 5. 2018 Turistický pochod okolo Unína - OcÚ
27. 5. 2018 Valné združenie Urbárnici Unín 
2. 6. 2018 Deň detí
9. 6. 2018 Futbalový turnaj prípraviek
16. 6. 2018 Oslava 80. výročia založenia Poľovného združenia Unín
23. 6. 2018 Unínske samohyby
jún Beseda a uvedenie knihy rodáka Milana Richtera 
 z príležitosti jeho životného jubilea 
 (termín bude upresnený autorom)

Pozvánka
Výbor pozemkového spoločenstva Urbarníci v Uníne pozýva 

všetkých svojich podielnikov na  valné zhromaždenie, ktoré sa 
uskutoční dňa 27. mája 2018 o 14.00 hod. v Kultúrnom dome 
v  Uníne. Prezentácia členov bude 30 minút pred začiatkom 
valného zhromaždenia. V prípade, ak toto valné zhromaždenie 
nebude uznášania schopné, druhé valné zhromaždenie sa 
uskutoční v ten istý deň o 15.00 hod. s tým istým programom.

Program rokovania valného zhromaždenia:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedajúceho, návrhovej a mandátovej komisie,
    skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa predsedu pozemkového spoločenstva o činnosti 
    za rok 2017
4. Správa pokladníka o finančnom hospodárení a návrh 
    rozpočtu na rok 2018
5. Správa predsedu dozornej rady
6. Plán činnosti na rok 2018
7. Návrh pravidiel pre výplatu dividendy
8. Diskusia
9. Uznesenie
10. Záver

Účasť členov spoločenstva a  zástupcov Slovenského 
pozemkového fondu je nevyhnutná z  dôvodu schvaľovania 
dôležitých dokumentov pre  činnosť spoločenstva v  zmysle 
Zákona č. 97/2013 Z. z. V  prípade ak sa podielnik nemôže 
zúčastniť rokovania valného zhromaždenia, môže sa nechať 
zastúpiť na základe splnomocnenia inou osobou.

Po skončení valného zhromaždenia si budú môcť záujemci 
o  spracovanie palivového dreva vyžrebovať číslo úseku, 
na ktorom budú jeho spracovanie prevádzať.

Ján Šiška, predseda
Pozemkového spoločenstva Urbarníci Unín

Plán vývozu komunálneho odpadu 
v roku 2018 po Veľkej noci

12.4. 2018 6.9. 2018
3.5. 2018 27.9. 2018
24.5 2018 18.10. 2018
14.6. 2018 8.11. 2018
5.7. 2018 29.11. 2018
26.7. 2018 20.12. 2018

 Prípadné zmeny budú upresnené. 

Plán vývozu separovaného odpadu 
v roku 2018 po Veľkej noci

19.4. 2018 13.9. 2018
17.5. 2018 11.10. 2018
21.6. 2018 15.11. 2018
19.7. 2018 13.12. 2018
16.8. 2018

Zberný dvor v obci je otvorený v sobotu od 9.00 do 
12.00 hod. Môžete sem priviesť vyradené elektrospotrebiče, 
haluzovinu, oleje.

Kontajner na veľkoobjemový odpad tu bude privezený             
6. apríla 2018.

Narodených menej ako zomrelých
Ku koncu roka 2017 mala naša obec 1205 obyvateľov. Z  toho 

bolo 606 mužov a 599 žien. V tomto roku sa narodilo v našej obci len 
9 detí, z toho 4 chlapci a 5 dievčat. Rodičia dali svojim deťom mená: 
Ema, Viktor, Leo, Nina, Gréta, Norbert, Laura, Jan a Nataša. Je však 
smutné, že počet zomrelých v  roku prekračuje počet narodených. 
Zomrelo 13 našich spoluobčanov z  toho 6 mužov a  7 žien. 
Prisťahovalo sa 34 občanov, z toho 20 mužov a 14 žien. Odsťahovalo 
sa 20 našich spoluobčanov, z toho 9 mužov a 11 žien.

Od začiatku roka 2018 sa do obce prisťahovalo 16 občanov, 1 
zomrela, 1 sa odsťahovala a 1 sa narodila. Takže počet obyvateľov 
zrástol na 1220.

Z mužských mien sa v obci najčastejšie vyskytuje meno Ján – 
50, potom Peter 48 a Pavol 36. Zo ženských mien sú to mená Anna 
a Mária po 39.

-rd-
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Informácie z obce
Kúpa pozemku pod parkoviskom
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15. decembra 2017 

schválilo kúpu pozemku pod parkoviskom v strede obce od p. Veroniky 
Trnkovej, majiteľky pohostinstva podľa predloženého geometrického 
plánu vo výmere 550 m2. Vo vlastníctve majiteľky pohostinstva zostáva 
len parkovisko pred pohostinstvom a časť pozemku okolo pohostinstva, 
zostávajúca časť parkoviska je už majetkom obce.

-rd- 

Žiadosť
Obecný úrad plánuje vydať pre  rok 2019 stolový kalendár 

v takom rozsahu, ako bol vydaný pre rok 2017. Zo strany občanov 
sa kalendár pre  rok 2017 stretol s  pozitívnym ohlasom a  zároveň 
s požiadavkou o vydanie nového. Presne nie je určené s akým bude 
zameraním. Preto si vás dovoľujeme osloviť a požiadať o zapožičanie 
starších fotografií s  tematikou našej obce o  ich poskytnutie. 
Obec fotografie naskenuje a  nepoškodené občanom vráti. Bližšie 
informácie občanom budú poskytnuté pracovníčkami úradu. 
Vopred ďakujeme.

Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry
Obec Unín sa zapojila do výzvy Slovenského futbalového zväzu 

„Podpora rekonštrukcie a  výstavby futbalovej infraštruktúry – 2 
etapa“. Vypracovala projekt, ktorý bol zameraný hlavne na podporu 
mládežníckeho futbalu. Slovenský futbalový zväz 248 obciam, 
telovýchovným jednotám, občianskym združeniam na  Slovensku 
rozdelil 3 304 000 €. Obec, ako jediná organizácia v okrese Skalica 
získala dotáciu vo  výške 13 000,- €. Finančné prostriedky budú 
použité podľa projektu na realizáciu zavlažovania hlavného ihriska 
športového areálu. Realizácia, t. j. nový vrt, rozvod na ihrisko ale aj 
napojenie k  hasičskému areálu bude realizované v  priebehu tohto 
kalendárneho roka. 

- jp -
Zrekonštruované sociálne zariadenia

Kedysi nás mamičky a starenky učili, že váľacia a záchodová doska 
sú vizitkou každej gazdinky. Tak aj sociálne zariadenia v kultúrnom 
dome boli alebo sú našou vizitkou. Hoci boli už raz od otvorenia 
kultúrneho domu rekonštruované, ich stav bol na  dnešnú dobu 
v  zlom stave. Z  toho dôvodu sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo 
na  návrh starostu obce investovať do  tejto časti kultúrneho domu 
a po ukončení fašiangového obdobia sa začalo s ich rekonštrukciou.

-rd-

Najlepšia pálenica na Záhorí
Takto označil našu pálenicu pestovateľ ovocia zo  Štvrtku 

na Ostrove, keď sa mu napriek neúrode na Záhorí podarila vypáliť 
kvalitná slivovica a  v neočakávanom množstve. Nás minulý rok 
počasie riadne vycvičilo, čo z  ovocia na  jar nepomrzlo, na  jeseň 
vetry doráňali. Z  toho dôvodu bola aj v  obecnej pálenici kratšia 
sezóna ako minulý rok. Po  rekonštrukcii sa začalo so  sezónou 
16. septembra 2017 a  skončilo 21. marca 2018. Napriek tomu, 
že príroda zariadila úrodu tu v  obci a  na okolí tak ako zariadila, 
sme okrem víkendov a  sviatkov pálili denne. Rekonštrukciou sme 
skultúrnili prostredie pálenice, no nezmenili žiadnu technológiu 
okrem vykurovacieho média. Preukázateľne prišlo k  zrýchleniu 
pálenia a hlavne skvalitneniu procesu prepaľovania, ktorý prebieha 
za stabilnej teploty. V žiadnom prípade neprišlo k zníženiu kvality 
vypaľovaného destilátu. Túto sezónu viacerí pestovatelia, ktorým 
ovocie nezmrzlo, vzhľadom k slnečnému letnému počasiu, vypálili 
viacej destilátu ako po  iné roky. Najviac sa pálila slivovica, menej 
marhuľa a  jablká a  ku koncu sezóny sa dosť pálili ovocné zmesi 
z rôznych druhov ovocia.

