
Maľované vajíčko,
k tomu božtek na líčko, 
ešte zdravia moc a moc, 

prajeme veselú Veľkú noc.

Život sa málokedy vyvíja podľa 
našich predstáv. Je zvláštne, že 
pri všetkom tom význame, ktorý 
pripisujeme budúcnosti zabúdame 
na prítomnosť. Pritom jediné, čo 
je v našich životoch skutočné, je 
chvíľa, ktorú prežívame tu a teraz. 
Ak ju stratíme premýšľaním o tom, 
čo bude, už sa nikdy nevráti späť.

Príjemné prežitie veľkonočných 
sviatkov v kruhu svojich najbližších 
Vám zo srdca želá redakcia 
Unínskych novín.

Když to v životě (ne)vyjde
Velikonoční neděle – odpoledne. „Uf, zvládli jsme to. Zase 

máme na rok vystaráno.“ S těmito a podobnými myšlenkami si jdu 
lehnout po svátečním obědě, alespoň na chvilku, než dojdou kluci 
a půjdeme plést společně „žilu“ (korbáč). Tři předcházející dny mi 
daly zabrat – nachystat Boží hrob, nacvičit s ministranty obřady, číst 
pašije, sehnat lidi na  noční adoraci, vydržet půst, a  „za pochodu“ 
během bohoslužeb stačit sledovat, jestli všechno funguje tak, jak má, 
a pokud se něco nepovedlo, tvářit se, že to tak má být. 😊 

Na Velikonoční neděli mám rád ještě jeden moment. A tím je 
západ slunce. Ne snad proto, že můžu jít zase spát, ale pro jednu 
událost, jež je součástí Velikonočního příběhu. Zřejmě každý z nás 
zná ten známý příběh o tom, jak ženy dojdou k prázdnému hrobu 
a najdou kámen od hrobu odvalený. Ten známe všichni. 

S Velikonoční nedělí souvisí ale také vyprávění o  dvou 
učednících. Jedná se o dvojici Ježíšových učedníků, kteří na konci 
dne vyrážejí z Jeruzaléma na tříhodinovou cestu do Emauz. Po cestě 
se sdílejí – oba doufali, že onen Ježíš z  Nazareta vysvobodí Židy 
z nadvlády okupantů Římanů, že obnoví království Izraele, že oni 
budou vládnout s ním... Prostě a  jednoduše – byli zklamáni, snad 
až znechuceni, poněvadž jejich představy nedošly naplnění. Známe 
to i my: Nevyšel mi vztah. Opustil mě partner. Přišla nemoc, stáří. 
Zemřel mi ten, kdo měl život ještě před sebou. Vyhodili mě z práce. 
Vlastní děti za  mnou nechodí. Nikdo mi nerozumí. Manžel(ka) 
se nikdy nezeptá, jak se mám a  co prožívám. Nikdo na  mě nemá 
čas. Nikoho nezajímám... a  do této litanie by mohl každý z  nás 
přidat další a  další zvolání. Život je mnohdy nemilosrdný. Je to 
boj. Výsledky se dostávají jen málokdy. Velikonoce nás můžou 
povzbudit, když si uvědomíme, že i  o těch prvních Velikonocích 
na první pohled dominovala prohra, drtivá porážka, smrt. Něco, co 
se i  nás dennodenně dotýká. Samotný Ježíš prohrává. Nevyšlo to. 
Nepodařilo se. 

Drazí přátelé, je toto opravdu konec? Opravdu to všechno 
skončilo na  Velký pátek? Víme, že ne. Proč? Protože je zde Vítěz. 
A my se k tomuto vítězství chceme připojit, aby Jeho vítězství, bylo 
i naším vítězstvím. A o tom je naše víra. 

Poobedňajšia poradňa u detského lekára v roku 1970
Archív J. Krempovej

Společnost a média křesťany směrují ke konání charity, což jistě 
není špatně, zároveň to ale neznamená, že musíme vždy vyhovět 
každému ve všem a jako hlupáci posluhovat kdekomu a kdečemu. 
Své křesťanství lidé leckdy vnímají jako nějakou terapii, jako 
cestu k  životu plnému harmonie a  úsměvů. Jenomže pravý život 
z  víry jsou také Getsemany, proplakané noci, noci ducha, dlouhá 
putování po poušti, zápas v první řadě se sebou samotným, tvrdý 
boj o  uchování víry. Kritériem, měřidlem kvality našeho života 
není to, zda jsme vyvolali obdiv u druhých, ale jestli jsme dokázali 
zasáhnout srdce a  být nablízku tomu, kdo vedle nás potřeboval 
pomoc. Neprohrává ten, kdo padá, ale ten, kdo to vzdá.

Žijeme život, který jednou skončí, avšak jsme pozváni k Životu 
bez konce... 

Karel Bačík

Ve svém srdci se každý den do Unína vracím
Milí čtenáři, 
nejednoho z vás určitě napadne, kdo to jenom je ten Karel Bačík, 

který nám tady cosi napsal. Dovolte, abych se krátce představil. 
Jsem kandidát katolického kněžství pro brněnskou diecézi, toho 
času studující v  Olomouci v  Teologickém konviktu – přípravném 
ročníku Arcibiskupského kněžského semináře. Pocházím z nedaleké 
Strážnice a s vaší krásnou obcí mě pojí 11 krásných, dobrodružných 
a  nezapomenutelných měsíců, které jsem trávil jako pečovatel 
v Domově Barborka. 

Jak jsem se do Unína dostal? 
Někdo by řekl náhodou, já tomu říkám Prozřetelnost. 
V květnu 2018 jsem odmaturoval na  Církevní střední 

zdravotnické škole v Brně a po maturitě jsem věděl, že na vysokou 
školu ještě jít nechci a  přitom všem jsem si nebyl jistý ani svým 
povoláním zdravotníka. Na naši školu dojížděl jako školní kaplan P. 
Mgr. Quirín Ján Barník, O. Praem., který mě duchovně doprovázel 
a byl mi oporou. Když jsem se s ním sdílel o tom, že bych rád byl 
rok mimo školu a studium, nabídl mi, že s ním můžu bydlet na faře. 

(Pokračovanie na strane 2)
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Opustili nás:
Štefan Matuský   vo veku 89 rokov
Rozália Straková   vo veku 88 rokov
Štefan Ovečka   vo veku 72 rokov
Justína Kvasničáková  vo veku 79 rokov
Ivan Šiška    vo veku 76 rokov
Klára Vlková   vo veku 90 rokov
Ján Potreský   vo veku 70 rokov

Česť ich pamiatke

Spoločenská kronika

Zosobášili sa:
Patrik Jestřáb – Ing. Miroslava Ebnerová

Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom

Narodili sa: 
Margaréta Landlová
Samuel Smolinský
Lukáš Kubík

Jana Láníková
Nela Bartošová
Matúš Jáchim

Kultúrno-spoločenská činnosť
Choroba COVID 19 sa neustále šíri, z toho dôvodu je vládou 
stanovený zákaz vychádzania a usporadúvania akýchkoľvek 
kultúrnospoločenských akcií. Preto je táto rubrika našich novín 
zatiaľ prázdna. Môžeme len veriť, že po ukončení tejto pan-
démie, ktorá nás všetkých už omŕza, sa opäť vrátime k našim 
kultúrnospoločenským aktivitám a opäť sa budeme spolu všetci 
stretávať. Dúfame, že nás táto doba nezatvorí len v tých nám 
nariadených rodinných „bublinách“ a nadviažeme niť zachova-
nia tradícií v obci.

