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Hľa, tvoja Matka!
Drahí Unínčané,
určite mi dáte za pravdu, že medzi 

najkrajšie a najobľúbenejšie sviatky, patria 
aj sviatky Panny Márie. Či už oslavujeme 
sviatok Nepoškvrneného počatia Panny 
Márie, Zvestovanie, Narodenie Pána Ježiša... 
Každý sviatok Panny Márie nás uvádza do 
reality každodenného života, kedy sa naša 
práca, obeta, stretá s Božou vôľou a ochotou 
odpovedať „Pane tu som!“

Panna Mária je dokonalým vzorom 
jednoduchosti a hlbokej viery – a práve 
preto je nám taká blízka. Panna Mária je 
našou skutočnou Matkou. Je nám daná ako 
dar v tej najväčšej chvíli v dejinách Spásy.

Asi nenájdeme domácnosť, kde by 
chýbala soška Panny Márie, alebo aspoň jej 
obraz. V každom dome si chceme sprítomniť 
jej podobizeň a denne ju prosíme za naše 
rodiny, za deti, mládež, farnosť...

A predsa, keď sa zahľadíme na jej obraz, 
alebo sošku, uvedomíme si, že toto je Božia 
Matka, ktorá za nás oroduje u Nebeského 
otca, ale už ťažšie sa nám pripomína to, že aj 
Ona prechádzala ťažkosťami – pre nás ťažko 
pochopiteľnými. 

Práve v tento rok si pripomíname jej 
sedem bolestí. Každý mesiac rozjímame 
a približujeme si state z evanjelia, ktoré 
hovoria o jednotlivých bolestiach. Majú nás 
tak pripraviť na hlavný sviatok Panny Márie 
Sedembolestnej.

Ale dnes si chceme priblížiť udalosť, 
ktorá nás privádza k radosti. Udalosť, kedy 
si Pán Ježiš povoláva svoju Matku k sebe do 
neba. Niektorí by si mohli povedať, že ako sa 
mali Ježišovi učeníci dobre, keď videli Božiu 
Matku, a mohli sa s ňou zhovárať. Ale práve 
tento deň Nanebovzatia Panny Márie je aj pre 
nás taký dôležitý, pretože Ježiš zobral Pannu 
Máriu s telom aj dušou do neba. Teda Panna 
Mária už nie je len pre tých, čo žili v Ježišovej 
dobe, ale je tu pre všetkých naveky. Toto je 
pre nás veľkou radosťou, že naša modlitba 
k Nebeskej Matke je stále živá. Panna Mária 
skutočne počúva naše modlitby a prosby. Veď 
koľko krát nás už varovala pred blížiacou sa 
hrozbou. Alebo koľko krát nám už pomohla 
keď nastal mor, či iná nákazlivá choroba, 
vojny... Preto si vždy musíme uvedomiť, že 
máme Matku, ktorá nás všetkých rovnako 
miluje, ochraňuje a privádza nás bližšie k 
Bohu. Ona nás ako matka privedie k Ježišovi 
tou najbezpečnejšou cestou, pretože pred 
ňou kapituloval aj diabol.

Drahí obyvatelia Unína,
Určite by sme mohli dlhšie uvažovať 

o sviatku Nanebovzatia Panny Márie 
z rôznych hľadísk. Krásne o tom píše aj 

kardinál J. Ch. Korec vo svojej publikácií 
„O úcte k Panne Márii“, keď píše: „Panna 
Mária je Matkou všetkých veriacich. Ctia si 
ju nielen veriaci katolíci, ale veľmi hlboko si 
ju vážia i pravoslávni a aj mnohí protestanti. 
A Panna Mária všetkých zjednocuje.

Bez Panny Márie nemôžeme správne 
pochopiť dejinnú a konkrétnu skutočnosť 
Zjavenia. Slovo, ktoré sa stalo telom, Slovo, 
ktoré sa stalo opravdivým človekom, živým 
Ježišom Kristom, má svoju Matku – Máriu.

Ak hľadáte život, pozrite sa na Matku 
Božiu! Nerečnila a neprednášala, neštudovala 
knihy, ale žila! Ale i v noci počúvala, ako Ježiš 
dýcha, a bola stále srdcom pri ňom. A to, čo 
prežila, to, čo videla a počula, zachovávala 
si v srdci. Bola plná Boha a plná Ježiša! 
Hľaďte na ňu, naučí vás žiť z viery, s láskou 
a v nádeji.“ 

Ja by som vám všetkým chcel zaželať, aby 
sa nám Panna Mária stala aj osobnou Matkou 
v každej situácií; aby sme o našej Nebeskej 
Matke nehovorili ako o skutočnosti, ale ako 
o dare.

Peter Drbohlav, kaplán v Skalici

Rozhľadne nás spájajú
Krásny slnečný deň 28. júna 2014 bol 

predurčený v Uníne na niečo výnimočné. 
Deň, ktorý sa zapíše do dejín našej obce, 
lebo sa oficiálne otvorila rozhľadňa Lipky 
nad Unínom. Túto slávnostnú udalosť 
si nenechali ujsť mnohí z nás. Všade 
panovala majestátna atmosféra. Celá 
slávnosť začínala sprievodom krojovaných 
na čele s doprovodom koní a ich jazdcov 
v dobových kostýmoch. Slávnosť zahájili 
fanfáry v podaní muzikantov z Unínčanky 
a pokračovala príhovormi starostu obce 
Unín Štefana Andela, starostky obce Zaječí 
Jany Hasilíkovej a podpredsedu Trnavského 
samosprávneho kraja a primátora mesta 
Holíč Zdenka Čambalu. Napokon všetci 
spomínaní prestrihli pásku ako symbol 
oficiálneho otvorenia rozhľadne Lipky. 
Stavbu posvätil náš duchovný otec Tibor 
Tasáry. Podujatie sprevádzala krojovaná 
spevácka skupina Radosť. 
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Kultúrno-spoločenská činnosť
Čo bolo ...
20. 4. 2014 Veľkonočná diskozábava – TJ
11. 5. 2014 Deň matiek - OcÚ
24. 5. 2014 Plameň – DHZ
31. 5. 2014 Rozprávkový pochod 
21. 6. 2014 Diskozábava - TJ
28. 6. 2014 Slávnostné otváranie vyhliadkovej 
  veže nad obcou - OcÚ
28. 6. 2014 Unínske samohyby - DT Klub
  5. 7. 2014 Hasičská súťaž 
  o pohár starostu obce - DHZ, OcÚ
Čo bude ...
15. 8. 2014 Hodová diskozábava – MS SČK
16. 8. 2014 Hodová tanečná zábava – MS SČK
16. 8. 2014 Výstava drobného zvieratstva – SZCH
16. 8. 2014 Súťaž v kopaní hodovej „11“ - OcÚ, TJ
26. 10. 2014 Posedenie s dôchodcami – OcÚ
  9. 11. 2014 Martinské hody
15. 11. 2014 Komunálne voľby
  7. 12. 2014 Mikulášske adventné poobedie

Foto: R. Drúžková

Ale prečo práve všetka táto sláva? Prečo sa rozhľadňa stavala nad 
našou obcou? Obec Unín patrila v 18. storočí do holíčskeho panstva 
F. Š. Lotrinského a Márie Terézie. Z turistickej mapy vieme, že na 
súčasnom miestne rozhľadne Lipky stál v tom období vyhliadkový 
pavilón Ferdinanda a Márie Anny Aussicht. Menovaný kráľ videl 
kopec nad Unínom priamo z Viedne. V roku 1818 bol na tomto 
mieste aj osobne. Presne v roku 1902 sa tu konali veľké vojenské 
manévre a bola vybudovaná drevená pozorovacia veža s výškou 60 
m, z ktorej priebeh manévrov pozoroval aj sám cisár František Jozef 
I. Na počesť a pripomienku týchto udalostí bola postavená rozhľadňa 
Lipky, ktorá bola finančne podporená z Operačného programu 
cezhraničná spolupráca Slovenská republika/Česká republika, fond 
Mikroprojektov. Stojí v nadmorskej výške 418 metrov a je vysoká 
jedenásť a pol metra. Poskytuje výhľad na tri svetové strany: východ, 
západ a juh. Aj keď výstup na rozhľadňu pripomína adrenalínový 
šport, tak pohľad z nej v nás zanecháva nezabudnuteľný zážitok. 
Môžeme z nej pozorovať celú Záhorskú nížinu lemovanú Karpatmi, 
časť Trenčianskeho kraja, Horné Rakúsko, Moravu, oblasť Pálavy, 
Hustopečsko, Českomoravskú vrchovinu a v prípade vynikajúcej 
viditeľnosti aj siluety Álp. Stavbu projektoval Miroslav Jakubáč 
a realizovala ju spoločnosť ZIL-Stav Skalica.