Za celú sezónu bolo vypálených 9 397 l destilátu čo predstavuje 
5 815,97 l stopercentného absolútneho destilátu. Tradične 
do unínskej pálenice chodia svoje ovocie skvapalňovať pestovatelia 
z  okolia Malaciek, Senca, Mosta pri  Bratislave, Dunajskej Lužnej, 
Ivanky pri  Dunaji, už spomínaného Štvrtka na  Ostrove, ale aj 
Skalice, Holíča, Gbelov, Borského Mikuláša, Štefanova a  blízkeho 
okolia. V tejto sezóne sme nezaznamenali žiadnu sťažnosť, žiadnu 
nepríjemnosť, začo patrí poďakovanie páleníkom Petrovi Hoferkovi 
a Pavlovi Čelústkovi, nielen za odbornosť pri výkone tejto činnosti, 
ale aj ľudský a priateľský prístup k zákazníkom. I to, okrem kvalitnej 
pálenky, robí dobré meno unínskej pálenici.

Zostáva nám len dúfať, že tento rok ovocie aj u nás dobre zarodí, 
čo bude prínosom pre nás všetkých aj pre našu obecnú pálenicu.

-jp-

Boli sme úspešní
Obecný úrad v marci 2017 požiadal o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku v  rámci operačného programu „Kvalita 
životného prostredia“. Bol vypracovaný projekt a príslušná projektová 
dokumentácia na  zníženie energetickej náročnosti budovy 
kultúrneho domu. Žiadosť bola zo strany posudzovateľa schválená 
a v marci 2018 bolo obci oznámené, že jej bude poskytnutá dotácia 
vo výške 408.885,86 € so spoluúčasťou obce vo výške 21.520,31 €. 
Úprava a oprava kultúrneho domu by mala byť zrealizovaná v tomto 
roku.

-jp-

V každej rodine je 
slávnostnou udalosťou 
narodenie dieťatka. Všetci sa 
úprimne tešia na jeho príchod. 
Stalo sa už tradíciou v našej obci, 
že v Obradnej sieni obecného 
úradu v Uníne každoročne 
privítame deti narodené v 
predchádzajúcom roku. Aj v 
tomto roku sa 27. januára zišli 
deťúrence so svojimi rodičmi, 
aby ich mohol starosta obce 
slávnostne privítať medzi nami 
ako nových spoluobčiankov. 
Z deviatich detí boli len tri 
narodené do polroka. Ostatné boli menšie, narodené v auguste, septembri a najmladšia Nataška Horinková až v decembri 2017. Boli medzi 
nimi i dvojičky Norbert a Gréta Nigrovičovci. Program uvítania spestrili recitáciou a spevom Andrejka Straková a Emka Vaculková. Rodičia 
sa slávnostne zapísali do pamätnej knihy obce a starosta venoval každému z detí vecný darček a poukaz na nákup v miestnej lekárni. Na záver 
poprial deťom ale aj ich rodičom pevné zdravie, šťastie, pokoj a rodinnú pohodu.

Foto: M. Straka

Uvítali sme našich najmenších
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Dobrá novina
V našej obci vo  vianočnom období prebiehalo 

koledovanie Dobrej noviny. Dobrá novina je jednou 
z aktivít Hnutia kresťanských spoločenstiev detí - eRko. 
Má dlhoročnú tradíciu na Slovensku. Koledníci nielenže 
oznamujú radostnú zvesť o narodení Spasiteľa a vinšujú 
požehnané sviatky, ale zbierajú aj dobrovoľné príspevky 
pre  tých, ktorí žijú v biede na  inom kontinente. Každý 
rok je vopred určená krajina, kam putujú vyzbierané 
peniaze. Teraz bolo miesto určenia Etiópia-mesto 
Alitene, pre  zdravotnícke zariadenie určené matkám 
s  deťmi. Koledovanie prebiehalo 30. decembra 2017 
od  13.00 hod. Záujemcovia o  prijatie koledníkov sa 
zapisovali do pripraveného zoznamu v kostole, kaplnke 
alebo na obecnom úrade. Koledovalo sa v 3 skupinách, 
bolo navštívených 47 domov, zúčastnilo sa 15 detí 
a vyzbieralo sa spolu 871,72 €. Organizátori koledovania 
Dobrej noviny ďakujú všetkým, ktorí prijali koledníkov 
a prispeli pre núdznych v Afrike.

Foto: J. Palkovič

Fašiangy aj tento rok zorganizovali unínski mládenci so sprie-
vodom a tradičnou ťavou.

Foto: M. Straka

Hodnotiaca členská schôdza
Hodnotiaca členská schôdza Základnej organizácie jednoty 

dôchodcov v Uníne sa konala v utorok 13. februára 2018. Hoci bol 
všedný deň zúčastnilo sa jej veľký počet členov i prizvaní hostia: 
Ľubomír Bollo – okresný predseda Jednoty dôchodcov Slovenska, 
Mgr. Tibor Tasáry – správca farnosti, Ján Palkovič – starosta obce, 
Mgr. František Janeček – v  zastúpení primátora mesta Holíč. 
Hostia ocenili aktívnu prácu výboru a  členov v  hodnotiacom 
období a popriali im ešte veľa úspechov. Obohatením programu 
bolo vystúpenie žiakov miestnej školy a speváckej skupiny Úsmev. 

Vzhľadom k  tomu, že sa hodnotiaca schôdza konala pred 
ukončením funkčného obdobia, bolo čo hodnotiť. Predsedníčka 
Štefana Jurigová v správe o činnosti organizácie vyzdvihla všetky 
aktivity, ktoré sa v organizácii uskutočnili. Zároveň prebehli voľby 
nového výboru organizácie. Malým darčekom boli obdarovaní  
tohtoroční jubilanti. Pri  občerstvení, spoločenskej konverzácii, 
príjemnej hudbe harmoniky a speve i dobrej atmosfére bolo čo vypiť. Spievalo a hovorilo sa pri jednotlivých stoloch a vytvárali sa i debatné 
krúžky vo vestibule.

Poďakovanie za krásne strávené poobedie patrí organizátorom - výboru, zúčastneným členom, hosťom a obecnému úradu.

Dr. Ladislav Matušovich

Za kultúrou v Záhoráckom divadle Senica
Výbor Jednoty dôchodcov v Uníne usporiadal 11. januára 2018 zájazd 

na divadelnú hru „Svatojanské drímoty“ do Záhoráckeho divadla v Senici. 
Divadelnú hru režíroval unínsky rodák Ivan Fodor v záhoráckom nárečí 
a bola osadená do priestorov Zámčiska a unínskeho okolia. Hlavnú rolu 
stvárnil náš spoluobčan, divadelník telom i dušou, Štefan Mach. Divadelného 
predstavenia sa zúčastnilo okrem 21 členov organizácie aj viacej občanov 
našej obce. Všetci sme odchádzali príjemne naladení s krásnym kultúrnym 
zážitkom a obdivom k takmer profesionálnym výkonom jednotlivých 
hercov.

Dr. Ladislav Matušovich

Foto: J. Juriga

Spadnutý múr na cintoríne 
V celom svete je v  poslednom čase počasie stále viac nevyspytateľné 

a  prekvapuje rôznymi zmenami, víchricami, povetriami, búrkami, 
záplavami a snehovými kalamitami. Tak aj nás 11. januára prekvapil silný 
vietor, ktorý sa oprel i do už nakloneného múra cintorína, ktorý sa v dĺžke 
niekoľkých metrov zrútil. Našťastie, múr padol ráno o  7.30 hodine, keď 
nikto neprechádzal chodníkom, lebo by prišlo k  veľkému nešťastiu. Múr 
padol na chodník a svojou silou rozlomil a strhol zábradlie popri chodníku. 