Také v tom roce byl zvolen nový opat, který požádal P. Quirína, aby 
se stal duchovním správcem v Petrovej Vsi. P. Quirín mě povzbudil, 
abych zkusil jít do praxe a začal pracovat, s tím, že budu bydlet na faře 
v  Petrovej Vsi. Napadla mě práce v  hodonínské nemocnici. Paní 
z  personálního oddělení tam zrovna tehdy nebyla a  já to bral jako 
znamení, že tady moje místo není. Doneslo se ke mně, že se hledá 
místo pečovatele v domově v Gbelech, Šaštíně a v Uníně. Když jsem 
tedy jel z Hodonína, nejbližší byl Unín. A tak to všechno začalo… 

Všechno bylo pro mě nové – lidé, prostředí, práce. Připadal 
jsem si ze začátku jak růže mezi trním (nebo spíš trní mezi růžemi 
😊 ): ženy kolegyně a já chlap. Nicméně jsme si na sebe velmi rychle 
zvykli a já jim nepřestávám být stále vděčný za to, že mě mezi sebou 
přijali. S  trpělivostí mi vysvětlovali jednotlivé praktické postupy 
a zasvěcovali mě do role pečovatele. Vesměs všechny kolegyně byli 
zároveň i maminky od rodin a tak dokázali svým mateřským srdcem 
poznat, když mě nebylo nejlíp nebo když jsem zrovna neměl svůj 
den – dokázaly povzbudit, poradit, být nablízku. 

Na co nejraději vzpomínám? 
Není snadné vybrat z široké palety zážitků či vzpomínek. Spíše 

odpovím jinak. Když jsem poprvé vešel do Barborky se svou žádostí 
o  zaměstnání, tak první co mě silně zaujalo, byla vůně. Dáte mi 
zapravdu, že v podobných zařízeních člověk vnímá jiné aróma. Tady 
to bylo jiné. Voňavé. A já postupem času mohl vnímat i jinou vůni 
než tu vnější – a to vůni služby, nasazení, oběti. 

Jsem vděčný, že se během mého času v  Uníně podařilo 
zorganizovat několikrát slavení mše svaté. Pozvaní kněží dodnes 
rádi vzpomínají… 

Plány do budoucna? 
Říká se: Když chceš Pána Boha rozesmát, řekni mu své plány 

do budoucna. 
Teologický konvikt je, jak už jsem výše uvedl, přípravný ročník. 

Je to rok, ve kterém si má kandidát ujasnit a pravdivě rozlišit svůj 
úmysl stát se knězem. Na konci takového roku má dotyčný, pakliže 
má opravdu povolání, dospět od původního chtěl bych být knězem 
k rozhodnutí chci být knězem. 

V našem ročníku je nás 8 na celou Českou republiku. Ale když 
nebude v budoucnu kvantita, bude snad alespoň kvalita. 😊  

Na všechny z Unína, z Barborky, i na ty, kteří už na nás čekají 
v nebi, denně myslím.

V januári 2021 sa dožili krásneho životného jubilea „90“ rokov dve 
naše spoluobčianky, pani Janka Drúžková a pani Anna Hoferková. 
Pri tejto príležitosti ich navštívil starosta obce a v mene všetkých 
spoluobčanov im poprial veľa zdravia, Božieho požehnania a pohody.

Štatistika
Vážení čitatelia, pre informáciu vám ponúkame niekoľko detailov 

zo  štatistiky obce. K  1. aprílu 2021 v  obci máme 1207 obyvateľov 
s  trvalým pobytom, z  toho je 604 mužov a 603 žien. Na obecnom 
úrade, v podstate ako bezdomovcov máme nahlásených 51 občanov, 
ktorí majú adresu len Unín bez čísla domu. O väčšine týchto ľudí 
nemáme žiadne informácie, kde sa zdržiavajú. Ale keďže sa nikde 
na trvalý pobyt neprihlásili, zostávajú v evidencii našej obce. 

Najstaršou občiankou v  obci je pani Rozália Klenová v  DSS 
Barborka, ktorá v  tomto roku dovŕši 97 rokov. Z  našich rodáčok 
žijúcich v obci je najstaršia pani Rozália Štetinová, ktorá bude mať 
v tomto roku 91 rokov.

Najstarším mužom je pán Jozef Hoferka, ktorý v  tomto roku 
oslávi 92. narodeniny.

Z mien je najčastejšie používané u  mužov meno Ján a  Peter 
po 49, meno Pavol a Pavel nosí 34 mužov.

U žien sú najpočetnejšie zastúpené Márie – 39 a Anny – 38.
Najpoužívanejšie priezvisko v  obci je Masaryk-Masaryková 

29, Flamík, Malík a  Ovečka nosí po  26 našich občanov. Po  24 
spoluobčanov má priezvisko Hoferka, Pecha a Rehák, 21 Vaculka, 
20 Drúžek a ostatné priezviská sa vyskytujú menej ako 20 krát.

V roku 2020 sa v obci narodilo 12 detí, z  toho 8 chlapcov a 4 
dievčatá. Prisťahovalo sa 21 občanov, z  toho 11 mužov a  10 žien. 
Odsťahovalo sa 21 občanov, z toho 7 mužov a 14 žien. Opustilo nás 
14 spoluobčanov, z toho 8 mužov a 6 žien. Z počtu zomrelých boli 
dvaja klienti DSS Barborka.

-rd-
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Sčítanie obyvateľov
V období od 15. februára 2021 sa na Slovensku začalo sčítanie 

obyvateľov. Tí, ktorí sa nesčítali sami do 31. marca, môžu sa sčítať 
prostredníctvom sčítacieho asistenta od 1. apríla 2021  na obecnom 
úrade, prípadne ak je obyvateľ nemobilný, môže požiadať 
o mobilného sčítacieho asistenta, ktorý obyvateľa navštívi.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci 
obyvatelia Slovenskej republiky. Pre  účely sčítania sa obyvateľom 
rozumie každý, kto má v  Slovenskej republike trvalý, prechodný 
alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan 
Európskej únie, ktorý má na  území Slovenska obvyklý pobyt. 
Za  neplnoletého obyvateľa a  za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý 
na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný 
zástupca. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári 
sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 
polnoc z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021.