Foto: R. Butaš

Obec Zaječí je náš hlavný cezhraničný partner. Má s obcou 
Unín spoločnú minulosť a teraz aj spoločnú súčasnosť v podobe 
tohto projektu. Hlavným cieľom je upevnenie kontaktov obcí Unín 
a Zaječí prostredníctvom cezhraničného projektu cestovného 
ruchu „Od Majáku po Lipky“. Tento projekt prepája dve rozhľadne 
cyklotrasami a vodnou prepravou po rieke Morava. Pevne verím, 
že sme pri otváraní rozhľadne boli pri zrode úspešnej spolupráce 
a priateľstva medzi obcou Zaječí a obcou Unín. Želám si, aby táto 
spolupráca a priateľstvo trvalo aspoň tak dlho ako priateľstvo medzi 

Červený kohút opäť vyčíňal
Letné obdobie sa vyznačuje okrem zvýšených teplôt aj zvýšenou 

činnosťou poľnohospodárov pri žatve. Horúčavy, sucho a zber úrody 
sú spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Tieto sa 
našej obci v tomto roku nevyhýbali. Už v apríli horel rodinný dom. 
V júni osobné auto a v júli bol oheň dva krát nevítaným hosťom na 
poli. V jednom prípade zhorela časť úrody obilia súkromnej osobe 
v Chrástke a v druhom sa vznietilo strnisko a slama za kombajnom 
pri družstve.

Lepšie je ohňu predchádzať, ako ho likvidovať. Preto je potrebné 
zo strany nás, všetkých, väčšiu pozornosť venovať okoliu, všímať si 
a nebyť ľahostajní k dianiu okolo nás. Ak už požiar vznikne, snažiť 
sa uhasiť ho v zárodku. Keď to nie je v našich silách, treba volať 
hasičskú jednotku.

Pri požiaroch v obci zasahovali miestni hasiči, v niektorých 
prípadoch im pomoc poskytli profesionáli z Holíča s ich technikou. 
Svojou prácou zabránili väčším škodám, za čo im patrí vďaka od nás 
všetkých.           -rd-

našimi futbalistami, športovcami a športovcami z obce Moravany.
Keď v roku 1889 Gustavo Eiffel postavil Eiffelovu vežu pri 

príležitosti storočného jubilea Francúzskej revolúcie, veža narazila 
na odpor parížskeho obyvateľstva, ktoré ju považovalo za poškvrnu, 
tragickú pouličnú lampu, alebo pochmúrny továrenský komín. Dnes 
ale všeobecne platí, že Eiffelova veža je jeden z najkrajších príkladov 
architektúry sveta. Možno aj u našich niektorých spoluobčanov táto 
naša vyhliadková veža Lipky vyvoláva rozčarovanie, alebo majú na ňu 
iný názor. Napriek tomu i ja sa stotožňujem so slovami podpredsedu 
Trnavského samosprávneho kraja a primátora mesta Holíč Zdenka 
Čambalu: „Niečo takéto nemá na Záhorí obdobu, aj napriek tomu, 
že tu nemáme more, ani Tatry, máme tu toľko krásneho, ktoré sa 
dá z tejto jedinečnej kamennej rozhľadne vidieť. Želám si, aby táto 
vyhliadka slúžila minimálne 100 rokov nám všetkým“.

Pevne verím, že nakoniec budeme na ňu všetci hrdí, tak ako 
celé Francúzsko na svoju Eiffelovu vežu. Všetkým návštevníkom 
rozhľadne želám taký nádherný výhľad na našu malebnú krajinu, ako 
mal cisár František Jozef I. počas manévrov v roku 1902. A na záver 
si želám, aby sme tento úžasný výhľad mohli dopriať po drobných 
úpravách i pre staršiu a mladšiu generáciu, lebo tento výhľad na našu 
malebnú krajinu naozaj stojí zato.

Radka Petrášová
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Spoločenská kronika

Narodili sa: 

Timotej Havel  19. 4. 2014
Matúš Machlica  24. 6. 2014
Šimon Matuský    6. 8. 2014

Zosobášili sa:

Jozef Klokner a Monika Pukančíková       26. 4. 2014
Juraj Ábela a Lucia Havlová        17. 5. 2014
Peter Rusinko a Gabriela Cintulová         7. 6. 2014
Ladislav Ondriska a Radka Matulová        12. 7. 2014

Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom.

Opustili nás:

Helena Slezáková       20. 5. 2014 vo veku 69 rokov
Jolana Danielová       23. 5. 2014 vo veku 69 rokov
Ján Kovács          2. 6. 2014 vo veku 72 rokov
Terézia Rešetková        11. 7. 2014 vo veku 76 rokov
Aurel Vaculka        12. 7. 2014 vo veku 82 rokov

Česť ich pamiatke.

Do radov 90-ročných sa v našej obci 8. júna 2014 zapísala pani 
Terézia Včelková. Pri tejto príležitosti jej v mene všetkých spoluobča-
nov prajeme pevné zdravie, Božie požehnanie a veľa pokojných dní 
prežitých v kruhu svojich najbližších.                 
                   Foto: R. Drúžková

Úprava priestorov školy
Po dohode s vedením  obce a základnej školy s materskou 

školou prišlo k zmenám v priestoroch budovy školy, ktoré by mali 
byť prospešné pre všetkých škôlkarov až po generáciu občanov 
v dospelom a staršom veku. Čo sa vlastne zmenilo?

Deň, kedy sú slová zbytočné
Pred 18 rokmi odštartovala Liga proti rakovine (LPR) unikátny 

projekt - zbierku Deň narcisov. Počas rokov sa vypracoval vďaka dôvere 
ľudí a skvelej organizácií LPR v najväčšiu verejnoprospešnú finančnú 
zbierku na Slovensku. Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku 
boja proti rakovine, ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých na 
Slovensku, bližšie k ľuďom - do ulíc, aby sa z choroby nestal strašiak, 
ale fakt, ktorý ľudí spája. Deň narcisov sa už tradične koná 11. apríla 
každý rok. Jeho symbolom je žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý 
si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, aby aj týmto spôsobom 
vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou. Deň narcisov 
každoročne pomáhajú organizovať stovky dobrovoľníkov po celom 
Slovensku. Sú to pobočky LPR, školy, spolky, mestá, skautské oddiely, 
kluby dôchodcov a mnoho iných ľudí dobrej vôle. Aj obec Unín sa 
zapojila do tejto celoslovenskej zbierky. Počas jedného dňa ste mohli 
stretnúť v obchode, na uliciach, škole alebo domove dôchodcov 
študentov, ktorí rozdávali malý narcis za ľubovoľný príspevok. Tento 
rok v našej obci robili zbierku študenti zo Strednej strojníckej školy 
v Skalici: Dávid Vymyslický a Filip Hrebačka a z Gymnázia v Skalici: 
Mário Ondráš, Júlia Reháková, Radoslav Sokol a Radka Petrášová. 
Ďakujeme uvedeným dobrovoľníkom a dúfame, že v našej obci bude 
pribúdať čoraz viac ľudí, ktorí ochotne prispejú na dobrú vec.

Zdroj: http://www.lpr.sk/aktivity,-projekty/den-narcisov/  
Radka Petrášová

Studnička opäť slúži
Určite mnohí z vás spozorovali, že pred tohtoročnou zimou sa 

v priebehu týždňa stratila voda v studničke u sv. Hurbana. Nikto 
netušil čo sa stalo, prečo prestala tiecť voda. V zimných mesiacoch 
nie je až taký dopyt po vode ako na jar, alebo v lete, preto sa práce na 
sprevádzkovanie studničky uskutočnili, až keď boli lepšie klimatické 
podmienky. Z iniciatívy miestnych občanov: Jána Pechu, Stanislava 
Drúžka, Dušana Petráša, Antona Mihála ml. a Ondreja Bordáča 
sa podarilo opäť sprevádzkovať tento, čoraz viac vyhľadávaný a 
využívaný zdroj vody. Pomocnú ruku podal Obecný úrad Unín 
zakúpením studničnej skruže. Táto bola osadená na sútoku troch 
prameňov z dôvodu rýchlejšieho čerpania vody vedrom. Studnička 
slúži na príjemné osvieženie návštevníkov a mnohým spoluobčanom 
ako zdroj vody na polievanie stromčekov.

Jedna rozmerovo veľká trieda bude slúžiť našim najmenším ako 
spálňa, ktorá doteraz v priestoroch škôlky chýbala. Tento ústretový 
krok zlepší podmienky práce personálu materskej školy a hlavne 
deťom.

Vzhľadom k tomu, že v posledných rokoch je stále nižší počet 
žiakov v triedach základnej školy (od 10 žiakov po 18 žiakov) 
zrekonštruovala sa šatňa, ktorá slúžila pre prvý stupeň na triedu, 
ktorá spĺňa podmienky pre riadne vyučovanie.