-rd- 
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Jedinečné oplotenie 
Každý z nás sa snaží chrániť svoj majetok, väčšinou oplotením. 

Môžeme dnes vidieť hlavne na internetových stránkach rôzne druhy 
oplotenia, z rôznym materiálov, rôzneho tvaru a funkcií.

U nás v  obci, a  to málokto vie, je vyrobený a  funkčný plot, 
ktorý je vyrobený z vyradených lyží. Majitelia manželia Galovičovci 
z  Bratislavy zozbierali 512 kusov lyží, ktoré upevnili na  kovovú 
konštrukciu plota. Príprava na  výrobu tohto plota, teda zbieranie 
lyží trvala asi 2-3 roky, hovorí Dušan Galovič. Zbieral som ich 
na  rôznych miestach, pri  kontajneroch, v  opravovniach lyží, 
veľa kusov mi dali priatelia a  známy. Pol roka mi trvala montáž 
konštrukcie a samotných lyží na plot, s niekoľkými som sa poriadne 
potrápil pri montáži, ťažko cez ne prechádzal vrták. Na otázku, čo 
ho viedlo k  montáži tak zaujímavého plota, hovorí, že už vyše 30 
rokov chalupárči v Uníne, rád využíva staré veci na ďalšie použitie 
a využitie v  chalupe a  jej okolí. Realizuje sa v  tejto činnosti, čoho 
príkladom je aj plot z lyží.

Text a foto: J. Palkovič

Sociálne zariadenie v Uníne oslávi 
v roku 2018 deväť rokov

Domov Barborka Unín, n. o. bol zriadený obcou Unín 
pod  názvom Zariadenie pre  seniorov a  domov sociálnych služieb 
pre  dospelých Barborka, n. o.. Povolenie na  činnosť vydal Vyšší 
územný celok Trnava od  1. októbra 2009. Riaditeľkou bola 
menovaná Mgr. Jarmila Štetinová. Na vytvorenie a zriadenie tohoto 
zariadenia zo strany štátu, napriek sľubom, neboli vyčlenené žiadne 
finančné prostriedky. Vďaka zahraničnej pomoci z  Holandska, 
niektorým sponzorom a  darom od  niektorých zamestnancov, ale 
najmä riaditeľky, bolo zariadenie otvorené pre prvých obyvateľov. 

Prvou klientkou sa stala pani Anna Hoferková. Postupne 
s  prijímaním ďalších obyvateľov boli prijímaní aj zamestnanci. 
Vedúcou sestrou sa stala Bc. Jana Žilínková. Post sestry zastávala 
Viera Palkovičová, opatrovateľky a pomocný personál tvorili: Beáta 
Hoferková, Renáta Mihálová, Oľga Potreská, Beáta Fišer, Monika 
Vaculková, Mária Krempová, Marcela Grňová, Lenka Valachovičová, 
Eva Mihálová a  dodávateľsky spracovávala účtovníctvo Ing. Eva 
Hrnčiríková. V priebehu času niektoré zamestnankyne odišli a boli 
prijaté nové: Jarmila Dzúriková, Raisa Džegolia, Adela Vaňková, 
Bibiána Fojtlínová, Monika Turečková, Jarmila Hoferková, Zuzana 
Hyžová, Viera Hricová, Jana Flajžíková, Andrea Mihálová, Ružena 
Lukáčová, Anna Danielová. 

Umožňovali sme zamestnanie aj dlhodobo nezamestnaným 
z  Úradu práce, sociálnych vecí a  rodiny: Monika Turečková, Ján 
Sprušanský, Milan Rusinko, Anna Reháková, z nich niektorí ostali 
pracovať aj na pracovnú zmluvu. 

Taktiež si v  Domove Barborka Unín, n. o. odpracúvali výkon 
trestu štyria obyvatelia obce Unín. Traja z  nich pracovali k  plnej 
spokojnosti zamestnancov i klientov.

Od roku 2010 bola, a  je aj v súčasnosti, vítanou pomocníčkou 
dobrovoľníčka pani Elena Tóthová, ktorá chodí do nášho zariadenia 
zo Štefanova, bez nároku na akúkoľvek odmenu, pomáha všade, kde 
je treba a to na základe zmluvy s dobrovoľníkom. 

Prevádzka zariadenia si vyžiadala zmeny aj v  štruktúre 
zamestnaneckých miest. Niektorí zamestnanci odišli do  iných 
zamestnaní. Šiesti zamestnanci pracujú od  založenia Barborky 
doteraz.

Personálne obsadenie v súčasnosti: 
Mgr. Jarmila Štetinová – riaditeľka, Bc. Bibiána Fojtlínová – 

vedúca sestra, Anna Matuškovičová- ekonómka, ostatný personál 
- Katarína Dermeková, Beáta Hoferková, Jarmila Hoferková, 
Marcela Grňová, Viera Hricová, Zuzana Hyžová, Renáta Mihálová, 
Mgr. Mária Rajčáková, PHDr. Monika Vaculková, Adela Vaňková 
a Bc. Jana Žilínková. Domov Barborka Unín, n. o. zamestnáva 10 
obyvateľov obce Unín. 

Od roku 2009 prešlo zariadenie rôznymi zmenami, v dôsledku 
stále sa meniacich zákonov. Pri založení bolo do domova sociálnych 
služieb postupne prijatých 22 klientov a do zariadenia pre seniorov 
boli povolené dve miesta. V  roku 2012 sme vytvorili ďalšie dve 
miesta pre denný stacionár. V roku 2015 sme podstúpili rozsiahlu 
zmenu, museli sme zariadenie pretransformovať. Odvtedy má aj 
nový názov Domov Barborka Unín, n. o. Na zariadenie pre seniorov 
sme vytvorili 24 miest a do domova sociálnych služieb, kde môžu 
byť prijatí len občania v produktívnom veku, za  splnení zákonom 
stanovených podmienok, sme mohli prijať dvoch prijímateľov 
sociálnej služby.

O zariadenie je sústavný záujem, za  celú dobu bolo stále plne 
obsadené. Jeho dôležitosť si občania uvedomia najmä vtedy, keď 
sa ocitnú v ťažkej životnej situácii. Z tohto dôvodu, ale aj pre stále 
sa zhoršujúcu ekonomickú situáciu, sme našli úsporné riešenia 
a vytvorili sme ďalšie dve miesta, takže v dnešnej dobe poskytujeme 
sociálnu službu v  domove sociálnych služieb dvom klientom a  v 
zariadení pre seniorov máme 26 miest.

Z obce Unín za dobu fungovania Domova Barborka Unín, n. o. 
bolo prijatých 21 žien a 4 muži.

Celkovo sme do starostlivosti prijali 118 prijímateľov sociálnej 
služby. Z  toho žien bolo 80, mužov bolo prijatých 38. Z  dôvodu 
zmenenej situácie v  rodine sa vrátilo domov 5 klientov, siedmi 
odišli do  iných zariadení, ktoré boli bližšie k  ich príbuzným. 
V Domove Barborka Unín, n. o. sme na poslednej ceste sprevádzali 
78 prijímateľov sociálnej služby. Sme pomerne malé zariadenie 
rodinného typu a  každý odchod do  večnosti sa všetkých 
zamestnancov a dobrovoľníčky hlboko dotýka. 

Práca v sociálnom zariadení je náročná po fyzickej aj psychickej 
stránke, napriek tomu je nedoceňovaná a preto som vďačná za náš 
kolektív zamestnancov a  aj touto cestou im chcem poďakovať 
a poďakovať tiež všetkým, ktorí akokoľvek prispejú k uľahčovaniu 
života nám zverených obyvateľov.

Mgr. Jarmila Štetinová
riaditeľka Domova Barborka Unín, n. o.