Dobrá novina tento rok trocha inak
26. ročník koledníckej akcie a  verejnej zbierky Dobrej noviny 

bol zameraný na pomoc mladým ženám v Ugande. 
Zhoršenie pandemickej situácie a  pred Vianocami vyhlásený 

lockdown nám neumožnili koledovať v  tradičnej forme. 
Koledovanie sme si mohli pozrieť a  vypočuť prostredníctvom 
médií a internetu. U nás v Uníne sme do predajne COOP Jednota 
umiestnili pokladničku, do ktorej ste mohli prispieť, a tak sa zapojiť 
do verejnej zbierky. Celkom sa od Vianoc až do konca januára tohto 
roka vyzbieralo 200,- €. Chceme tak poďakovať všetkým za každý 
finančný príspevok a  zvlášť vedúcej predajne COOP Jednota 
za ústretovosť.

Peniaze boli poslané do  centra Dobrej noviny v  Bratislave. 
O  tom, ako peniaze putujú ďalej, i  ako sa konali ostatné verejné 
zbierky na Slovensku môžete sledovať  na oficiálnej webovej stránke 
Dobrej noviny.

Najlepšou odpoveďou na  krízu nie je beznádej, ale kreativita 
a  odhodlanie aj v  ťažkých podmienkach vykonať niečo dobré 
pre druhých.

K. Hoferková

Testovanie na COVID 19
V priebehu prvého štvrťroka tohto roka prebiehalo v  obci 

pokračovanie testovania na  COVID 19. Na  základe zmluvy 
s mestom Holíč, nám mesto poskytlo súčinnosť s ich MOM v našej 
obci. Testovanie organizačne prebiehalo v réžii obce.

Chcem sa poďakovať najmä zdravotníčkam p. Jane Flajžíkovej, 
p. Eve Flajžíkovej a  p. Veronike Herzáňovej za  maximálne 
profesionálny prístup k  výkonu ich práce. Poďakovanie patrí 
aj členom Dobrovoľného hasičského zboru v  Uníne p. Petrovi 
Vaňkovi, p. Robertovi Strakovi, P. Ondrejovi Dermekovi a  p. 
Milošovi Hyžovi. Vďaka patrí aj poslancom Obecného zastupiteľstva 
v Uníne Ing. Dušanovi Petrášovi a Bc. Jurajovi Ondrášovi za pomoc 
pri organizácii tejto akcie.

Veľké poďakovanie patrí aj všetkým občanom, ktorí sa testovania 
zúčastnili za disciplinovaný prístup k tejto akcii.

Ján Palkovič – starosta obce

Fľaštičky...
Kde sa vzali, tu sa vzali. Zrazu sa objavili v odtokových kanáloch 

dažďovej vody pri  cestách, v  parkoch, zahradách, pri  rôznych 
odpočivadlách, malé sklenené fľaštičky od tvrdého alkoholu. V nich 
sa kupuje alkoholický nápoj „nižšieho levelu“ objemu 0,04 l, obsahuje 
tvrdý mok ako vodku, borovičku, um, fernet a  pod. Pre  určitú 
skupinu konzumentov obľúbené značky. Nič proti chuti, ale určite 
po  ekonomickej stránke je to nevýhoda voči kúpe 0,5 l objemu 
fľaše destilátu. Konzument však potrebuje svoje a  na ekonomiku 
nehľadí. Ale to je druhá vec, potrebuje posilniť a  potešiť sa aj 
v malom. V miestnej jednote predávajú aj „bratanca“ v tej istej kvalite 
a  objeme, len obal je z  plastu, jednoducho „jogurťák“. Ale ten tak 
nejde na odbyt, sklo je predsa len sklo. Pri rekonštrukcii kulturáku 
sa fľaštičky začali objavovať vo veľkom. Zvádzali sme to na majstrov 
zo slovenského Ríma. Určite mali na tom svoj podiel. Tí sú už vyše 
roka preč a fľaštičky sa stále pekne objavujú, sú asi večné. V lete sme 
ich pozbierali vo farskej záhrade a za kulturákom plné vedro. Obecný 
úrad už inštaloval pred jednotou aj odpadkový kôš, hlavne pre vás 
páni konzumenti. V  obci sa snaží väčšina občanov separovať sklo. 
Prosím, buďte disciplinovaní a  po upotrebení fľaštičku zlikvidujte 
do  kontajnerov na  sklo alebo do  odpadkového koša. Tam patria. 
Sklo je večne recyklovateľné, rešpektujte to a  nelikvidujte fľaštičky 
v parkoch (hrajú sa tam deti), záhradách a po kanáloch.
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Ako je to s vekom človeka
Boh stvoril kravu a povedal:
„Musíš ísť na pole a po celý deň budeš vo veľkej horúčave pracovať, 

mať mladé a dávať mlieko človeku. Dám ti na to 60 rokov života.“
Krava odpovedala: 
„Taký tvrdý život je veľmi dlhý. Nechaj ma žiť len 20 rokov, 

zostávajúcich 40 ti vrátim.“ A Boh súhlasil.
Druhý deň Boh stvoril opicu a povedal:
„Bav človeka, rob hlúpe veci a donúť ľudí smiať sa. Máš na to 20 

rokov života.“
Opica bola proti: 
„Dvadsať rokov mám zo seba robiť blázna? Ani náhodou. Daj mi 

len 10 rokov a tých zostávajúcich 10 ti vrátim.“ 
A Boh súhlasil.
Tretí deň Boh stvoril psa a povedal:
Budeš celý deň sedieť pri  dverách domu tvojho pána a  štekať 

na každého, kto pôjde okolo. Dám ti na to 20 rokov života.“
Pes odpovedal: 
„Štekať na každého dvadsať rokov je veľmi ťažký údel. Opica ti 

vrátila 10 rokov, ja ti ich vrátim tiež.“ 
A Boh súhlasil.
Štvrtý deň Boh stvoril človeka a povedal:
Spi, jedz, zabávaj sa, miluj sa a užívaj si života. Nerob nič, len sa 

bav. Dám ti na to 20 rokov života.“
 Človek vykríkol:  
„Čože, len 20 rokov? Nie, nie, to nejde. Pozri sa, Bože, urobíme to 

takto. Krava ti vrátila 40 rokov, pes 10 a opica tiež 10rokov. S mojimi 
20 je to spolu 80 rokov. Súhlasíš?“

Boh súhlasil. 
Od tej doby človek prvých dvadsať rokov spí, je, zabáva sa, 

miluje sa a užíva si života a o nič sa nestará. Ďalších štyridsať rokov 
drie ako vôl, aby uživil svoju rodinu. Potom desať rokov zo seba robí 
šaška pre pobavenie svojich vnúčat. A posledných desať rokov je to 
starý hundroš, ktorý šteká po všetkých ľuďoch naokolo.