Z dôvodu modernizácie a vyššej technickej vybavenosti 
nášho dobrovoľného hasičského zboru ako i častých zásahoch pri 
požiaroch, povodniach a iných živelných pohromách, bolo nutné 
rozšíriť priestory požiarnej zbrojnice o miestnosť pre uloženie 
materiálu a šatne. Najvhodnejším riešením bolo presťahovanie 
miestnej knižnice do priestorov základnej školy s materskou školou, 
ktoré boli vhodne upravené pre jej činnosť. Výpožičné hodiny budú 
upravené po dohode s vedením základnej školy s materskou školou 
a verejnosť bude o tom včas informovaná.

Na všetkých prácach sa finančne podieľala z vlastných zdrojov 
obec a základná škola s materskou školou. Pomocné práce okrem 
zamestnancov školy vykonávali aj pracovníci obce a naši občania 
evidovaní na úrade práce.         Štefan Andel
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Jednota dôchodcov v Holíči usporiadala v apríli pre dôchodcov z celého okresu športový deň. Zúčastnilo sa 15 družstiev. Naše družstvo sa 
umiestnilo na peknom piatom mieste. Piati naši členovia súťažili v štyroch disciplínach a to ruské kuželky, hod plechovkou, hod kriketovou 
loptičkou a krúžkom. O poobedňajší program sa postarala naša spevácka skupina Úsmev.
Výstavu kvetín Flóra Bratislava navštívili spoločne naši členovia 2. mája 2014. Letné obdobie zase dôchodcovia využili na kúpanie vo Vincovom 
lese.
Výbor jednoty dôchodcov plánuje pokračovať vo svojich aktivitách a bude rád, keď sa pripoja viacerí členovia organizácie. 

Štefana Jurigová – predsedníčka
Foto: J. Juriga

Zveľaďujú obec
V zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 

od 1. júla 2014 nastúpili dlhodobo nezamestnaní spoluobčania na 
obecné práce, každý v rozsahu 32 hodín mesačne. V našej obci 
nastúpilo na tieto práce 15 spoluobčanov. Práce vykonávajú podľa 
dohodnutého harmonogramu, ktorý koordinujú pracovníci obce. 
Väčšina z nich pracuje po 4 hodiny denne. Úrad práce celú túto 
činnosť zabezpečuje zatiaľ iba administratívne. Ťarcha je preto 
predovšetkým na obci, či je to organizačné alebo materiálne 
zabezpečenie.

 Štefan Andel

32 mien...
V týchto dňoch si pripomíname 100 rokov od prvých bojov veľkého 

svetového vojnového konfliktu, I. svetovej vojny. Vojny, ktorá zasiahla 
do každodenného života más civilného obyvateľstva. Zasiahla aj našu 
obec, obyvateľstvo, ktoré tu pokojne a pokorne žilo a pracovalo. Dnes už 
sa presne nedá zistiť, koľko mládencov, mladých i starších mužov bolo 
odvedených v mobilizáciách. Určite ich bolo na desiatky. Zo Záhoria 
boli muži odvádzaní k 71. cisárskemu a kráľovskému pešiemu pluku 
do Trenčína a 72. pešiemu pluku do Bratislavy. Po odvedení absolvovali 
3 - 6 týždňový výcvik a boli posielaní na ruský, srbský alebo taliansky 
front ako vojaci c. k. rakúsko – uhorskej armády. Historici uvádzajú, že 
zo Záhoria bolo mobilizovaných okolo 33 tisíc mužov a vrátilo sa ich len 
okolo 29 tisíc, z toho vyše tisíca trvale invalidných. V strede obce máme 
Pomník obetiam I. svetovej vojny. Je tam uvedených 32 mien... Mien, 
mužov z obce Unín, bolo ich viac? Dnes ťažko zistiť. Ich telá spočívajú 
v cudzej zemi, na nezmyselných bojiskách I.svetovej vojny.

	 •	Pár	čísel	záverom:	
	 •	Trvanie	I.	svetovej	vojny:	4	roky	3	mesiace	1	týždeň
	 •	Počet	mobilizovaných	vojakov:	70	miliónov
	 •	Počet	obetí:	9	911	000	životov
	 •	Počet	ranených:	21	219	000
	 •	Počet	nezvestných:	7	750	000

Transport z Viedne na 1. svetovú vojnu   Foto: Archív A.Dermekovej
Ján Palkovič

Individuálna bytová výstavba
Práce na infraštruktúre pre výstavbu rodinných domov 

v lokalite „Záhumenice za kostolom“ sa začali dňa 28. júla 2014. 
Podľa výsledkov verejnej súťaže výstavbu vodovodu a plynofikácie 
realizuje firma Unistav spol. s r. o. Senica. V plánovanej lokalite 
by malo byť pridelených 25 stavebných pozemkov. Ďalšie stavebné 
pozemky môžu byť podľa rozhodnutia vlastníkov i v humnách 
obyvateľov veľkej dolinky. 

Pre plynulý chod výstavby je potrebné, aby si občania bývajúci 
v menovanej lokalite odstránili drevo a stavebný materiál za plotmi, 
presadili resp. orezali ovocné stromy, ktoré sú v trase stavby. 
V súčasnosti sa tiež vybavuje vybudovanie novej trafostanice 
a rozvod elektrickej energie pre plánovanú individuálnu bytovú 
výstavbu. Pokračovať by sa malo výstavbou miestnej komunikácie 
a odvodňovacích rigolov. Počas výstavby bude obmedzený prejazd 
a parkovanie pri cintoríne vedľa domu Jaroslava Kríža. Predpoklad 
prideľovania stavebných pozemkov podľa žiadostí záujemcov je 
v druhej polovici roka 2015.         Štefan Andel

Na záver by som chcel poprosiť návštevníkov a odberateľov vody, 
aby sme spoločnými silami dokázali zveľaďovať, udržiavať poriadok 
v okolí studničky a hlavne chrániť túto jedinečnú prírodnú lokalitu 
v našej obci.            -SD-
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Kto sa chce s nami hrať, 
musí nás nasledovať!

Deň detí je významný sviatok hlavne pre našich najmenších, 
a preto ani tento rok nesmelo chýbať popoludnie plné hier, súťaží 
a trošku i detského adrenalínu. Naša obec sa pripravila na tento 
sviatok veľmi dobre. Oslava sa konala v sobotu 31.mája za krásneho 
slnečného počasia. Deti sa teda mohli vydať na svoju putovnú cestu 
dedinou. Po obci bolo rozmiestnených osem stanovíšť a každé z nich 
predstavovalo inú rozprávku a tiež splnenie inej disciplíny. Začínalo 
sa na štarte, ktorý bol pred kaplnkou sv. Barbory, kde sa deti zapísali 
a dostali kartičku so svojím menom a mapkou, ktorá ich viedla cez 
všetky stanovištia až do cieľa. Celkovo sa rozprávkového pochodu 
zúčastnilo 86 detí.

Foto: A. Matuškovičová

Mne to nedalo pasívne sledovať veselý džavot detí, a preto som 
sa vydala po stopách súťažiacich a s radosťou som sledovala ich 
reakcie na jednotlivých stanovištiach. Prvé stanovište som zbadala 
hneď po pár metroch v parku oproti domu Hoferkovcov. Vodník, 
Vodenka a lesná víla sa predstavili hneď na úvod. Deti mali za 
úlohu trafiť loptičkou do vyhradeného priestoru. Druhé stanovište 
pred domom rodiny Benkovičovcov sa nieslo v duchu rozprávky 
Červená čiapočka. Na deti čakal zlý vlk a babička. Úlohou bolo 
trafiť loptičkou do označeného miesta. Mapka ma postupne zaviedla 
k tretiemu stanovišťu pri dome Štepánikovcov. Samohybári ani 
tento rok nesklamali a na deti čakala rozprávka Pat a Mat. Známa 
„šňúrková dráha“, kde deti museli umiestniť pomocou špagátiku 
loptičku do správneho otvoru, nesmela chýbať. Snehulienka a sedem 
trpaslíkov sú už tradične neoddeliteľnou súčasťou rozprávkového 
pochodu. Na štvrtom stanovišti sa tejto rozprávky ujali mladé 
hasičky z dobrovoľného hasičského zboru. Naši najmenší si 
vyskúšali striekanie vodou z hadice, ktorou zhadzovali plechovky. 
Naša malá nezbedná Včielka Mája tentokrát zaletela na piate 
stanovište do parku na Novej ulici. Úlohou bolo chytiť tri rybičky 
vo vode pomocou špagátika s háčikom. Zväz chovateľov každému 
ako odmenu podaroval balónik. Športovci pri obecnom úrade mali 
vo svojej réžii šieste stanovište. Asterix, Obelix, Adefix a Panoramix 
pomáhali deťom obehnúť kužele a trafiť loptu do brány. Pri mojej 
siedmej zastávke som spozorovala prevládajúcu modrú farbu. 
Šmolkovia, ženy z únie žien, si pripravili pre deti jazdenie okolo 
plechoviek. Malé šmolkovčatá si mohli vybrať kolobežku, trojkolku 
alebo malý bicykel. Na poslednom ôsmom stanovišti ani poľovníci 
nezaháľali a streľba zo vzduchovky ukončila rozprávkový pochod. 
Na bezbolestný priebeh celej akcie dohliadali dobré čarodejnice 
z Červeného kríža, ktoré však veľa práce nemali.