26. decembra 2017 deti z Unína a Radimova vo farskom kostole sv. 
Martina početnému publiku predviedli divadelnú hru „Hľadanie 
strateného Ježiška“, ktorú nacvičila Katka Petrášová. Oživením hry 
bolo vystúpenie Veroniky Stierankovej, ktorá zaspievala, ako i hudob-
ný doprovod Martiny Križánkovej zo Štefanova na gitare.

Foto: M. Straka
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Z našej školy...
Žiaci našej školy sa každoročne intenzívne pripravujú na 

množstvo recitačných súťaží, predmetových olympiád, športových 
turnajov, literárnych a výtvarných súťaží, v ktorých sa im viac alebo 
menej darí. Už tradične, aj tento rok sa organizovalo školské kolo 
recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Žiaci súťažili v troch kategóriách 
– 1. kategória (2.-3.ročník), 2.kategória (4.-5.ročník), 3.kategória 
(6.-7.ročník).

Umiestnenie v 1. kategórii získali:
1.miesto:  Martin Hoferka (III.A)
2.miesto:  Adela Bombolová (III.A)
3.miesto:  Linda Frühaufová (III.A)

V 2. kategórii sa umiestnili:
1.miesto:  Sára Chocholáčková (V.A)
2.miesto:  Ema Slobodová (V.A)
3.miesto:  Sabina Masaryková (V.A)

V 3. kategórii sa umiestnili:
1.miesto:  Liana Pechová (VII.A)
2.miesto:  Vanesa Dermeková (VI.A)
3.miesto:  Silvia Náhliková (VI.A)
Víťazi jednotlivých kategórií, Martin Hoferka, Sára 

C h o c h o l á č k o v á 
a Liana Pechová 
postúpili na okresné 
kolo, ktoré sa 
uskutočnilo v Skalici 
na ZŠ Vajanského. V 
silnej konkurencii sa 
podarilo Martinovi 
Hoferkovi získať 1. 
miesto v I. kategórii 
a Liana Pechová 
získala 1. miesto v 
III. kategórii. Obaja 
tak postúpili do 
krajského kola súťaže, 
ktoré sa uskutočnilo 
16. februára 2018 v Trnave. Liana Pechová sa umiestnila na 
vynikajúcom 3. mieste v III. kategórii krajského kola,  a tak výborne 
reprezentovala našu školu.

Druhá recitačná súťaž, ktorej sa zúčastňujeme je Hurbanov 
pamätník. V školskom kole boli žiaci 1. a 2. stupňa rozdelení do 
troch vekových kategórií, pričom osobitne bol hodnotený prednes 
poézie a prózy.

Hurbanov pamätník, kategória I. - poézia
1. miesto:  Martin Hoferka, 3.A
2. miesto:   Linda Frühaufová, 3.A
3. miesto:  Adela Bombolová, 3.A

Hurbanov pamätník, kategória I. -próza
1. miesto:  Filip Šebesta, 4.A
2. miesto:  Simona Chrenková, 4.A

Hurbanov pamätník, kategória II. - poézia
1. miesto:  Sára Chocholáčková, 5.A
2. miesto:  Sandra Valachovičová, 6.A
3. miesto:  Laura Valachovičová, 6.A

Hurbanov pamätník, kategória III. - poézia
1. miesto:  Ema Vaculková, 9.A
2. miesto:  Liana Pechová, 7.A
3. miesto:  Andrea Straková, 9.A
3. miesto:  Karin Husárová, 7.A

Hurbanov pamätník, kategória III. - próza
2. miesto:  Alica Glogovská, 9.A
Víťazi jednotlivých kategórií reprezentovali našu školu na 

obvodnom kole, ktoré sa uskutočnilo v Holíči. Tu získali postup do 
okresného kola Martin Hoferka, Filip Šebesta, Sára Chocholáčková 
a Ema Vaculková. Okresné kolo sa uskutoční v Hlbokom. Mladým 
recitátorom držíme palce!

Darilo sa nám aj v predmetových súťažiach
Do školského kola dejepisnej olympiády sa prihlásilo celkovo 13 

žiakov zo 6. – 9. ročníka. Do okresného kola, ktoré sa konalo na 
Gymnáziu F.V. Sasinka v Skalici 15.februára 2018 postúpilo 7 žiakov: 
Samuel Cvečka zo VI.A, Katarína Sabayová a Dominika Reháková 
zo VII.A, Monika Hricová a David Vach z VIII.A, Alica Glogovská 
a Andrea Straková z IX.A. V konkurencii 6 základných škôl 
okresu Skalica, ktoré sa do súťaže prihlásili Samko Cvečka obsadil 
3.miesto a David Vach sa stal víťazom kategórie D a bude náš okres 
reprezentovať 22. marca 2018 na krajskom kole v Hlohovci.

Matematickej súťaže Pytagoriáda sa zúčastnili žiaci 3. – 8. 
ročníka. Zo školského kola postúpili Filip Šebesta a Timotej Tokoš 
zo 4. ročníka, Christián Mach z 5. ročníka a Tomáš Hladký z 8. 
ročníka. Menovaní žiaci sa v marci zúčastnili okresného kola, kde v 
silnej konkurencii najlepšie obstál Christán Mach, ktorý obsadil 2. 
miesto a stal sa tak úspešným riešiteľom. 

Výtvarná súťaž Rodina bez cigariet
Dňa 13. decembra 2017 sa v obchodnom dome MAX Skalica 

konalo vyhodnotenie a vernisáž okresnej výtvarnej súťaže Rodina 
bez cigariet – 6. ročník. Medzi ocenenými boli aj naši žiaci. Alica 
Glogovská – 1. miesto, Kristína Straková a Tomáš Hladký získali 
cenu organizátora a všetci si odniesli nielen hodnotné ceny, ale aj 
dobrý pocit z toho, že ich práce boli označené za výnimočné. Na 
kultúrnom programe vernisáže sa podieľali aj naše deviatačky, Alica 
Glogovská, Andrea Straková a Ema Vaculková a svojim brilantným 
speváckym vystúpením navodili u všetkých zúčastnených čarovnú 
predvianočnú náladu – za čo im veľmi pekne ďakujeme.

DH
Foto: Archív ZŠ s MŠ

Cvičíme jogu
Jogu cvičíme už 4. mesiac a ide nám to naozaj veľmi dobre. Okrem 

tradičnej hodiny hatha jogy v utorok, sme pred mesiacom začali cvičiť 
ešte aj ďalší deň v týždni, vo štvrtok. Požiadavky cvičiacich boli dúfam 
naplnené, keďže potrebovali rýchlejší progres. Vo štvrtok sa venujeme 
modernému typu jogy, tzv. Power joge (Silovej joge), ktorá bola 
zostavená v 80. rokoch minulého storočia v USA pre potreby človeka 
dnešnej doby. Vychádza z tradičnej hatha jogy, dychových cvičení a 
švédskej gymnastiky. Je to dynamická verzia tisícročiami overeného 
cvičenia. V dnešnej dobe sú na človeka kladené veľmi vysoké nároky. 
Mal by byť sto percentný vo všetkých oblastiach svojho života, v práci, 
rodine, mal by budovať svoju kariéru, stále byť in, zdravý a ešte aj štíhly 
a krásny. Tieto prehnané nároky v človeku vyburcujú podvedomú alebo 
aj vedomú stresovú reakciu, ktorá vedie k vyčerpaniu, depresii alebo 
rozmanitým zdravotným komplikáciám. Je to spôsobené aj tým, že telo 
sa nestíha dostatočne rýchlo regenerovať (samouzdraviť). Na dostatok 
spánku alebo obyčajné nič nerobenie človeku pod stresom nevychádza 
čas, je hnaný vidinou stále lepšieho výkonu. Existuje však aj aktívny 
spôsob odbúrania stresu. Je to šport, poprípade fyzická práca, námaha, 
pri ktorej sa človek zapotí. Vtedy sa stresové hormóny z krvi dobre 
odbúrajú a nahradia sa telu vlastnými endoopiátmi endorfínmi. Vďaka 
týmto látkam sa po cvičení cítime tak dobre a úplne „v pohode“. 
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Školník z roku 1871
Na povale domu, v  ktorom som sa 

narodil a  ktorý teraz už nestojí, som našiel 
zaprášenú starú knižočku. Prvú časť výpisu 
z  tejto skoro 150 rokov starej publikácie 
nazvanej „Školník“ ste si mohli prečítať 
v minulom vydaní Unínskych novín. Teraz je 
tu čas na pokračovanie.