Zdroj: internet

28. marec – Deň učiteľov
Dobrý učiteľ je múdry, spravodlivý, tvorivý, čestný, pracovitý, 

obetavý, priateľský a  tolerantný, schopný načúvať žiakom, 
chápať ich a  pomôcť im. Spolupracuje s  rodinou, buduje kladné 
medziľudské vzťahy. Dobrý pedagóg je nielen učiteľom, ale zároveň 
aj psychológom, lekárom, diagnostikom, druhým „rodičom“ 
i priateľom s  láskavým srdcom zanieteným pre svoju prácu. Práve 
preto je 28. marec dňom poďakovania učiteľom. 

Všetkým takýmto učiteľom veľké – ďakujeme.
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Unínske lúky osireli
V obci stále žije dosť pamätníkov, ktorí si živo pamätajú 

na „kývajúce sa pracujúce kozlíky“, ktoré ťažili ropu na unínskych 
lúkach v  katastri Sedlište. Je to minulosť. Kataster unínskych lúk 
zmenil svoju tvár.

Miesto kývajúcich hláv ťažiacich zariadení, ktoré v pravidelných 
intervaloch vyvádzali na zemský povrch z hlbín zeme „tekuté zlato“, 
sú mechanizmy na likvidáciu ťažby.

Pozrime sa však v krátkosti na históriu ťažby ropy na Záhorí.
Začiatky rozvoja v lokalite Záhoria siahajú až do roku 1914, kedy 

bolo pri meste Gbely objavené ložisko ropy. Podnetom k prieskumu 
tohto územia bola explózia v  roku 1913 v  domčeku roľníka Jána 
Medlena, ktorý náhodne narazil na zemný plyn a začal ho využívať 
pre svoje potreby.

V tom období sa začali prvé vrtné práce na  ťažbu ropy a boli 
postupne objavené ložiská Štefanov, Láb, Petrova Ves, Cunín (Unín 
- Sedlište) a  iné. V  lokalite Unín -Sedlište v  dobývacom priestore 
Cunín, bolo v roku 1955 vrtom Cunín 2 objavené ložisko s rozlohou 
cca 1,1 km2, ktoré sa nachádzalo v hĺbke 799-925 m.

Počiatky ťažby ropy v  tejto lokalite rátame od  októbra 1959. 
Na tomto ložisku bolo odvŕtaných celkom 53 sond. Vyťažená ropa, 
spolu s banskou vodu boli k finálnej úprave a expedícií dopravované 
ropovodom s  dĺžkou 5,5 km do  odvodňovacej stanice v  Gbeloch. 
Neskôr bola ropa k  finálnej úprave prevážaná v  nákladných 
cisternách do Gajár. Počas produkčného života bolo z tohto ložiska 
vyťažených 324 799 ton ropy a 46 230 tis. m3 sprievodného zemného 
plynu. Bolo vyťažených 380 075 m3 banskej vody, z ktorej 85 531 m3 

bolo zatlačených späť do ložiska. 
Tak ako ľudský život, tak aj ložisko má svoj zrod, životnosť 

a koniec, nie je tomu inak ani v prípade ložiska Cunín. Po ukončení 
ťažby bolo potrebné na  ložisku zlikvidovať zostávajúcich 15 sond, 
technológiu zberu a  úpravy ropy. Oblasť životného prostredia 
pri  likvidácii nebola NAFTA a. s. podcenená. V  roku 2018 bol 
realizovaný doplnkový prieskum životného prostredia. Likvidácia 
ložiska bola povolená Obvodným banským úradom Bratislava. 
Povrchová likvidácia pozostávala z  odstránenia technológie, 
panelovej cesty, časti prípojky a šachty. Súčasťou likvidácie strediska 
bola aj jeho stavebná, technologická a elektro časť, čo predstavovalo 

kompletné odstránenie 18 objektov, likvidácia prípojok sond, 
prípojky vysokého napätia a  trafostanice. Všetky potrubné 
a technologické zariadenia boli premyté čistou vodou a skladovacie 
nádrže vyčistené. 

Jedna z týchto nádrží je na ihrisku TJ, kde slúži ako zásobáreň vody 
na polievanie ihriska.

V súčasnosti je v  príprave realizácia sanácie plochy 
po  technológii. Po  úspešnej realizácii bude predložená žiadosť 
o  výmaz zo  zoznamu environmentálnych záťaží. Hodnotenie 
aktuálneho environmentálneho rizika zvyškového znečistenia 
ukázalo, že v lokalite nie je prítomné žiadne environmentálne alebo 
zdravotné riziko, lebo rozsah znečistenia je malý, lokalizovaný 
v  málo priepustných íloch, pričom neboli zistené receptory tohto 
znečistenia. Oblasť ložiska Cunín v  katastrálnom území Unín – 
Sedlište bude naďalej pravidelne monitorovaná, aby nevšedné úsilie 
o prinavrátenie a začlenenie tohto územia späť do náručia prírody 
bolo maximálne úspešné. 

Za príspevok ďakujeme 
spoluautorke článku Ing. Dane Vaňkovej 

a Mgr. Petrovi Bezayovi z NAFTA a. s.

Okienko do činnosti Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Uníne

Výbor JDS v Uníne i touto formou pravidelne hodnotí plnenie 
úloh stanovených poslednou výročnou schôdzou. Pozrime sa teda 
na  to, čo sa udialo od decembra minulého roka: Bohužiaľ činnosť 
JDS je pandémiou značne obmedzená. Výbor v  minulom roku 
pripravil dokumenty k výročnej schôdzi, ktorá sa ale neuskutočnila. 
Ďalej rozpracoval plán činnosti na rok 2021 vrátane akcií, ktoré by 
bolo možné uskutočniť v  prípade uvoľnenia zákazov. O  tom Vás 
budeme včas informovať. Pripravil zoznam jubilantov (okrúhlych 
narodenín) v roku 2021. Jubilantom vždy ponúka výbor prednostne 
relaxačný a  rekondičný pobyt poskytovaný JDS s  50 eurovou 
dotáciou, samozrejme z počtu pridelených od okresnej organizácie 
JDS.

Pre informáciu „komu patrí dotovaný pobyt? Na takýto pobyt 
nemá žiadny dôchodca nárok, dôchodcovia musia mať slovenské 
občianstvo s  trvalým pobytom na  Slovensku. Pobytu sa môžu 
zúčastniť poberatelia starobného, predčasného, výsluhového 
dôchodku, ktorí nemajú žiadny iný príjem. Dôchodca sa môže 
takéhoto pobytu zúčastniť iba raz v  roku. V  cene pobytu nie 
je započítaná daň z  ubytovania. Zdravotne ťažko postihnutí 
dôchodcovia majú zľavy. Súčasťou dotačného pobytu je čestné 
prehlásenie, že spĺňajú požadované podmienky. Ak sa chce 
pobytu zúčastniť manželský pár, kde jeden ešte pracuje a nepoberá 

dôchodok, ten musí uhradiť celú výšku pobytu. Ak sa dodatočne 
zistí, že dôchodca nesplnil požadované kritéria a  čerpal dotáciu 
musí rozdiel doplatiť. Dôchodcovia pracujúci na  dohodu nemajú 
na dotáciu nárok. Pobytu sa môžu zúčastniť starobní dôchodcovia, 
ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí a sú odkázaní na cudziu pomoc. 
Musia prísť s  vlastným sprievodcom a  ten si musí zakúpiť pobyt 
v plnej výške. Na sprievodcu sa dotácia nevzťahuje.