Deti sa mohli na ihrisku posilniť malým občerstvením na 
záver opekať pri táboráku. Slniečko postupne zapadalo za obzor 

Zo života spolkov v obci do roku 1939
Spolky ako záujmové organizácie vnímané v modernom 

ponímaní ako spoločenstvá fungujúce na princípe dobrovoľnosti, 
samosprávnosti a neziskovosti vznikali od 19. storočia. Zameriavali 
sa na osvetu, výchovu, hospodárske, mravné a náboženské 
povznesenie členov, podporovali rozvoj kultúry a povznesenie 
národného života. 

Ako prvý takýto spolok, ktorý našiel v obci uplatnenie bol 
celoslovensky pôsobiaci Spolok sv. Vojtecha, ktorý bol založený 
v roku 1870 v Trnave. Už necelý rok po založení mal spolok v obci 8 
členov. Postupne sa členská základňa rozširovala, zvlášť po rozpade 
monarchie, a v roku 1929 mal spolok spolu s jednateľom Matejom 
Ujhelyim v obci 148 členov. 

Najstarším dobrovoľníckym spolkom v obci bol hasičský 
spolok, ktorý bol založený z podnetu notára Ralbovského a farára 
Pavla Horňáčka v roku 1888. Prvé vedenie pracovalo v zložení 
predseda notár Ralbovský, veliteľ Štefan Duchoslav, podveliteľ 
Jozef Juriga a strojník Ján Oprchal. Šesťnásťčlenný hasičský spolok 
zanikol v roku 1914 v dôsledku prvej svetovej vojny. K jeho oživeniu 
prišlo v roku 1922, no štátne úrady schválili stanovy spolku až 
v roku 1925. K prvým predsedom po obnovení patril notár Martin 
Strážnický, veliteľom bol Karol Kokrhel, ktorý sa stal začiatkom 30. 
rokov 20. storočia predsedom spolku. Podpredsedom bol Ján Fehér 
a jednateľom, v dnešnej terminológii tajomníkom, bol zvolený 
Teodor Jelínek. Ďalším predsedom po K. Kokrhelovi bol notár 
Dezider Lukačovič. Spolok dobrovoľných hasičov, či Dobrovoľný 
hasičský zbor pozostával koncom 20. rokov minulého storočia z 19 
členov. 

Do obdobia pred vypuknutím prvej svetovej vojny, ktorá 
znamenala ochromenie spolkového života alebo jeho likvidáciu, 
spadá i vznik Gazdovsko-potravného spolku, ktorý založili 29. 
4. 1902. z podnetu skalického lekára a osvetového pracovníka Dr. 
Pavla Blahu, miestneho farára Pavla Horňáčka a miestneho rechtora 
Ladislava Flamíka. Potravný spolok ponúkal svojim členom tovar za 
pomerne lacné a stabilné ceny, chránil drobných spotrebiteľov proti 

a našim najmenším sa ani nechcelo ísť domov, preto môžem 
povedať, že Obecný úrad Unín ako organizátor a zároveň všetky 
organizácie môžu byť spokojní s priebehom celého dňa. Veď deti 
sú naša budúcnosť a Deň detí je skvelá príležitosť urobiť niečo pre 
ne. Týmto by som chcela poďakovať pracovníkom obecného úradu 
a tiež všetkým členom spoločenských organizácií, ktorí sa na tomto 
peknom podujatí podieľali. Dúfam, že na druhý rok bude oslava 
Dňa detí prebiehať v podobnom duchu, a za ešte väčšieho počtu 
účastníkov, ako bolo tento rok.      Radka Petrášová

Pri príchode do unínskych 
vinohradov od kapličky 
Panny Márie, sa v diaľke 
vyníma kríž, nová 
dominanta opäť ožívajúcich 
sadov. Na svojom pozemku 
ho postavila rodina Milady 
a Stanislava Drúžkovcov. 

Foto: J. Palkovič
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úžere predovšetkým židovských obchodníkov. Členovia získavali 
na základe počtu „upísaných“ podielov isté percento z výnosu 
hospodárenia. Predsedom spolku bol zvolený učiteľ Ladislav Flamík, 
ktorý bol zároveň i zapisovateľom, pokladníkom bol Pavol Buchta 
a tajomníkom Pavol Vacula. Výbor spolku tvorilo ďalších päť členov. 
Vedenie a hospodárenie spolku kontroloval 12 členný dozorný výbor. 
Okolo roku 1910 predsedu L. Flamíka vystriedal Martin Krempa a po 
ňom Pavol Mareš. Spolok hospodársky prosperoval. Adaptoval si 
budovu, ktorá slúžila ako obchod, hostinec a spoločenská miestnosť 
(budova starého šenku, terajšia firma Varez). Spolu s Gazdovsko-
potravným spolkom bola založená i Pomocná sypáreň, ktorá 
svojim členom vypomáhala pôžičkami obilia, prípadne financií, aby 
nemuseli roľníci v prípade potreby kupovať drahé obilie. Podobne 
ako pri gazdovsko-potravnom spolku, i pri Pomocnej sypárni správu 
viedol predseda Ján Sprušanský, ktorému vypomáhal podpredseda, 
pokladník a kontrolór spolu s výborom a nad hospodárením sypárne 
bdel dozorný výbor. 

Gazdovsko-potravný spolok takmer ako jediný v obci prežil 
i vojnovú krízu a  pokračoval bez prerušenia v medzivojnovom 
období. Začiatkom 20. rokov minulého storočia pod vedením 
Martina Krempu, jednateľa Mateja Ujhelyiho a pokladníka Jána 
Krempu mal 165 členov. Na hospodárske poslanie Gazdovsko-
potravného spolku nadväzovalo Úverové družstvo, ktoré po 
schválení Ústredným družstvom v Bratislave získalo názov 1300 
Úverné družstvo s neobmedzeným ručením v Uníne. Číslo 1300 
znamenalo poradové číslo družstva, ktoré podliehalo Ústrednému 
družstvu. Vzniklo v novembri 1925 z podnetu zakladateľov Františka 
Václavka, Štefana Sprušanského, Pavla Buchtu, Štefana Straku, 
Martina Straku a Alexandra Flamíka. Na ustanovujúcom zasadaní 
si 41 členov upísalo 42 podielov po 50 Kč. Podľa účtovnej uzávierky 
malo družstvo ku koncu roka 1936 165 členov so 170 podielmi 
a kapitálom vyše 992 tisíc Ks, z toho vyše 546 tisíc predstavovali 
vklady. 

Pečiatka Úverového družstva 

K tzv. stavovským spolkom, ktoré združovali občanov podľa 
spoločenských tried patril Remeselnícky spolok v Uníne. O jeho 
existencii máme len chabé správy. Vieme, že vznikol v roku 1921, 
predsedom bol Ján Kokrhel a ešte v polovici 20. rokov minulého 
storočia nemal potvrdené stanovy. Podľa názvu sa dá predpokladať, 
že jeho členmi boli miestni drobní remeselníci (kováči, stolári, 
kolári, pekári, krajčíri). Roľníkov, najpočetnejšiu spoločenskú vrstvu 
v obci, reprezentovali dva spolky. Bola to (Slovenská) Roľnícka 
beseda a Kresťanské roľnícke združenie. Starším z nich bola Roľnícka 
beseda, ktorá vznikla ešte v roku 1913. S vypuknutím vojny prerušila 
svoju činnosť a obnovila sa až v roku 1920, o tri roky jej obnovili 
stanovy. Za predsedu zvolili Pavla Buchtu, začiatkom 30. rokov 20. 
storočia ho nahradil Štefan Sprušanský. Roľnícka beseda sa snažila 
napomáhať svojim členom – koncom 20. rokov minulého storočia 
mala 41 členov – získať pôdu z parcelovaných veľkostatkov. Spolok 
zanikol na celoslovenskej úrovni dobrovoľným rozchodom v roku 
1939. Rovnaký osud postihol i Kresťanské roľnícke sdruženie. V obci 
bolo založené v roku 1926 a  koncom 20. rokov 20. storočia malo 111 
členov na čele s predsedom Martinom Šiškom. Spolok združoval 
roľníkov na princípe národnom, kresťanskom a odbornom. Jeho 
juniorskou odbočkou bola Miestna jednota slovenského roľníckeho 

Úspech talentovanej speváčky
Nedá sa nevšimnúť si na kultúrnych a spoločenských akciách 

v obci, na koncertoch umeleckej školy speváčky, ktorá svojím spevom 
dáva poslucháčom najavo, že sa nejedná o „tuctovú“ speváčku, ale že 
sa jedná o speváčku, ktorá má dar od Boha v svojom hrdle. Mladá 
talentovaná speváčka, Veronika Stieranková svoj talent neprezentuje 
len v svojej dedine. Zúčastňuje sa speváckych súťaží mladých 
talentov v rámci regiónu Záhoria, ale aj kraja. V tomto roku sa už po 

dorastu, ktorý bol v Uníne založený v roku 1937. Predsedom 
spolku bol zvolený Ladislav Flamík. I on automaticky zanikol 
rozchodom materského spolku v roku 1942. Veľmi krátke trvanie, 
iba dva roky, mala Místna skupina v Uníne Československého 
sväzu zemedelských a lesných robotníkov so sídlom v Uníne. Zväz 
bol rozpustený na základe zákona v roku 1938. Vo vedení miestnej 
skupiny boli predseda Štefan Žídlik, podpredseda František Mach a 
jednateľ Ambróz Paštrnek.