Nazrieme do zaujímavého vyjadrovania 
učenejších tej doby. V podstate tie znalosti 
ich doby boli už na  úrovni dnešnej, až 
na  malé odchýlky dané dobou. Cirkev 
svätá katolícka bola vychovávateľkou ľudu, 
pestovateľka vied a umenia. Písomnosť táto 
je schválená ostrihomským arcibiskupom. 
Publikované je to formou otázok a odpovedí. 

Zvláštnosťou silospytu (fyzika) je 
opisovanie vecí v prírode sa nachádzajúcich. 

Odkuď zem naša dostáva svetlo?
Od slnca bezprostredne, ale i od mesiaca 

a iných hviezd. 
Je li celá naša zem slncom osvietená?
Nie len z  polovice, ktorou je k  slncu 

obrátená, jako keď večer nejakú guľu oproti 
horiacej svieci držíme, pozorujeme, že len 
tá polovica, ktorá je ku  svieci obrátená je 
osvetlená, druhá je tmavá. 

Od čoho závisí postupné osvetlenie 
rôznych krajov zeme našej?

Od otáčania sa zeme. 
Jak sa točí naša zem?
Dvojako v  jednom a  tom istom čase. 

Za  prvé sama osebe okolo svojej osi, 
za druhé okolo slnca. 

Prečo sa nám zdá, že slnce sa točí okolo 
zeme?

Pretože my ten beh zeme okolo slnca 
necítime. 

Čo teda majú ľudia, ktorí bývajú 
na opačnej strane zeme?

Keď my máme deň, oni vtedy majú noc 
a zase keď my máme noc, oni majú deň. 

Či je pohybovanie hviezd skutočné?
Nie je len zdanlivé. Skutočne sa zem naša 

za 24 hodín okolo svojej osi otočí a hviezdnatá 
obloha nebeská zostáva nepohnuteľná. 

Jak sa volá koleso, ktoré všade na  zemi 
vôkol seba vidíme?

Obzor lebo horizont. 
Čo je podnebie alebo klíma?
Je každému kraju vlastná poveternosť.
Z čoho náleží povrch zeme?
Zo suchej zeme a vody.
Jak sa delí celá pevnina zemská?
Na päť dielov: Európu, Áziu, Afriku, 

Ameriku a Austráliu. 
Ja sa ináč volá Európa, Ázia a Afrika?
Starý svet.
Jako sa volá Amerika a Austrália?
Nový svet. Lebo ony sú vzdelanému svetu 

ešte len od nedávna známe. 
Čo sú vulkány, lebo sopky?
Sú vrchy majúce otvor na vrcholci, ktorým 

vychádzajú z  času na  čas oheň, popol 
a rozpustené kamene.

Čo sú jaskyne?
Sú ďaleké podzemné diery.
Čo je more?
Je veliké súvislé žiadneho odtoku 

nemajúce množstvo vody, do  ktorého sa 
vlievajú všetky rieky. 

Čo je vzduch (povetrie)?
Je plynná tekutina obtáčajúca našu zem až 

do výšky 10-12 mil. 
Či je vzduch všade rovnako hustý?
Nie bližšie k zemi je hustejší a dál od zeme 

je redší a tenší. 
Jaké plodiny vydáva zem a more?
Živočíchy, ktorých je do 7 miliónov, ďalej 

rastliny, ktorých je do  100 000 vrstiev. 
Potom kovy alebo nerasty, ktorých je do 800 
rôznych druhov. 

Koľko ľudí žije na zemi?
Do 1 300 miliónov.
Na koľko plemien s delia ľudia?
Plemeno biele, alebo kaukazské, 

ku ktorému aj my patríme. Ďalej žlté, hnedé, 
alebo mongolské v Ázii. Tretie čierne alebo 
murínske v Afrike. Potom medenej farby, čili 
indiánske v Amerike. Ešte aj čiernobarnavé 
(abogineri) alebo malajské v Austrálii. 

Koľko rečí je na svete?
Asi osmesto.

Jako sa delia ľudia podľa náboženstva?
Na 300 miliónov kresťanov, na  136 

miliónov mohamedanov, na  5 miliónov 
židov a asi 800 miliónov pohanov.

Ktorá je prvá čiastka zeme?
Európa, ona obnáša 180 000 mil, 

na ktorých 277 miliónov ľudí býva. 
Ktoré sopky sú v Európe?
Etna v  Sicílii, Vezuv v  Taliansku a  Hekla 

v Islandii.
Ktoré mesta zasypal, keď sa prvý krát 

puknul?
Mesto Herkulanum a  Pompejum. 

Pri kopaní sa prišlo na stopu tých zasypaným 
miest, celé ulice i námestia, ba i celé postaby 
a skupiny ľudí sú vykopané.

Na čo ešte je Európa bohatá?
Na rozličné ušľachtilé domáce zvieratá, 

ovce, kone a  rožný dobytok. Potom kovy 
a kopaniny. 

Ktoré plodiny sa pestujú v Európe?
Všelijaké obilie, ovocie v teplejších krajoch 

rodí sa víno, tabak, turkyňa a melóny. 
Čo je o obyvateľoch Európy k poznaniu?
Prislúchajú takmer všetci k  plemenu 

kaukazskému, barva tela biela, vlasy hladké, 
tvárnosť a postava ušľachtilá. 

Jakého náboženstva ľudia bývajú 
v Európe?

Katolíci latinského vyznania, staroverci 
čili pravoslávni recko slovanského 
obradu, luteráni, kalvíni, anglikánci, židia 
a mohamedáni.

Jak veliký je Uhorsko-rakúsky štát?
11 305 zemepisných mil, na ktorých býva 

35 miliónov ľudí. Patria sem Maďari, Slováci 
a Taliani. Potom tu žijú ešte židia a cigáni. 

Nebudem Vás ďalej unavovať čítaním, 
čo je všetko známe, ide mi len o zaujímavé 
dobové podanie vtedajších znalostí. Je 
to len nepatrná časť z  toho, čo uvádza 
„Školník“. V  ďalšom pokračovaní sa 
pozrieme podrobnejšie na  obyvateľstvo 
a ich charakteristiky tej doby. 

Ladislav Masaryk

Pravidelné cvičenie Power jogy skombinované so správnou 
výživou má mnohé priaznivé účinky na ľudské telo a zdravie 
človeka. Odbúrava stres, nadbytočný tuk, zvyšuje sa podiel 
svalovej hmoty, zlepšuje sa držanie tela, bolesti a problémy 
chrbtice sa postupne zmierňujú až úplne vymiznú. Dokonca 
sa nám upokojí myseľ, utrasieme si priority, venujeme viac 
pozornosť svojmu telu a samým sebe. Keďže s cvičením 
Power jogy ešte len začíname, musíme dbať na bezpečné 
cvičenie a aktuálne možnosti nášho tela. Pohyby kĺbov robíme 
len v rámci bezpečných rozsahov. Inak by sme od začiatku 
budovali hypermobilitu kĺbov, ktorá je síce na prvý pohľad 
veľmi efektívna, ale za pár rokov nám narobí väčšie problémy 
ako keby sme nikdy necvičili. Môžeme to vidieť u baletiek 
alebo gymnastiek. Na záver musím veľmi pekne poďakovať a 
pochváliť všetkých cvičiacich, lebo sú úplne úžasní, nádherne 
napredujú, prekonávajú samých seba, a aj keď sa im to na prvý 
pohľad možno nezdá, veľa sa už naučili a stále sa vylepšujú. 
Teším sa na Vás na nových lekciách! 

Jana Bublincová
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Žandárska stanica v Uníne 
po roku 1938

V minulom čísle som priblížil život na unínskej žandárskej stanici 
v období Prvej Československej republiky. Dnes pokračujem rokom 
1938 po Mníchovskom diktáte, obdobím tzv. Druhej Československej 
republiky.