Ďalšou príjemnejšou správou je, že Dom farieb v  Holíči 
na ulici Kátovská 1752/24 u každého nákupu poskytuje 10 % zľavu 
po preukázaní preukazom JDS.

Výbor pripravuje pre členov akcie v roku 2021, ktoré Vám včas 
oznámi prostredníctvom miestneho rozhlasu, na obecných výveskách 
a prostredníctvom internetu. Dúfame, že sa budeme môcť realizovať 
a vrátime sa do normálnych podmienok pre plnohodnotnú činnosť 
Jednoty dôchodcov Slovenska.

Výbor JDS v  Uníne oceňuje doterajší prístup členov JDS 
pri  plnení opatrení nariadených v  dobe „pandémie“ a  úprimne 
nás členov JD žiada o dodržiavanie súčasných ale určite i budúcich 
opatrení.

Pevne dúfame, že sa i naši členovia dajú zaočkovať pokiaľ nám 
zabezpečia vakcíny a  prežijeme tento neskutočný chaos v  stále sa 
meniacich opatreniach.

Prajeme pevné zdravie, šťastie a  pohodu v  ďalšom období 
členom organizácie aj všetkým spoluobčanom.

Dr. Ladislav Matušovich
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Sčítanie obyvateľstva v minulosti
Pred niekoľkými dňami skončilo sčítanie obyvateľstva, ktoré sa 

od  roku 1869 konáva viac-menej pravidelne každých desať rokov. 
O  tom najstaršom, z  roku 1869 som písal v  roku 2011 (Unínske 
noviny 2/2011). Dnes by som rád priblížil, ako to vyzeralo ešte 
predtým, než sa v roku 1869 začalo s moderným sčitovaním. 

Sčítania, a to ako majetku tak i osôb, sa robili už v staroveku a to 
kvôli výberu daní. Jedno z  najznámejších bolo za  cisára Augusta, 
keď sa narodil Kristus. Zo  stredovekého Záhoria pravdepodobne 
najznámejšie je z roku 1452, keď sa z každej obce Nitrianskej stolice, 
kam naša obec patrila až do roku 1922, uviedol len počet usadlostí. 
Unín ich mal vtedy 52 a  bol najväčšou dedinou v  okolí (napr. 
Gbely mali 40 usadlostí, Radošovce 35, Šaštín 25 a  Sobotište 20 
usadlostí). Z toho môžeme usudzovať, že v obci bývalo okolo 400-
500 obyvateľov. 

Podobné súpisy sa 
konávali i  v rannom 
novoveku. V roku 1598 
mala obec 118 domov. 
Niekedy sa počty 
vyjadrovali v  bránach 
(portách). S  každou 
bránou sa spájalo aspoň 
jedno hospodárstvo 
či dom. Ak mali 
susedia spoločný dvor 
s  bránou, tak i  viac 
usadlostí. Súpis z  roku 
1576 eviduje v  Uníne 
33 brán sedliakov, 
25 želiarov a  2 brány 
boli opustené. Okrem 
celožupných súpisov 
sa zachovali i  lokálne, 
ktoré vyhotovovali 
panstvá. Viacero z nich 
sa zachovalo z  rozmedzia rokov 1548-1554, keď pre  vzájomné 
nezhody medzi viacerými spolumajiteľmi Holíčskeho panstva prišlo 
k  jeho deleniu. Tak v  roku 1548, kedy celá obec patrila Petrovi 
Bakičovi, mala 33 platiacich brán, 10 chudobných, 1 pastiersku, 1 
richtársku a 2 panských služobníkov. Pri delení v roku 1554 pripadla 
väčšia polovica obce Coborovcom a  to 22 sedliackych usadlostí, 
18 želiarskych usadlostí a 2 mlyny. Margita, Angelína, Pavol, Anna 
a Michal Bakičovci si medzi sebou nerovnomerne rozdelili zvyšných 
19 sedliackych a 17 želiarskych usadlostí a  to vrátané opustených. 
Podľa rozsahu pôdy, ktorá k  sedliackym usadlostiam patrila sa 
rozdeľovali v  Uníne na  celé a  polovičné. 41 sedliackych usadlostí 
z  celej obce tak predstavovalo 52 domov. Želiarske usadlosti 
boli zvyčajne celkom bez  pozemkov. Pozostávali z  domu, dvora, 
záhrady, prípadne z  malej výmery rolí, ktoré však neprekročili 
rozsah polí ako pri  osminovej sedliackej usadlosti. Preto pri  nich 
počítame jednu želiarsku usadlosť za  jeden dom. Ak pripočítame 
i dva mlyny a chatrč, spomínanú v súpise, v roku 1554 mal Unín 90 
domov, z ktorých sa platila daň. Určite v obci existovala fara a domy 
oslobodené od daní, preto môžeme rátať s tým, že Unín mal do 100 
domov. Zaujímavosťou súpisu z  roku 1554 je i  to, že sú menovite 
uvedené hlavy jednotlivých rodín. 

Iným typom miestnych súpisov sú urbáre, ktoré upravovali 
povinnosti poddaných voči vrchnosti. Najstarší známy urbár, 
v  ktorom je zachytená naša dedina pochádza z  roku 1694. Avšak 
známejším je tzv. tereziánsky urbár, ktorý panovníčka Mária Terézia 
nariadila vypracovať pre  všetky stolice. Pre  Unín ho vypracovala 
komisia v roku 1769. Písal som o ňom v Unínskych novinách 1/2014. 

Predchodcom terajších sčítaní bolo prvé celokrajinské z  roku 
1715, ktoré slúžilo ako podklad pre výber daní. Obec mala v tomto 
roku 21 usadlostí sedliackych, 17 želiarskych a 11 podželiarskych. 
Celý majetok týchto ľudí pozostával z  malého domčeka, či skôr 

chatrče. Stoličný súpis z  roku 1752 udáva, že v  dedine žilo 81 
sedliackych rodín, 8 želiarských rodín s  menšou výmerou pôdy 
(tzv. polhoštáci), 28 rodín želiarov, ktorí mali iba malé domčeky a 6 
rodín ako podželiari bolo bez vlastného bývania. Niektorí živitelia 
želiarskych rodín si privyrábali ako tkáči alebo krajčíri. Popri týchto 
123 poddanských rodinách boli 3 rodiny slobodné, 1 si prenajímal 
panský výsek mäsa a 4 boli panskými služobníkmi (panský správca, 
výčapný a 2 pastieri). 