S podobným zameraním bol založený v roku 1929 Hospodársky 
čítací krúžok v Uníne. Krúžok si za svoj ideový program vytýčil 
poučovať členov v odbore hospodárskom, mravnom a vlasteneckom. 
Prvým predsedom bol zvolený Vojtech Pecha, krátko nato ho 
nahradil Ľudovít Sprušanský. Podpredsedom krúžku bol miestny 
rechtor Alexander Flamík a jednateľom Mikuláš Masaryk. Krúžok 
bol rozpustený na základe nariadenia v roku 1945.

Ďalší okruh spolkov predstavovali spolky náboženské, ktoré 
sa usilovali formovať svojich členov v kresťanskom duchu. Patrilo 
sem Sdruženie Katolíckej Mládeže na Slovensku. Miestnu skupina 
pre mládencov so sídlom v Uníne založili až koncom roka 1936. Jej 
moderátorom, inak predsedom bol zvolený Bartolomej Varmuža 
a po ňom Ján Burík. Združenie prežilo vojnové roky 1939-45, jeho 
činnosť zastavilo v auguste 1945 Povereníctvo vnútra. Obdobnú 
organizáciu mali aj ženy, ktoré si v roku 1940 vytvorili miestnu 
odbočku Katolíckej jednoty. Prvou predsedníčkou bola Anna 
Varmužová. 

Na rozhraní náboženského a národného stál Slovenský národný 
spolok, ktorého miestna pobočka mala názov 91. odbor sv. Martina 
Národného slovenského spolku v Uníne. Vznikol a v roku 1937 a ako 
jeden z mála združoval mužov i ženy, pričom bol jediný, kde ženy boli 
vo vedení spolku, zvyčajne ako podpredsedníčky (Rozália Macková, 
Valéria Petržalová a Barbora Papulová). Spolok pracoval i po roku 
1945. Zanikol na prelome 40. a 50. rokov minulého storočia.

Poslednú skupinu spolkov, ktoré pracovali v obci by sme mohli 
zaradiť medzi športové a branné organizácie. Išlo o Jednotu Česko-
Slovenského Orla v Uníne, ktorá vznikla v roku 1922 a za starostu 
(predsedu) bol zvolený Imrich Derpéra. Spolok napomáhal rozvoju 
športu a telovýchovy jednotlivcov v národnom a katolíckom duchu. 
Medzi Unínčanmi nenašiel veľkú odozvu a v roku 1930 zanikol. 
Rovnako skončila i Miestna skupina Masarykovej Leteckej ligy 
v Uníne, ktorá mala za cieľ podporovať snahy letectva k obrane 
štátu. Založili ju v roku 1926. Koncom 20. rokov 20. storočia 
mala 20 členov na čele s Ladislavom Marešom, neskôr Imrichom 
Vávrovičom. Miestna skupina zanikla v roku 1943 pre nezáujem.

Viacero spolkov, ktoré fungovali v obci vznikli v medzivojnovom 
období prežilo obdobie druhej svetovej vojny, iné zanikli či už pre 
nezáujem alebo politickým rozhodnutím. Všetky však poskytovali 
svojim členom možnosť sebarealizácie v duchu stanov spolku, 
kultúrneho vyžitia a osvety.             

M. Hoferka
Pramene: MV SR, Štátny archív Bratislava, fond Firemné registre, 
škatuľa č. 753.
MV SR, Štátny archív Bratislava, pobočka Skalica, fond Okresný úrad 
Skalica, evidencia spolkov.
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Staroba nie je choroba...
Najkrajšie na svete nie sú veci, ale okamihy
Zariadenia pre seniorov, domovy dôchodcov, často krát ľudia 

považujú za čosi, kde majú starí ľudia obmedzenú voľnosť, slobodu. 
V skutočnosti je opak pravdou. Naša Barborka je „veselá kopa“. Život 
a pobyt v nej si spríjemňujeme rôznymi spoločenskými podujatiami, 
oslavami, zábavami. Príležitostne prídu vystupovať aj deti z Materskej 
a základnej školy v Uníne so svojim milým programom. 

Každoročne zahajujeme zábavy „Maškarným plesom“, 
klienti i zamestnanci sa poprezliekajú do masiek a tým sa u nás 
začína plesová sezóna. Na Fašiang ukončujeme plesovú sezónu 
„Fašiangovou zábavou“. V tomto období 40 dňového pôstu máme 
na chodbe zariadenia rozmiestnené jednotlivé zastavenia krížovej 
cesty a každú stredu sa klienti spoločne modlia Krížovú cestu. 

Pôst končíme „Veľkonočnou veselicou“. V tomto roku nám počasie 
prialo, preto sa tancovačka konala vo dvore zariadenia pod altánom. 
Už tradične v posledný aprílový deň sme stavali „májku“. Na pomoc 
nám prišli deti základnej školy – zo školského klubu mládeže, ktoré 
našich klientov rozveselili pesničkami a pekným programom. 
V máji si všetci uctievame svoje mamičky. Nie všetky naše klientky – 
matky môžu prísť na oslavy Dňa matiek do kultúrneho domu, preto 
sme im aj v tomto roku usporiadali malú oslavu v spoločenskej 
miestnosti zariadenia, ktorú nám svojím vystúpením spríjemnili 
deti z materskej školy. Nezostali sme dlžní ani otcom, ktorých sme 
si uctili v júni. 

Fašiangy v DSS    

Pri guláši  

Začína leto a veľa teplých dní. Nenecháme sa odradiť 
horúčavami, zábava pokračuje v plnom prúde. Začiatkom júla už 
tradične mávame „guláš párty “, kedy na dvore zariadenia varíme 
kotlíkový guláš. V tomto roku sme si tento deň spestrili a oživili 
ho športovými súťažami. Na pomoc sme si pozvali aj klientov zo 
spriateleného zariadenia Domu pokojnej staroby Gbely. Akcia bola 
veľmi vydarená, všetci odchádzali veselí a spokojní. 

Presvedčili sme sa, že i starí ľudia – seniori majú radi hry, 
sú súťaživí, a niektorí aj neradi prehrávajú. Preto sme pre nich 
v Barborke usporiadali turnaj, kde sme si sily merali v hre „Človeče, 
nehnevaj sa“. Trpezlivosť si viacerí vyskúšali na „vlastnej koži“. 
Pozvali sme klientov zo zariadení z blízkeho okolia: Dom pokojnej 
staroby Gbely, Dom sociálnych služieb Moravský sv. Ján, Nezábudka 
Kúty, Dom sociálnych služieb Brodské a Dom sociálnych služieb 
Závod. Vytvorili sme 4 súťažné družstvá a víťazi z týchto družstiev 
sa stretli vo finále. Do finále sa prebojovali 2 klienti z Gbelov a 2 
domáci hráči. Počasie nám prialo, bolo to super popoludnie so 
šťastným koncom a veľkou spokojnosťou. 

4. krát zúčastnila speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej 
piesne „Slávik Slovenska“. Garantom a zakladateľom tejto súťaže 
bol v roku 1991 národný umelec, operný spevák, Peter Dvorský. 
V tomto roku zvíťazila v okresnom kole v Skalici v svojej kategórii 
a postúpila na krajské kolo. To sa uskutočnilo 20.mája v Trnave. 
V silnej konkurencii obsadila pekné 2. miesto. Svojím vystúpením 
a speváckym umením zaujala nielen prítomných divákov, ale aj 
členov poroty. Členka poroty, speváčka Mária Čírová, ju považovala 
nielen za svoju osobnú favoritku, ale aj za favoritku súťaže a osobne 
ocenila jej spevácky talent.