Politické dôsledky vyhlásenia Slovenskej autonómie a obdobie 
Druhej republiky sa zákonov a nariadení o žandárstve nedotkli. 
Jediným nariadením bolo, že žandári českej národnosti boli zbavení 
svojich funkcií a ak chceli aj naďalej pôsobiť v žandárskom zbore, 
museli odísť do Čiech alebo na Moravu. Tento výnos sa dotkol 
prakticky celého unínskeho žandárskeho zboru. Oficiálny názov 
četník – četníctvo sa výnosom ministerstva vnútra začiatkom 
októbra 1939 zmenilo na názov žandár – žandárstvo. Organizácia 
žandárstva, ako i právne predpisy zostali v platnosti bez zmien až 
do obnovenia Československej republiky v roku 1945. Iba v roku 
1944 (zákon č. 48/1944 Sl. z.) sa upravili podmienky, za akých môže 
žandár použiť služobnú zbraň. 

Pravdepodobne po nútenom odchode žandárov českej 
národnosti na prelome rokov 1938/39 do Unína na žandársku 
stanicu nastúpili Štefan Lupták, Ján Tomašovič a Jozef Tatalák. 
Všetci traja menovaní pôsobili na stanici koncom roka 1940. Náplň 
žandárov bola zrovnateľná s predošlým obdobím. Pravidelné 
pochôdzky rajónu od petrovoveského chotára až na Budkovany, 
riešenie priestupkov, prečinov či vyšetrovanie ojedinelých 
trestných činov. K najbežnejším patrili pokuty za rušenie nočného 
kľudu (pokuta 10 Ks), za nenosenie osobnej legitimácie (30 Ks), 
za nedodržanie cestných predpisov pri jazde na bicykli (10 Ks). 
Kontrolovali povolenia tanečných zábav, ktoré schvaľovali úrady. 
V zime 1943/1944 vyšetrovali krádež dreva a zistili, že zlodejmi 
boli štyria obyvatelia z obce. Zároveň nahlásili na Okresný úrad 
v Skalici viacerých Unínčanov pre priestupok lesného zákona. A 
žandári tiež riešili veci, ktoré prinášalo so sebou vojnové obdobie. 
Začiatkom mája 1941 asistovali pri zaplombovaní rádií Jánovi 
Pechovi, Ladislavovi Matušovichovi a Martinovi Michaláčovi. 
Po zaplombovaní rádioprijímačov bol možný príjem iba jedinej 
slovenskej, prípadne nemeckej, rozhlasovej stanice. Ako príslušníci 
štátnej moci sa spolupodieľali na prevádzaní protižidovských 
opatrení a perzekúcií. Pri domovej prehliadke Rudolfa Holzmanna 
12. mája1941 zhabali 5 ks dlhopisov na obrodu Slovenska v sume 
4 tisíc Ks, cestovný pas, zlatý prsteň a 4 ks ostrých nábojov do 
brokovnice. Cestovný pas odňali aj Leovi Richterovi a Jozefíne 
Richterovej, ktorú oznámili úradom v Skalici pre priestupok 
proti nariadeniu o vydaní cestovných pasov Židov. Podobne 
oznámili aj R. Holzmanna pre priestupok zbrojného patentu a 
Dôchodkovému úradu v Holíči o úschove dlhopisov. Vojtechovi 
Haberfeldovi zhabali list protištátneho obsahu. Eskortovali 
Židov do sústreďovacieho tábora v Holíči. Konkrétne 20. apríla 
1942 dopravili do Holíča Samuela a Rozáliu Grünwaldovcov, 
Viliama Bergera a Irmu Schlesingerovú a 25. marca 1943 Vojtecha 
Haberfelda do Skalice a odtiaľ do tábora v Seredi. Od začiatku 
októbra 1942 museli na základe rozkazu pátrať po uprchnutých 
a skrývajúcich sa Židoch. Žandári častejšie navštevovali domy na 
samotách, kde by sa Židia mohli ukrývať. V unínskom obvode 
do úvahy prechádzala horáreň (Jágarňa), kde býval štátny hajník 
Anton Hladík. 

Ďalej k práci žandárov patrilo pátranie po neznámych osobách, 
padákoch alebo lietadlách, ktoré by spozorovali v blízkosti obce. 
Jednu takúto akciu uskutočnili 16. februára 1943, po havárii 
lietadla v katastri Gbiel. Dňa 29. januára 1944 zaregistrovali prelet 
neznámeho balóna nad obcou v smere na Senicu.

Po deportovaní Židov z obce sa žandárska stanica presťahovala 
do domu po Holzmannochcov (teraz č. d. 232) a dom po žandárskej 
stanici získala Hlinkova garda, ktorá ho využívala ako klubovňu. 
V dome podľa pamätníkov nacvičovali divadlo. Žandárska stanica 

zostala na novej adrese aj po 2. svetovej vojne.
Nová politická situácia na jar 1945 priniesla aj personálne 

zmeny na žandárskej stanici. Žandármi boli vrchný strážmajster 
Jozef Buček, strážmajster Štefan Kohajda a v máji prišiel Jarolín 
Drobný. Z minulého obdobia zostal v službe strážmajster Štefan 
Lupták a Štefan Gabriel, ktorý do Unína nastúpil vo februári 1943 
v hodnosti žandársky čatár závodčí. Š. Kohajda a J. Drobný však 
zostali iba niekoľko mesiacov. Po ich odchode ťahali stanicu až 
do septembra 1946 len J. Buček ako veliteľ, Š. Lupták a Š. Gabriel.

Od 30. júna 1945 bolo žandárstvo spolu s policajnými 
zložkami zrušené a nahradené jednotnou organizáciou pod 
názvom Zbor národnej bezpečnosti (pôvodne Sbor národnej 
bezpečnosti, z toho SNB). Esenbáci riešili aktuálne úlohy, ktoré 
so sebou priniesol prechod frontu. Robili domové prehliadky a 
pátrali po peniazoch, ktoré v obci a na okolí zanechali sovietski 
vojaci. Napokon zadržali 230 tisíc korún. Podarilo sa vrátiť 
obecným hájnikom Františkovi Machovi a Vendelínovi Šebestovi 
ďalekohľad a zbrane, ktoré im zobral sovietsky vojak z Koválova. 
Pátrali po vojenských puškách, ktoré zostali po vojakoch a 
obyvatelia ich mali v nelegálnej držbe a objavili sa aj prípady, 
keď s nimi pytliačili. Viacerí z vinníkov boli ešte mladiství. Veľký 
rozruch spôsobil balón, ktorý v novembri 1946 spadol pri Petrovej 
Vsi. Súčasťou balónu bola aj malá krátkovlnná vysielačka a popis 
v angličtine. Napokon sa zistili, že išlo o meteorologický balón, 
ktorý namerané údaje odosielal vysielačkou. 

Na jeseň 1946 bol vrchný strážmajster Jozef Buček prevelený 
na Hlavné veliteľstvo národnej bezpečnosti do Bratislavy. 
Všetka práca tak bola na pleciach Š. Luptáka a Š. Gabriela a 
to až do 28.9.1946, kedy bol na stanicu priradený z Popradu 
rotný Emil Kubala z Popradu. Začiatkom novembra prešiel 
Štefan Lupták do Bratislavy k Doplňovaciemu oddielu, kde 
navštevoval poddôstojnícku školu pre výcvik veliteľov staníc 
národnej bezpečnosti. Do Unína sa už nevrátil. Namiesto neho 
boli na stanicu prideľovaní viacerí esenbáci, ktorí však na 
stanici pôsobili iba niekoľko týždňov či mesiacov a potom boli 
prevelení inam (Vincent Košík, Ondrej Kalo, Emil Kubala, Juraj 
Jakubec, Ondrej Matej, Juraj Struhár, Jozef Rebro, Ján Višňovec). 
Koncom júna 1947 bol menovaný veliteľom unínskej stanice Ján 
Hačunda. Témou dňa sa stali Bandorovci (príslušníci Ukrajinskej 
povstaleckej armády) a pátranie po nich. V okolí obce zahliadli 
11.9.1947 štyroch príslušníkov tejto skupiny a informáciu hneď 
posunuli na Okresné veliteľstvo do Skalice. Druhou oblasťou 
príslušníkov sa stala kontrola dodávok obilia pre verejné 
zásobovanie. Po februári 1948 sa kontrola preniesla na plnenie 
kontingentov, dodržiavanie osevných plánov, prípravu na jarné 
poľnohospodárske práce a podobne.