Ďalším typom súpisov sú dikálne súpisy z  1. polovice 19. 
storočia, ktoré už uvádzali nielen hlavu rodiny, ale i počet členov, 
avšak len v produktívnom veku od 18 do 60 rokov. V roku 1828 
tento súpis uvádza v obci 215 domov, v ktorých bývalo 392 osôb 
starších ako 18 a mladších ako 60 rokov. Z nich 104 pochádzalo 
zo sedliackych rodín, 92 zo želiarskych, 19 z podželiarských rodín 
a 2 boli vedení ako pastieri. Zvyšných 46 osôb bolo zapísaných ako 

súrodenci alebo deti 
majiteľov domov. 
Najčastejšia výmera 
sedliackych rolí, 
do  ktorých sa siali 
obilniny bolo 6 alebo 
12,25 bratislavskej 
merice, v  prepočte 
asi 1,25 ha alebo 
2,58 ha. Ojedinele 
hospodárili sedliaci 
i  na väčších 
výmerách a  to až 
do  21 bratislavských 
meríc (4,41 ha). 
Celá obec spolu 
osievala plochu 219 
ha a  necelých 27 ha 
bývalo zničených 
v  dôsledku záplav. 
Vzhľadom na  rozsah 
katastra to nie je 

veľká výmera, ale nie na všetkých roliach sa pestovali obilniny a v 
chotári boli i panské polia. Výmera všetkých obhospodarovaných 
lúk poddaných predstavovala výmeru 82 koscov, teda okolo 23,5 
ha. Rozloha ich viníc bola vypočítaná na 258,5 bratislavskej merice 
(cca. 52,3 ha). Ako ťažný dobytok sa prevažne využívali voly a kone. 
Podľa sčítania chovali poddaní 148 volov, 100 ks ťažných koňov 
starších ako tri roky, 134 kráv a  jalovíc a 6 ks dvojročných volov 
a kráv. Z menších domácich zvierat to boli najmä ovce a ošípané. 

Po roku 1869 sa konávali sčítania v  desaťročných intervaloch. 
O  tých z  prelomu 19. a  20. storočia som písal v  minuloročnom 
prvom čísle týchto novín. A  o tých, ktoré prebehli už po  vzniku 
Československa – hneď prvé bolo v  roku 1919 kvôli zisteniu 
národnosti obyvateľstva – snáď niekedy nabudúce.

M. Hoferka

Príroda je nevyspytateľ-
ná. Už sa aj v našej obci 
objavil bobor. Svoju skrý-
šu si našiel pod mostom 
pri pálenici. V minulosti 
bol na Záhorí bežný a to 
až tak, že sme ho celkom 
vyhubili. Opätovne sa 
na Záhorí objavil v okolí 
Malaciek v roku 1984. 
V posledných 20. rokoch 
ho môžeme vidieť, alebo 
skôr jeho dielo, v regióne 
i častejšie.

Časť súpisu Unína z roku 1752 s menami 
hláv rodín a s výmerami ich rolí a lúk (zdroj: 
Štátny archív Nitra)

Súpis obcí z roku 1452. Unín je uvedený ako 
predposledný Wnyn s 52 usadlosťami (zdroj: 
MNL Budapest)
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Mena peňazí
Toto bol nepopulárny výraz pre peňažnú reformu spred takmer 

60 rokov, k 30.máju 1953, ktorá sa nepríjemne dotkla drvivej väčšiny 
obyvateľov Československa. Vláda zdôvodňovala tento krok ako 
opatrenie proti ziskom špekulantov, ľudia sa však na  vlastnej koži 
mohli presvedčiť o niečom inom, prišli o svoje ťažko nadobudnuté 
úspory. Vláda prijala v  tejto súvislosti viaceré opatrenia. Došlo aj 
k zrušeniu lístkového systému. Dlho potom trvalo, kým sa obnovila 
dôvera ľudí v peniaze uložené na vkladných knižkách.

Len malá časť peňazí, ktorú mali v domácnostiach k dispozícii, 
mohla byť zmenená v  pomere 5:1, vyššie čiastky boli menené 
v zlomkoch k tomuto pomeru (50:1), vklady na vkladných knižkách 
boli menené podľa výšky vkladu od  pomeru 5:1 po  30:1, resp. 
50:1. Do obehu sa dostali nové bankovky a mince (vrátane 1, 3 a 5 
papierových Kčs a  1, 3 a  5 halierových mincí). Pre  zaujímavosť: 
jednohalierniky boli zrušené až v  r. 1993. Príprava na  výmenu 
peňazí prebiehala v  maximálnom utajení, ale aj tak sa informácia 
o menovej reforme dostala na verejnosť, a  ľudia nakupovali, čo sa 

Správy z Barborky
Čas nám neúprosne letí a  tri mesiace z  nového roka sú už 

minulosťou. Prežili sme ich v  zajatí pretrvávajúcej pandémie, 
ktorá sa dotýka každého z nás. Či už je to izolácia v pandemickej 
práceneschopnosti, do  ktorej sa dostávajú zamestnanci alebo 
dlhodobá izolácia našich klientov od rodiny, priateľov a vonkajšieho 
sveta. Napriek tomu sa snažíme udržiavať telesné aj duševné 
zdravie našich klientov. Denne ich povzbudzujeme k  pohybu, 
či už na  čerstvom vzduchu v  záhrade alebo, ako sa to zaužívalo, 
v našej dennej miestnosti, kde majú k dispozícii rôzne rehabilitačné 
prístroje. Všetci naši klienti denne užívajú vitamín D, na ktorý nám 
poskytlo dotáciu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Všeobecne, najviac utrpelo v tomto čase duševné zdravie,ktoré 
sa zhoršuje. Svedčia o tom aj častejšie návštevy psychiatričky, MUDr.
Kajabovej v  našom zariadení. Návštevy príbuzných v  zariadení sú 
zatiaľ zakázané, no chodiaci klienti sa môžu vidieť a  porozprávať 
so  svojimi blízkymi cez  otvorené okno. Klientom na  invalidnom 
vozíku sprostredkujeme návštevu vo  vstupnej chodbe zariadenia, 
za dodržania všetkých protiepidemických opatrení. Klientom, ktorí 
nemajú mobilný telefón, sprostredkujeme kontakty s  blízkymi 
prostredníctvom telefonického hovoru alebo videohovoru, ak oň 
prejavia záujem.

Duchovná služba, ktorá je v  tomto čase keď ľudia často 
podliehajú strachu a úzkosti nemenej dôležitá a poskytuje nám ju 
p. farár Mgr. Tibor Tasáry. Naša bývalá pani riaditeľka Mgr. Jarmila 
Štetinová pôsobí v našom zariadení ako dobrovoľníčka a jeden alebo 
dva krát do týždňa organizuje modlitbový program. Za to im obom 
patrí veľká vďaka.