Aj keď na speváckej súťaži v Skalici a Trnave z hrdla mladej 
speváčky zneli len ľudové piesne „Za tým naším humenkem“ a „Ej 
orešinku, orešná“, ocenenia za spevácky výkon zbiera aj na súťažiach, 
kde spieva moderné piesne ako „Čo o mne vieš“, „Cesta do rozprávky“ 
a podobne. Svoj spevácky talent si stále rozvíja a zdokonaľuje. 
Študuje na umeleckej škole v Holíči, pod „unínskymi“ pedagógmi, 
spev u Ľubky Pechovej a flautu u Stana Dávida. Pokračuje v rozvíjaní 
svojho hlasového fondu, v rozvoji svojich speváckych schopností.

Jej umiestnenie v Sláviku Slovenska nebolo ojedinelé, niekoľko 
krát bola ocenená nielen na tejto súťaži aj na iných speváckych 
súťažiach mladých spevákov.

Foto: Archív rodiny Stierankovcov 

Čo ďalej? Je žiačkou miestnej základnej školy, ešte presne spolu 
s rodičmi neuvažujú akým smerom sa budú uberať jej životné 
a možno i umelecké cesty. Ale spev bude hrať v jej živote určite 
dôležitú úlohu.

Veronika, ďakujeme za reprezentáciu našej obce, prajeme Ti veľa 
úspechov nielen v speváckej kariére ale aj v osobnom živote.

Ján Palkovič 
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Opäť sú tu prázdniny
Opäť sú tu prázdniny, veľká radosť pre deti a kopec starostí 

pre rodičov. Od Veľkej noci sa život v škole nezastavil, žiaci sa aj 
naďalej zúčastňovali súťaží a riešili kopec náročných úloh. Výsledky 
Testovania 9 tento rok veľmi potešili najmä pani učiteľky, ktoré žiakov 
pripravovali. Naši deviataci obsadili prvé miesto v skalickom okrese 
zo slovenského jazyka a literatúry a štvrté miesto v matematike, čím 
sme si ako základná škola zase o jedno miestečko polepšili. Veľmi 
pekne tak obstáli v konkurencii desiatich základných škôl nášho 
okresu. Na základe týchto výsledkov a svedomitou prípravou bolo 
6 žiakov prijatých na gymnázium, jeden na športové gymnázium, 
jeden na stavebnú priemyslovku, traja na učiteľstvo pre materské 
školy, jedna žiačka na odbor ekonomika pôdohospodárstva, jeden 
na dopravnú priemyslovku, dvaja na učňovské odbory do Holíča a 1 
žiačka na strednú školu do Strážnice v Českej republike. 

Čas, ktorý žiaci trávia v škole však nie sú len hodiny učenia 
a memorovania sa. Deti sa veľa naučili v aktivitách, ktoré pre ne 
pripravili šikovné pani učiteľky z prvého aj druhého stupňa. 

Prvý stupeň absolvoval tak, ako aj po minulé roky, plavecký 
výcvik v Senici. Dva razy do týždňa sa mohli naučiť plávať alebo 
zdokonaliť v plávaní. Ktorí nevedeli  sa naučili, ktorí vedeli sa 
zdokonalili, isté je, že ich to veľmi bavilo a posilnili si aj imunitný 
systém.

Ďalším spestrením života malých detí bol aj Deň detí, ktorý 
strávili na ihrisku. Spolu so zástupcami hasičského zboru Holíč a 
Unín pripravili pre deti techniku a vybavenie, ktoré používajú pri 
zásahoch. Najprv si obzreli ich vozidlá, neskôr mohli vyskúšať „byť 
hasičom“ priamo z hasičských vozidiel. Na záver hasiči predviedli 
názornú ukážku zásahu pri dopravnej nehode, poskytnutie prvej 
pomoci zakliesnenej osobe. Napokon žiaci s úžasom sledovali, keď 
sa auto ocitlo v plameňoch a videli priamu akciu skrotenia ohňa s 
úspešným koncom. 

Koncoročný výlet venovali Moravskému krasu a priepasti 
Macocha.

Žiaci druhého stupňa absolvovali celý rad aktivít. Navštívili 
Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika  v Hlohovci. Na kupole 
s umelou oblohou mohli počas odborného výkladu sledovať 
Slnko, Mesiac, planéty, hviezdy viditeľné voľným okom, Mliečnu 
dráhu a to všetko v rôznych ročných obdobiach od severného pólu 
po južný. Súčasťou projekcie je aj model Slnečnej sústavy, kométa 
a meteory. Výklad bol doplnený videozáznamom i zvukovým 
záznamom. Žiaci si tak mohli zaujímavou formou doplniť poznatky 
z fyziky a astronómie. Súčasne v tento deň navštívili Vlastivedné 
múzeum, ktoré sídli v objekte františkánskeho kláštora. 

Ďalšou zaujímavou exkurziou bola návšteva Moravského krasu 
v Českej republike. Mali možnosť obdivovať krásy Moravského 
krasu a to priepasť Macocha a Punkevní  jaskyňu. Priepasť Macochu 
si mohli pozrieť z horného aj dolného mosta. Krátkou  prechádzkou 
sa následne presunuli k Punkevnej jaskyni, v ktorej mohli obdivovať 
krásnu kvapľovú výzdobu a vidieť dno priepasti. Von sa dostali 
plavbou na loďke a náramne si to všetko užili. 

Žiaci 8. ročníka navštívili Štátny archív v Skalici. Žiaci videli ako 
sa uchovávajú staré listiny, kroniky, knihy a rôzne spisy.  Dozvedeli  
sa aký význam archív má a zároveň si mohli prezrieť najstaršiu 
listinu, ktorá  sa v archíve nachádza. Mohli si prezrieť aj staré mapy. 
Na mape Uhorska si mohli nájsť aj svoju dedinu, v ktorej bývajú. 
Celým archívom nás sprevádzala pani riaditeľka, ktorá bola veľmi 
milá a žiakom všetko ukázala a trpezlivo odpovedala na ich otázky. 
Deti sa dozvedeli aj o tom, ako sa mesto Skalica stalo slobodným 
kráľovským mestom a rôzne iné  zaujímavosti o tomto meste. 

Zavŕšením pekných dní v škole bola škola v prírode, ktorá sa 
tento rok konala pre žiakov 4. až 8. ročníka. Ubytovaní boli na hoteli 

Okrem domácich podujatí sa s veľkou radosťou zúčastňujeme i 
spoločenských podujatí - aktivít mimo nášho zariadenia. Boli sme sa 
plaviť loďkou na Adamove, súťažili sme v aranžovaní kvetov v Holíči, 
zúčastnili sme sa na vystúpení kúzelníka, navštevujeme rôzne 
podujatia organizované obcou alebo spoločenskými organizáciami. 
No my ich nielen navštevujeme, ale sa aj aktívne zapájame - 
prezentujeme svoje výrobky z našich ručných prác, pri ktorých si 
klienti trénujú motoriku a pozornosť a udržiavajú si tak schopnosť 
sebestačnosti.

Do blízkej budúcnosti ešte pripravujeme hodovú zábavu 
v auguste a novembri, oslavu polokrúhleho výročia založenia 
Barborky, možno nás príde navštíviť aj sv. Mikuláš...

Život našich klientov v Barborke je pestrý. A kto chce, nepozná 
nudu a samotu!                 Bibiána Fojtlínová 

Foto: Archív DSS Barborka

Zaujatí hrou
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Pripraviť sa, pozor, štart!
V krásnom prostredí vinohradov sa v sobotu 28. júna konal 12. 

ročník Unínskych  samohybov. Počas celého dňa počasie hralo prím, 
pretože v priebehu celej akcie bolo teplé letné slnečné počasie. Tento 
rok sa zúčastnilo 24 malotraktorov, z toho len 4 domáci. Členovia 
DT klubu sa snažili pripraviť plynulý a bezproblémový priebeh 
akcie. Najprv sa malotraktory so súťažiacimi predstavili divákom 

Foto: M. Fišera

v obci a potom sa celý sprievod za zvuku vrčiacich motorov vydal 
až k poľovníckej chate. Nasledoval deň plný súťaží, hier pre deti 
a disciplín pre divákov. Podobne ako minulý rok , aj tento rok si 
organizátori pripravili pre pretekárov množstvo súťaží. Napríklad 
jazda cez brod, silomer alebo preťahovanie. Úplnou novinkou tohto 
ročníka boli disciplíny na čas s názvom „Á véé ceasar a Jazda pod 
parou“. Po sčítaní obidvoch časov sa celkovým víťazom stal Štefan 

Naša rodáčka v Prahe
V dnešnom čísle Unínskych novín sme pripravili rozhovor 

s rodáčkou trvale žijúcou a pracujúcou v „stovežatej“ Prahe, Mgr. 
Lenkou Malíkovou.

Kam smerovali tvoje kroky po skončení stredoškolských 
štúdií?