Od roku 1948 sa pripravovala reorganizácia staníc národnej 
bezpečnosti, ktorá mala zredukovať počty staníc. V okrese bola 
v prvej polovici roka 1949 rušená stanica SNB v Kopčanoch a 
plánovalo sa i so zrušením stanice v Uníne. Jej obvod mal byť 
pričlenený ku Gbelom. Zdá sa, že návrh vstúpil do platnosti od 
Nového roku 1950. Poslednými príslušníkmi SNB boli veliteľ 
stanice Ján Hačunda, ktorý bol ešte v roku 1949 povýšený z 
práporčíka na vrchného strážmajstra, štábni strážmajstri SNB 
Ondrej Baran a Štefan Gabriel, ktorý pochádzal z Bučian (okr. 
Trnava). Ten si v obci založil rodinu a zostal v nej bývať až do 
svojej smrti. 

Koncom roka 1949 sa tak uzavrela vyše štvrťstoročná história 
policajnej stanice v našej obci.

Pramene a literatúra:
MV SR, Štátny archív v Bratislave, f. Žandárska stanica v Uníne 1930-1945; f. 
Stanica ZNB v Uníne 1945-1949
MV SR, Štátny archív v Trnave, pracovisko Archív Skalica, f. Okresný 
národný výbor Skalica.

M. Hoferka



Unínske noviny 9

Videli ste ju v televízii
Študentku Hotelovej akadémie 

Ľudovíta Wintera v Piešťanoch, Alžbetu 
Bartalovú, ste mohli vidieť v  televízii 
v  programe Kamily Magálovej 
„Tajomstvo mojej kuchyne“. Oslovili 
sme ju a požiadali o krátky rozhovor. 
Ako si sa dostala do RTVS, čie to bolo 
rozhodnutie alebo výber?

Naša škola spolupracuje s RTVS už 
niekoľko rokov. Na základe skúseností, 
šikovnosti a  zručností si každoročne 
vyberá riaditeľ školy študentov, ktorí 
budú reprezentovať našu školu v relácií 
Tajomstvo mojej kuchyne. Tento rok som to bola ja. V  novembri 
som sa zúčastnila na  Festivale čokolády a  kávy v  Nitre, kde som 
piekla mangovo čokoládové tortičky naživo na  javisku. Všetci boli 
so mnou maximálne spokojní a preto sa rozhodli, že budem piecť 
u Magálovej. Moju záľubu v pečení si všimli už v prvých ročníkoch, 
kedy som začala piecť tradičné dobošové rezy, ktoré majú vyše 25 
tenkých plátov a okrem učiteliek ich viem zo žiakov piecť len ja.
Ako si sa cítila pri nakrúcaní, aká bola atmosféra, komparz bol 
z vašej školy?

Ráno pred natáčaním som bola veľmi nervózna, pretože som ani 
raz neskúšala „Jahodové prekvapenie“, ktoré som mala piecť. Dokonca 
necelú minútu pred spustením kamier mi učiteľka diktovala postup 
korpusu. Dôvodom bolo, že týždeň predtým som piekla celú dobu 
spomínané dobošové rezy na Gastro Vianoce, ktoré sa konali v našej 
škole. Samozrejme som sa aj bála, že budem rozprávať po záhorácky. 
Ale ako som začala piecť a rozprávať sa s pánom Pospíšílom, všetko 
zo mňa opadlo a natáčanie som si užívala. 

Komparzistami boli žiaci prvých ročníkov z  našej školy. 
Paradoxom je, že pred 3 rokmi som tam sedela aj ja a tlieskala som 
a vtedy ma ani nenapadlo, že v tej kuchynke budem niekedy piecť.
Aký máš dojem z Tvojho predvedeného kuchárskeho kumštu?

Po natáčaní som nemala dobrý pocit, ale výsledné spracovanie 
ma milo prekvapilo. 
Prezradíš čitateľom Unínskych novín Tvoj osvedčený recept 
s tematikou veľkej noci?

Milujem cupcakes ktoré 
sú trendové, preto vám rada 
tento môj najobľúbenejší 
recept prezradím.

V a n i l k o v o -
gaštanové cupcakes

200 g špaldovej hladkej 
múky, 100 g práškového 
cukru, 3 vajcia, 100 ml 
mlieka, 1 prášok do  pečiva, 
štipka soli, 80 g masla, 1 
lyžička vanilkového extraktu

Ganache:
100 g bielej čokolády, 75 ml 

smotany na šlahanie
Krém:
250 g mascarpone, 100 g smotanového syra, 100 g jemného tvarohu, 

100 g gaštanového pyré, 70 g práškového cukru
Postup: 
Vymixujeme maslo s práškovým cukrom na bielu nadýchanú penu. 

Tento proces trvá asi 3 minúty, maslo by malo byť izbovej teploty. 
K maslovej pene po jednom pridávame vajcia. Tiež majú mať izbovú 
teplotu. Do  zmesi pridáme preosiatu múku zmiešanú s  práškom 
do pečiva a štipkou soli. Nakoniec do takmer hotového cesta pomaly 
vlejeme za stáleho miešania mlieko. 

Hotovým cestom naplníme cukrárenské vrecko a plníme ním formy 
na  cupcakes. Formy stačí naplniť asi do  2/3, vtedy cupcakes krásne 
narastú a budú presne také, ako majú byť. 

Cupcakes pečieme asi 30 min. pri teplote 150 stupňov. 
Upečené cupcakes pomocou odstraňovača jaderníkov jabĺčok 

vydlabeme, aby vznikol priestor na ganache. Pripravované cupcakes 
potom plníme vychladnutou ganache a naspäť priklopíme klobúčikom 
z cesta, ktorý sme predtým odstránili.

Krém pripravíme vyšľahaním všetkých surovín, ktoré doň patria. 
Hotový krém preložíme do  cukrárenského vrecúška a  zdobíme ním 
cupcakes. Na  vrch pridáme čokoládové veľkonočné vajíčka alebo 
lentilky v tvare vajíčok. Prajem Vám dobrú chuť.
Ďakujeme za  rozhovor a  prajeme v  živote ešte veľa osobných 
a cukrárenských úspechov.

-jp-

Divadlo, divadlá...
Ako vyzerá súčasný stav v unínskom ochotníckom divadle sme 

sa opýtali jedného zo služobne najstarších divadelníkov ochotníkov 
v obci Štefana Macha.
Začnem otázkou z minulého storočia, kedy si začal s ochotníckym 
divadlom?
Veru, to bolo veľmi dávno. Ešte počas základnej školy, keď sa 
hrávalo divadlo pod  vedením učiteľov Márie Podmanickej 
a Dušana Kubu. Tento koníček trvá dodnes. Hral som pod rôznymi 
režisérmi, v  rôznych ochotníckych zoskupeniach, či už to 
bolo pod  spoločenskými organizáciami alebo len samotnými 
divadelnými súbormi. Vždy som hral s  radosťou, ku  každej roli 
som pristupoval zodpovedne. Rád som chodil do  týchto súborov 
a  rád spomínam na  tú dobu. Ako jeden z  najväčších divadelných 
úspechov považujem úspech vo  východoslovenských Sobranciach 
na  súťaži hasičských divadelných súborov Slovenska, kde sme 
zvíťazili a postúpili do československého finále, ktoré sa malo konať 
v Čechách. Bohužiaľ bolo to na prelome politických zmien a finále sa 
neuskutočnilo. Škoda, určite by sme si netrhli ostudu.
Vráťme sa k  unínskym ochotníkom. Pred tromi rokmi si bol 
jedným z organizátorov znovuzrodenia miestneho ochotníckeho 
súboru. Aký je súčasný stav?