Mnoho našich klientov denne 
sleduje prenosy na  TVLux, ktoré 
im taktiež pomáhajú udržať si 
vnútorný pokoj a rovnováhu.

V januári sme spoločne 
oslávili aj krásne životné jubileum, 
90 rokov, ktorých sa dožila 
naša prvá klientka, pani Anna 
Hoferková. Za  jedenásť rokov 
prežitých v  Domove Barborka 
takmer nezostarla, teší sa zo života 
a  vyžaruje z  nej pokoj a  dobrota. 
Oslava sa konala v  spoločenskej 
miestnosti. Všetci sme strávili 

príjemné popoludnie v  družnej debate, pri  káve a  narodeninovej 
torte. 

Fašiangy, hoci len pomyselne, boli v  plnom prúde a  v našej 
Barborke sa tak, ako tento rok málokde, konal v  utorok pred 
škaredou stredou maškarný ples. Klienti sa s  radosťou poobliekali 
do pripravených kostýmov, ktoré im prichystala naša terapeutka pani 
Blažka. Opäť strávili veselé fašiangové popoludnie pri dychovkách 
a pochutili si na šiškách a fánkach, ktoré pre nich napiekla naša pani 
kuchárka Katka.

V marcovom pôstnom období si krátili chvíle na terapiách, kde 
pomáhali zhotovovať veľkonočné dekorácie, ktoré potom ponúkali 
na predajnej výstavke, pred zariadením.

V rámci prevencie COVID – 19 bola väčšina zamestnancov 
očkovaná už dvoma dávkami vakcíny proti koronavírusu. Klienti 
dostali v polovici marca prvú dávku vakcíny.

Teraz nám už nezostáva iné, len si priať, aby aj vďaka očkovaniu 
s prichádzajúcim jarným počasím zmizli aj všetky choroby a mohli 
sme sa postupne vrátiť do normálneho života.

Za všetkých zamestnancov a klientov Domova Barborka praje 
radostné a požehnané veľkonočné sviatky 

Zuzana Hyžová 
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Život v škole sa nezastavil...
V tejto neľahkej situácii sa život v našej škole zastaviť nemohol. 

Návrat detí do  lavíc v  novom kalendárnom roku nebol vôbec 
ľahký. V  januári museli všetky deti ostať doma a  vzdelávanie 
prebiehalo dištančným spôsobom online. Žiaci prvého stupňa sa 
vrátili do  školských lavíc až v  priebehu februára, pričom museli 
byť dodržané veľmi náročné hygienické podmienky. Tieto platia až 
doteraz. Situácia nie je ľahká, deti musia mať celý deň na tvári rúško, 
všetci zamestnanci školy musia nosiť respirátor. Ale pre bezpečnosť 
všetkých a  zabezpečenie prezenčného vyučovania všetci urobili 
maximum. 

Žiaci druhého stupňa ešte stále pokračujú vo vyučovaní online 
spôsobom cez  aplikáciu ZOOM a  pomocou portálu bezkriedy.sk. 
Toto vyučovanie je náročné pre všetkých, pre učiteľov na prípravu 
materiálov a  spôsobu vysvetlenia učiva a  pre žiakov najmä 
v  organizácii svojho času a  sústredení sa na  vyučovanie. Žiaci sa 
týmto spôsobom učia bez mála rok. Chýba im kontakt s rovesníkmi, 
s učiteľmi a tešia sa na návrat k bežnému spôsobu vyučovania. 

Aj napriek neľahkej situácii sa naši žiaci zapojili do niekoľkých 
súťaží. V  školskom kole matematickej súťaže Pytagoriáada, ktoré 
prebiehalo online, sa úspešnými riešiteľmi stali z  piateho ročníka 
Tereza Valachovičová a  Vladimír Ondriáš, zo  šiesteho ročníka 
Martin Dermek, Matúš Bajan, Jakub Straka a Mário Flamík. Všetci 
menovaní sa zúčastnia okresného kola, ktoré bude opäť prebiehať 
online spôsobom. 

Vo výtvarnej súťaži Rodina bez  cigariet, ktorej sa naša škola 
zúčastňuje pravidelne, získala cenu 
organizátora Ema Slobodová, žiačka 
8. ročníka a  2. miesto vo  svojej 
kategórii Laura Valachovičová, 
žiačka 9. ročníka. Výtvarné práce 
môžete vidieť aj vy. 

Všetci spolu dúfame, že sa 
život v  našej škole vráti čo najskôr 
do  „normálnych“ koľají a  do lavíc 
zasadnú aj žiaci druhého stupňa. 

-dh-

Víťazné práce 
Emky Slobo-
dovej (vľavo) 
a Laury 
Valachovičovej  
(hore)

Vaša/moja OBEC - vaša/moja ŠKOLA 
- vaše/moje DETI

Akoby to bolo včera, stála som na dvore u syna v Londýne, keď 
zatelefonovala pani riaditeľka Základnej školy Unín, že hľadajú 
učiteľku na  zastupovanie. Netušiac čo ma čaká, sadla na  prvé 
lietadlo, doma len položila batožinu, naštartovala auto a vybrala sa 
doslova hľadať Unín. No, hanba, ale nikdy som predtým v tej dedinke 
nebola, a to bývam v Dojči pri lese, za ktorým je Unín. Pýtala som sa 
pani, čo vyšla z domu na babete, že kde je škola. “Ále, choďte rovno, 
to nemôžete minúť”, povedala. Mýlila sa. Na konci obce som videla 
že už obec končí, asi idem zle. Snažila som sa otočiť, ale z auta sa 
zadymilo a  ostalo stáť krížom cez  cestu. Z  oboch smerov zastali 
autá, ale nikto netrúbil, vodiči sa nerozčuľovali nad  bezradnou 
dôchodkyňou za volantom, ba pokojne ma vypoklonkovali z auta, 
spoločnými silami odtlačili nepojazdné auto a na bezpečnom mieste 
zaparkovali. Touto cestou by som sa mojím neznámym záchrancom 
chcela poďakovať, čo som v tom šoku ani nestihla, aj tomu mladému 
pánovi, čo ma naložil a  ochotne priviezol pred hľadanú školu. To 
bol najhorší príchod do obce a školy, ale už vtedy s poznaním, akí 
dobrí ľudia tu žijú. Od tej chvíle sa vaša obec stala aj mojou, vaše 
deti aj mojimi. A  veru, výnimočne dobrí boli i  kolegovia v  škole 
a neskutočne úžasné vaše deti, moji žiaci. Ako veľký patriot srdcom 
k  vášmu/môjmu Unínu, som stále používala spojenie naša škola, 
naše deti. Už ste neboli Vy ale My. Keďže mesiac marec sa spája 
s Dňom učiteľov, chcela by som pozdraviť úžasných kolegov na vašej/
mojej škole, ale i  výnimočných rodičov, ktorí v  dobe karantény, 
sa stali vlastne aj učiteľmi. Spoznala som, že vaše/moje deti majú 
veľký potenciál, ktorý keď využijú, prekryjú ešte naviac objavenými 
schopnosťami a  vedomosťami, úspešne sa uplatnia v  živote. Moje 
pracovné pôsobenie vo vašej/mojej obci už mi skončilo. Aj keď sa 
hovorí, že rany na  duši sa hoja najťažšie, byť vo  vašej/mojej škole 
to veru môjmu srdcu veľmi pomohlo. Bolo mi medzi vami krásne 
a  nikdy na  váš/môj Unín a  vašich/mojich žiakov a  ich rodičov 
nezabudnem! Veľké ďakujem, že som mala tú možnosť a  česť byť 
tam s vami!