Po skončení osemročného gymnázia v Skalici som nastúpila na 
Právnickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde som po 
piatich rokoch štúdia získala akademický titul Mgr. Počas štúdia 
som bola aktívnou členkou študentskej organizácie ELSA (European 
Law Student Association). Náplňou tejto organizácie bolo okrem 
pravidelných stretnutí so študentmi z iných právnických fakúlt z celej 
Európy, aj organizácia rôznych konferencií na aktuálne právne témy. 
Zároveň sme sa podieľali na spoluorganizácii niekoľkých konferencií 
k vtedy pripravovanému novému občianskemu zákonníku, ktorý je 
v ČR účinný od 1.1.2014.

V súčasnosti žiješ a pracuješ v Prahe. Pokús sa nám predstaviť. 
Ako sa ti v Prahe páči?

Po úspešnom zložení štátnej skúšky som sa presťahovala do 
Prahy, kde som nastúpila ako advokátska koncipientka do menšej 
advokátskej kancelárie. Vďaka získaným skúsenostiam hlavne 
z oblasti vymáhania pohľadávok som následne úspešne prešla 
výberovým konaním a získala prácu na Ministerstve spravodlivosti 
ČR v odbore štátneho dohľadu. Hlavnou náplňou mojej práce 
bol výkon dozoru nad postupom súdnych exekútorov, notárov a 
advokátov, príprava kárnych žalôb na súdnych exekútorov, notárov 
a advokátov a s tým spojené zastupovanie ministra spravodlivosti 
v kárnych konaniach pred Najvyšším správnym súdom Brne. Okrem 
toho som mala možnosť byť členkou delegácie, ktorá pred vstupom 
Chorvátska do Európskej únie, prezentovala na chorvátskom 
ministerstve spravodlivosti právnu úpravu Českej republiky 
v rôznych právnych oblastiach. Tiež som sa za Ministerstvo 
spravodlivosti, vďaka mojím znalostiam španielčiny, zúčastnila 
konferencie na tému Sudca v európskom justičnom priestore, ktoré 
sa konalo v Barcelone. V súčasnosti pracujem na exekútorskom 
úrade v Prahe, keď táto práca ma ešte viac posúva ďalej v mojom 
obore pôsobnosti.

Čo sa týka osobného života, v Prahe žijem s priateľom, ktorý 
sa sem prisťahoval zo Španielska. Je učiteľ španielčiny a arabštiny a 
zároveň spisovateľ. Jeho prvá kniha „Perdonad si añoro el infierno“ 
mu vyšla už v troch vydaniach a predáva sa na internete. 

Severka, Zákopčie v okrese 
Čadca. Počas pobytu v škole 
v prírode navštívili skanzen 
Vychylovka, cez ktorý sa 
previezli aj železnicou, 
zvládli túru na Jánošíkove 
diery a pozreli si jeho sochu 
v Terchovej a počas celého 
dňa sa zabavili na množstve 
hier a aktivít, ktoré boli pre 
nich pripravené.

Na záver roka si deviataci 
pripravili pre svojich učiteľov 
rozlúčkovú slávnosť ako 
poďakovanie za ich prácu.  
Vtipné scénky spestrili 
poobedie pre všetkých. Slovo 
mala aj pani riaditeľka, ktorá piatim vynikajúcim deviatakom 
odovzdala knihu ako spomienku ale aj poďakovanie za vzornú 
reprezentáciu našej školy na rôznych súťažiach a tiež  svedomitú 
prípravu na vyučovanie. Knihu získali Laura Chudá,  Eva Mihálová, 
Kristína Masaryková, Katarína Petrášová a Šimon Vrba.

Jeden školský rok sa v našej škole skončil a ďalší nás za pár dní 
čaká. Jedni žiaci odišli a ďalší žiaci so zvedavými očkami prídu. 
A život školy takto pomaličky plynie....

DH
Foto: Archív ZŠsMŠ Unín

Tokoš z Prietržky s časom 00:39, na druhom mieste skončil Ján 
Leško z Madunic s časom 00:42 a na treťom mieste bol Ľudovít Hasík 
zo Skalice s časom 00:46. Samozrejme, že organizátori nezabudli 
ani na divákov, pre ktorých pripravili zaujímavé súťaže. Nesmelo 
chýbať pitie piva, pílenie dreva, či „motor kaput“. Pílenie dreva 
na čas najrýchlejšie zvládol Valúch-Olša a najlepším súťažiacim 
v tipovaní „motor kaput“ bol Lukáš Bilka. V pití piva sa nenechal 
zahanbiť Ján Mach, ktorý sa stal víťazom. Všetkým výhercom 
v mene redakcie blahoželáme. Na deti sa tak isto nezabudlo. 
Skákací hrad bol pre našich najmenších to pravé lákadlo. Na akcii 
bolo zabezpečené bohaté občerstvenie od gulášu až po cigánsku 
pečienku. Pri napínavom sledovaní súťaží sa diváci mohli schladiť 
pivom alebo kofolou. Pre tých, ktorí mali energie nazvyš po celom 
dni, čakala večerná zábava, na ktorej tancovali či už mladší alebo 
starší. Tohto roku sa zúčastnilo vyše dve tisíc návštevníkov, čo môže 
tešiť hlavne organizátorov Unínskych samohybov. Týmto by som im 
chcela poďakovať za obetovanie svojho voľného času a prípravu celej 
akcie.  Zároveň im želám veľa síl na ďalšie organizovanie samohybov, 
veľa dobrých nápadov a úspešných rokov ako bol tento.

Radka Petrášová
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Stretnutie po rokoch
Písal sa rok 1964, narodilo sa 23 detí, ktoré nastúpili do prvej 

triedy základnej školy s triednou učiteľkou Annou Faganovou. 
V piatom ročníku sa trieda rozrástla o desiatich spolužiakov 
z Radimova a neskoršie o dve spolužiačky z petroveského majera. 
Čas letel, ani sme sa nenazdali a bol tu rok 1979 a my deviataci. 
Prihlášky do stredných a odborných škôl, lúčenie sa so spolužiakmi 
a triednym učiteľom Jindřichom Krmíčkom. Tridsiati piati 
neskúsení človiečikovia plní očakávaní, snov i obáv sa rozleteli do 
sveta zvaného život.

Tohto roku sa všetci dožívame krásnej päťdesiatky. Zišla sa nás 
väčšina – 24 krásnych životom skúsených žien i mužov, ktorí majú 
svoje povolanie, založili si rodiny, vychovávajú deti, ba niektorí sú 
obdarení aj vnúčatami. Bolo priam nádherné stretnúť sa v takomto 
počte, keďže sme rozídení po Slovensku, Čechách ale i v Kanade. 
S niektorými sme sa videli dokonca až po 35 rokoch. Viete si 
predstaviť, čo to bolo za vítanie a radosť zo stretnutia? Naše pozvanie 
prijali a poctili nás návštevou triedny učiteľ Krmíček a učiteľka 
Veronika Bartošová. 

Na obecnom úrade nás privítal starosta obce krásnym 
príhovorom. Slávnostnú atmosféru prijatia umocnila recitáciou 
Anna Reháková a speváčky skupiny Radosť za doprovodu harmoniky 
dojímavými piesňami. Po zápise do pamätnej knihy obce a prípitku 
nesmela chýbať spoločná fotografia.

Rozhovorom nebolo konca kraja, stále bolo o čom debatovať. 
Zabavili sme sa pri muzike a ako sa patri ráno s brieždením sme sa 
rozchádzali do svojich domovov s myšlienkami a túžbou, že sa opäť 
stretneme pri ďalšom jubileu – 60 rokov. 

Zopár týždňov neskôr pricestovala do svojho rodného hniezda za 
svojimi drahými z ďalekej Kanady – Vancouveru, kde žije s manželom 
a dvomi ďeťmi, aj spolužiačka Marta Kasalová – Kuchárková. Opäť 
sme sa v tomto uponáhľanom svete zastavili a prijali pozvanie od 
Janky Flajžíkovej na posedenie všetkých nás - päťdesiatníčok. Každá 
pri poháriku dobrého vínečka prispela svojimi zážitkami, vtipmi, pri 
ktorých nám čas veľmi uletel. Ani sme sa nenazdali a bolo treba sa 
opäť rozlúčiť.

Spomienky na školu, mladosť, na krásne udalosti v živote na 
stretnutie nás, 50-nikov, našu triedu, učiteľov, vo mne zostávajú po 
celý môj život. Všetkým ďakujem, že som mala tú česť ich poznať a 

byť s nimi.       
  Mária Hamerníková

Nepozerajme sa spiatky,
tešme sa z krásnej päťdesiatky.
Veď život rýchlo letí ako šíp,

ako ho najlepšie prežiť nevie nik.
Nech krásne spomienky z mladosti

sa k nám vrátia,
a všetky zlé sa navždy stratia.

Nech tento krásny deň,
dá ti úsmev a radosť len.

Nech navždy naše duše rastú,
nech nám dá Pán Boh lásku a šťastie.

 
Na stretnutí sa zúčastnili aj naše dve spolužiačky, ktorých 

domovom je Česká republika. Čitateľom Unínskych novín prezradili 
čo – to zo svojho života.