Podarilo sa nám obnoviť ochotnícky súbor. Nebolo to 
jednoduché, ale žijeme. Prevažná väčšina súboru sú mladé dievčatá 
a chlapci. Nacvičili sme a myslím si, že podľa reakcií divákov úspešne 
divadelnú hru „Rómeo a  Júlia po  slovensky“. Teraz sa pripravuje 

divadelná hra od  Jána Hollého „Kubo“. Súbor sa len minimálne 
zmenil, ja sa snažím byť už len v úzadí ako radový člen, ale rád radou 
pomôžem. Réžia hry je v  rukách mladej študentky Konzervatória 
v Bratislave Veroniky Stierankovej.

Verím, že sa s týmto divadelným predstavením budeme v tomto 
roku prezentovať. I keď mám i iné povinnosti rád s týmto súborom 
spolupracujem.
Narážaš pri  iným povinnostiach na  spoluprácu so  senickým 
Záhoráckym divadlom? Ozaj ako si začal spoluprácu s Ivanom A. 
Fodorom?

Ivan Fodor nám ako unínsky rodák pomáhal s naším unínskym 
súborom. Pred dvomi – tromi rokmi vystupoval s  časťou svojho 
senického súboru na  mikulášskom večierku. Pre  chorobu mu 
neprišlo niekoľko hercov, a  ako správny unínsky patriot nechcel 
predstavenie kvôli tomu, že to bolo v Uníne, ale aj hlavne kvôli deťom 
predstavenie zrušiť, ale ho odohral. Zobral do súboru mňa aj moju 
ženu Zlatku. A  tak začala spolupráca. Pozval ma k  naštudovaniu 
divadelnej hry „Svatojánske drímoty“, ktorá mala premiéru 8. 
januára 2018 v Senici. Hral som tam jednu z hlavných rolí. Premiéra 
bola len ako sa hovorí čerešničkou na  torte. Predchádzalo tomu 
ročné skúšanie. Bolo to veľmi náročné, nielen na čas. Pomáhala mi 
veľmi aj manželka, ktorá sa postupne stala tiež súčasťou súboru. Toto 
predstavenie stále hráme nielen v Senici, ale aj v Brodskom, Starej 
Turej. Ivan má predstavu realizovať hru aj v Uníne. Snáď to vyjde.

Ďakujem za rozhovor, želám veľa úspechov Tebe, unínskym aj 
senickým ochotníkom.

-jp-
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Vyžrebovanie jarnej časti futbalového 
ročníka 2017/2018

A-dospelí
Kolo Dátum Čas
14. 25.3.2018 15.00 Smolinské - Unín
15. 1.4. 2018 16.00 Unín - Čáry
16. 8.4. 2018 16.00 Sobotište - Unín
17. 15.4. 2018 16.00 Unín - Š. Humence
18. 22.4. 2018 16.30 Smrdáky - Unín
19. 29.4. 2018 16.30 Petrova Ves - Unín
20. 6.5. 2018 17.00 Unín - P. Močidlany
21. 13.5. 2018 17.00 Koválov - Unín
22. 20.5. 2018 17.00 Unín - Sekule
23. 27.5. 2018 17.00 Štefanov - Unín
24. 3.6. 2018 10.00 Unín - Kunov
25. 10.6. 2018 17.00 Hradište p. Vrátnom - Unín
26. 17.6. 2018 17.00 Unín - Letničie

Dorast
Kolo Dátum Čas
15. 25.3. 2018 12.00 Unín - B. Mikuláš
16. 30.3. 2018 13.00 Štefanov - Unín
17. 1.4. 2018 10.30 Radošovce - Unín
18. 8.4. 2018 13.00 Unín - B. Sv. Jur
19. 15.4. 2018 13.30 Š. Stráže - Unín
20. 22.4. 2018 13.00 Unín -  Sobotište
21. 29.4. 2018 14.00 Kúty - Unín
22. 6.5. 2018 14.00 Unín  - Štefanov
23. 13.5. 2018 14.30 B. Mikuláš - Unín
24. 20.5. 2018 14.00 Unín  - Radošovce
25. 27.5. 2018 17.00 B. Sv. Jur - Unín
26. 3.6. 2018 14.00 Unín - Š. Stráže
27. 10.6. 2018 14.30 Sobotište - Unín
28. 17.6. 2018 14.00 Unín  -  Kúty

Žiaci
Kolo Dátum Čas
12. 24.3. 15.00 Unín - Hlboké
13. 31.3 16.00 Smolinské - Unín
14. 7.4. 16.00 Unín - Kopčany
15. 14.4. 16.00 Radošovce - Unín
16. 21.4. 16.30 Unín - Sobotište
17. 28.4. 10.00 Mokrý Háj - Unín
18. 5.5. 17.00 Unín  - Štefanov
19. 12.5. 10.00 Unín - ???
20. 19.5. 10.00 Smrdáky - Unín
21. 26.5. 17.00 Unín - Rybky
22. 2.6. 10.00 Kunov - Unín

Prípravka
Kolo Dátum Čas
10. 7.4. 2018 10.00 Unín - Koválov
11. 14.4. 2018 9.30 Skalica B - Unín
12. 21.4. 2018 10.00 Unín - Kopčany
13. 28.4. 2018 10.00 Holíč  - Unín
14. 5.5. 2018 10.00 Unín - Petrova Ves
15. 12.5. 2018 10.00 Unín - Mokrý Háj
16. 19.5 2018 12.00 Radošovce - Unín
17. 26.5. 2018 10.00 Unín - Gbely
18. 2.6. 2018 14.00 Oreské - Unín

Deň pred 
štedrým dňom 
si v  telocvični 
základnej školy 
zmerali sily 
priaznivci stolného 
tenisu. V priateľskej 
p r e d v i a n o č n e j 
atmosfére súťažili 
vo  viacerých 
k a t e g ó r i á c h . 
V  najmladšej 
kategórii zvíťazil 
Marek Rehák, 
druhý bol Danko 
Regásek, na  treťom 
mieste sa umiestnil 

Dominik Krušina. V  kategórii juniorov o  víťazstvo súperili bratia 
Vachovci, úspešnejší bol Štefan ml., pred bratom Davidom, tretí 
skončil Filip Hrebačka. V kategórii dospelých sa na prvom mieste 
umiestnil Richard Macho, na druhom mieste Štefan Vach st., a tretí 
bol Peter Rehák. Celkom sa úspešného turnaja zúčastnilo 19 hráčov.

Prví traja v  každej kategórii boli ocenení pohármi a  vecnými 
cenami.

Text a foto: J. Ondráš

Nadšenci nohejbalu v  obci sa stretli opäť 8. januára 2018 
v  miestnej telocvični. Turnaja sa po  prvý krát okrem domácich 
zúčastnili aj mužstvá z iných obcí a klubov.

Do súťaže sa zapojilo 9 družstiev a  hralo sa systémom „každý 
s  každým.“ Turnaj trval od  9.00 hod. do  večerných hodín. Zápasy 
mali vysokú úroveň, celý turnaj bol po organizačnej stránke výborne 
zabezpečený, prebiehal v  pokojnej, priateľskej novoročnej atmosfére. 
Prvenstvo obhájil minuloročný víťaz „Legionári“ v  zložení Peter 
Rehák, Pavol Šebesta, Štefan Pollák, Marek Rehák, Filip Šebesta. Druhú 
priečku obsadilo družstvo „Happy day“ v zložení Tomáš Rešetka, Ivan 
Šiška, Peter Rehák ml. Bronzovú priečku obsadilo mužstvo „Handicap“ 
v zložení Martin Matuský, Erik Hoferka a Michal Uher.

Víťazné družstvá boli ocenené pohármi a  účastníci vecnými 
darmi, ktoré si vyžrebovali v tombole.

Organizátori ďakujú všetkým zúčastneným za  pekný športový 
zážitok a účasť.

Text a foto: J. Ondráš