PaedDr. Viola Žilínková

dalo, hlavne málo dostupný spotrebný tovar, o čom svedčil zvýšený 
maloobchodný obrat na  jar 1953. Nie všetci však mali takúto 
možnosť. Vláda do poslednej chvíle ubezpečovala, že žiadna menová 
reforma nebude, koruna je stabilná. Rozvoz peňazí bol realizovaný 
v poštových autách s minimálnou ochranou, väčšinou bez ochrany. 
Neporovnateľné s rozvozom novej meny € v r. 2008. 

Nie dobre pochodili tí, čo si pred menou požičali v  hotovosti 
na  nákup spotrebného tovaru, ale nestihli tieto peniaze minúť. 
Pôžička bola prepočítaná pomerom 5:1, hotovosť však 50:1, vrátiť 
bolo treba desaťnásobok (bez úrokov). 

Nedobre skončili aj ľudia s  tzv. viazanými vkladmi. Pomer 
výmeny bol 50:1.

Mnohí z obavy pred upútaním pozornosti na seba väčšie čiastky 
v hotovosti radšej ani nemenili. 

V mnohých rodinách možno ešte teraz nájsť vkladné knižky 
z tohto obdobia, ktoré vypovedajú o 60 ročnej histórii tejto udalosti. 
A  tiež možno nájdete aj papierové jednokorunáčky alebo dnes 
neobvyklú trojkorunu. A možno Vám pamätníci povedia z vlastnej 
skúsenosti, ako to vnímali oni. 

Za posledných 100 rokov sme si my a  naši predkovia zmien 
platidiel užili až-až: Rakúsko-Uhorsko, I. ČSR, Slovenský štát, 
povojnová ČSR, menová reforma v  r. 1953, potom však napriek 
viacerým zmenám platidiel našej meny k ďalšej podobnej menovej 
reforme už nedošlo (zmena názvu na Československá socialistická 
republika v r. 1960, zmena názvu na Česká a Slovenská federatívna 
republika v r. 1990, kolkované bankovky, osamostatnenie Slovenskej 
republiky v r. 1993) a zmene Sk na euro v r. 2009.

Ing. Dušan Horváth – bývalý chalupár v Uníne

Ponúkame klietky
pre chov prepelíc, pasce na líšky a kuny, liahne 
na  vajíčka, odchovne pre  kuriatka, krmítka 
a  napájačky, výstavné klietky pre  chovateľov, 
výbehy pre  psíkov a  hydinu, šklbačky, dojenie 
pre  kravy, ovce a  kozy. Tovar rozvážame 
po celom Slovensku. Viac na:

www.123nakup.eu       tel.0907181800.
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Píšu o nás...
Počas minulého roka 

napísal a  vydal občan 
susedného Dojča, pán 
Peter Holán, publikáciu 
„Dojč, kresťanstvo, 
sakrálne stavby – 
prierez históriou“. Ide 
o  zaujímavú publikáciu 
amatérskeho historika. 
V  publikácii sa zmieňuje 
aj o našej obci. Hlavne o v 
dávnoveku strategickom 
a  dominantnom kopci – Zámčisku. Konštatuje, že bolo z  neho 
voľakedy vidieť väčšiu časť Českej cesty, časť Moravy a  takmer 
celé Záhorie. Uvádza, že bývalé hradisko Zámčisko, bolo s veľkou 
pravdepodobnosťou súčasťou veľkomoravského mesta na  Valoch  
medzi Kopčanmi a Mikulčicami), nakoľko je vzdialené od Zámčiska 
len 13,5 km. Zdôraznil, že lokalita Zámčiska si zasluhuje väčšiu 
pozornosť ako doteraz, hlavne čo sa týka archeologického výskumu.

V publikácii popisuje čiastočne históriu Záhoria, 
obce Dojč, kde uvádza, že chotár Dojča bol osídlený 
Slovanmi už pred vznikom Veľkomoravskej ríše. 
Významnú úlohu v  histórii tejto obce zohrala 
Česká cesta. Po  tejto ceste podľa autora s  najväčšou 
pravdepodobnosťou prišli k  naším predkom aj 
vierozvestci sv. Cyril a  sv. Metod. V  Dojči sa podľa 
tradície, ktorá sa z  generácie na  generáciu ústne 
predávala ich predkov krstil sv. Cyril a sv. Metod. Ako 
potvrdenie tejto tradície je nástenný obraz vo farskom 
kostole Všetkých svätých v Dojči. Vyjadruje predstavu 
krstu pôvodných obyvateľov Dojča vierozvestcami sv. 
Cyrilom a sv. Metodom, kde je na pozadí umiestnená 
silueta hradiska na kopci Zámčisko.

V obci Dojč sa podarilo objaviť v  roku 2009, významný 
kresťanský artefakt, ktorý potvrdzuje kresťanstvo na Záhorí koncom 
9. storočia alebo v prvej polovici 10. storočia. Jedná sa o zachovalý 
pozoruhodný rovnoramenný krížik tzv. gréckeho typu, na Slovensku. 
Je to zatiaľ prvý nález tohto druhu a je zreteľným dôkazom, že proces 
christianizácie Záhoria prebiehal už v čase Veľkej Moravy.

-jp-

Remeslo má zlaté dno. Aj v obci sme mali dobrých 
remeselníkov a opravárov. Jedným z nich bol aj Ján 
Ujhélyi, ktorý nás opustil pred 15 rokmi. Vo svojej dielni 
majstrovsky opravil všetky druhy obuvi, čo by sa hodilo 
aj v tejto dobe.

Nakúpime, vložíme nákup 
do  kabele a  nie veľmi verí-
me, že výherný kupón, kto-
rý sme dostali pri pokladni 
za  nákup, by práve nám 
priniesol nejakú radosť. 
A predstavte si, že ktosi vždy 
tieto ponúkané ceny vyhrá. 
Tak tomu bolo aj v predajni 
COOP Jednota, kde jednu 
z výhier získala naša spolu-
občianka, pani Mária Dr-
úžková. A  nebola to výhra 
hocijaká. Bolo to hneď auto 
BMW 2, ktoré si prevza-
la v  Bratislave. Výherkyni 
gratulujeme a prajeme veľa 
šťastných kilometrov.