Narodila jsem se 30.12.1963 v Karviné. Jmenuji se Marie 
Pašiaková rod. Gardevová. Do školy jsem nastoupila v Holíči, kde 
jsem absolvovala 1. a 2. třídu. Potom byla změna bydlení mých 
rodičů a tak jsem poznala malou vesničku na západním Slovensku 

jménem Unín, kde jsem nastoupila 
do 3. třídy. Bydleli sme v malém 
domečku pri potoku. Poznala jsem 
nové kamarády a tu jsem strávila 
můj školní život až do 8. třídy. Bylo 
mi ve škole se spolužáky dobře, ale 
přesto jsem je musela opustit a opět 
následovat mé rodiče. Přestěhovali 
jsme se v roce 1978 do Čech, 
konkrétně do Kutné Hory, kde jsem 
dokončila základní školu. Bylo super, 
na to všechno co jsem prožila, jsem 
se dobře učila. Chtela jsem změnit 
svůj život a nabídnout svým dětem 
iný život, aby neměli možnost nikdy 
poznat to, co jsem prožila s rodiči já, 
lebo spomínam aj na težké chvíle.

V 18. letech jsem se vdala, 
narodila se mi dcera Žaneta. 

Foto: S. Hamerník 

Život v Prahe sa mi veľmi páči hlavne vďaka možnostiam 
bohatého kultúrneho vyžitia, pre priateľa a jeho písanie je Praha 
veľmi inšpiratívna. Na druhú stranu, vždy rada uniknem z ruchu 
veľkomesta späť na dedinu načerpať nové sily a oddýchnuť si.

Stretávaš sa v Prahe s unínčanmi, ktorí tam žijú alebo 
s rodákmi zo Záhoria?

Bohužiaľ pracovné tempo nám nedovoľuje stretávať sa 
s unínčanmi, ktorí žijú v Prahe. V Prahe žije ale veľa Slovákov, 
s ktorými sa, minimálne na pracovnej úrovni, stretávam veľmi 
často. 

Tvoje plány do budúcna?
V súčasnosti pracujem na rigoróznej práci, ktorej úspešným 

obhájením a zložením skúšky získam titul JUDr. Zároveň sa 
pripravujem na zloženie profesnej skúšky, ktorá by mi v budúcnosti 
umožnila samostatne vykonávať jedno z právnických povolaní (notár, 
exekútor, sudca, štátny zástupca). Zároveň spoločne s priateľom 
pracujeme na preklade jeho knihy do češtiny. 

Ďakujem za rozhovor, želám veľa osobných a pracovných 
úspechov.

Ján Palkovič
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Curiculum vitae – průřez životní cestou rodačky z obce Unín

Jmenuji se Anna Šáfrová a letos slavím významné výročí a to 50 let 
mého života. Moje rodné příjmění je Anna Danihelová. Od narození 
mně vychovávala moje babička Perpetua Danihelová s dědou Janem 
Danihelem. Dědeček nám brzo umřel v nedožitých 48 letech, mně bylo 7 let.

Základní devítiletou školu jsem absolvovala v Uníně. Vzpomínám 
na ty krásné roky bezstarostnosti, her a radostí. Vzpomínám na milé 
učitele ze základní školy v Uníně, včetně tehdejšího ředitele základní 
školy, pana Dušana Kuby.Tímto taky bych poděkovala za jejich snahu 
mně něco naučit a vést mně k dovednostem, které jsou důležité v životě. 
Základní školu jsem ukončila v roce 1979. Následně jsem úspěšně 
složila přijímací zkoušky na Gymnázium Mirka Nešpora v Skalici. 
Začali moje studentské roky. Gymnázium jsem ukončila maturitní 
zkouškou v roce 1983.

Po ukončení Gymnázia jsem nastoupila ke studiu na Právnickou 
fakultu UK v Bratislavě. Bohužel jsem po roce otěhotněla a musela 
jsem studia ukončit s nástupem na mateřskou dovolenou.

V roce 1984 jsem se vdala. Můj manžel pochází z Hodonína, kde 
měl svůj byt. Tak jsem se přestěhovala do Hodonína. V roce 1985 
se nám narodil syn Milan. Po mateřské dovolené jsem pracovala u 
Okresního podniku služeb, kde jsem po roce začala dálkově studovat 
Vysokou školu ekonomickou v Brně, obor podniková ekonomie a 
finanční účetnictví. Následně jsem u tohoto podniku až do roku 2005 
pracovala jako finanční ředitelka. Po pěti letech dálkového studia jsem 
složila úspěšně diplomovou práci s titulem inženýr.

Z prvního manželství mám dvě děti, syna Milana, kterému je 
29 let,vystudoval Právnickou fakultu v Praze. Zastupuje významnou 
pražskou firmu jako firemní právník. Dcera Lucie, je jí 22 let, studuje 
na Vysoké škole Ekonomické třetím rokem, letos úspěšně absolvovala 
bakalářskou práci a bude pokračovat dále dvouletým studiem na 
inženýrku.

V roce 2006 jsem se rozvedla, a po 22 letech v Hodoníně,jsem 
se odstěhovala do Prahy. Dnes žiji s manželem Jaroslavem na Praze 
–západ v obci Nučice, která je vzdálená 8 km.od Prahy. V Nučicích 
jsme si postavili rodinný domek, kde žijeme i s mými dětmi Milanem 
a Luckou. Manžel pracuje na Letišti Václava Havla v Praze na řízení 
letového provozu. Já nyní mám svoji vlastní firmu, zpracovávám 
účetnictví a daně malým a středním firmám. Zaměstnávám 21 lidí, 
z toho 2 lidi se sníženou pracovní schopností. Firmu mám na Praze 5 
na Smíchově. Myslím,že firma prospívá docela dobře. Svědčí o tom i 
skutečnost, že zaměstnanci,kteří do mé firmy nastoupili jsou spokojeni 
a neuvažují o změně pracovního místa. Mým cílem je,že jednou firmu 
převezme moje dcera, která studuje stejný obor, který jsem kdysi 
vystudovala já.

Co říct na závěr?
Asi to, že rok 2014 je pro mnoho z nás z malé vesničky na západním 

Slovensku z Unína velký mezník. Máme půl století za sebou, a doufám 
že i v budoucnu nás ještě čekají krásné chvíle radostí ale i starostí, to je 
prostě život. Ještě chci dodat, že i když dnes žiji v zahraničí, v Čechách, 
vždy s láskou vspomínám na moji krásnou rodnou vesničku v údolí.

  Vaše rodačka Ing.Anna Šáfrová – Danihelová

Úspešný rok pestovateľskej pálenice
V minulom roku naša obec oslávila 70. výročie založenia pálenice. 

Preto je na mieste, aby sme sa viacej dozvedeli o jej činnosti, a tak som 
požiadala vedúceho pálenice pána Petra Hoferku o krátky rozhovor.

Ako hodnotíte minulú sezónu pálenia?
Táto sezóna bola veľmi dlhá, nakoľko minulý rok sa urodilo veľa 

ovocia a boli vytvorené ideálne podmienky na množstvo a kvalitu 
ovocného kvasu. Pálenícku sezónu sme začali 16. septembra 2013 
a skončili sme až 4. júna 2014. Pálili sa väčšinou slivky a marhule, ale 
v hanbe neostali ani čerešne, jablká, mirabelky či hrušky.

Koľko litrov kvasu bolo prihlásených na vypálenie?
Minulú sezónu bolo prihlásených okolo 750 kotlov na vypálenie, 

čo predstavuje asi 190 000 litrov kvasu. Z tohto množstva bolo 
vyprodukovaných 13 965,46 litrov alkoholu (100% liehu), čo je asi 
21 228 litrov 52% hotového destilátu. Z tohto množstva obecná 
pálenica odviedla spotrebnú daň z liehu štátu vo výške 75 413,48 
EUR. 

Z týchto čísiel sa až človeku zatočí hlava, asi to znamená, že 
pálenica v Uníne má naozaj cveng?

Nás veľmi teší, že sa prihlasujú ľudia na vypálenie kvasu nielen 
od nás z Unína, ale i z celého okolia ako napríklad z Radošoviec, 
Skalice, Gbiel, Petrovej Vsi, Radimova, Štefanova, Letničia, 
Borského Mikuláša, ale i z Malaciek, Zohora, Čunova a najmä 
chalupári z Bratislavy, Brezna či Dunajskej Lužnej. Myslenie ľudí 
sa v poslednej dobe zmenilo tak, že vyhľadávajú tradičný spôsob 
pálenia našich predkov, kde sa z kvasu vypáli vodka v jednom kotle 
a tá sa následne v druhom kotle prepaľuje. Samozrejmosťou je, že 
topným médiom pod kotlami je drevo. Ľudia už pomaly zisťujú, že 
nie všetky výdobytky nového sveta sú kvalitné, a preto sa vracajú 
k osvedčeným zvyklostiam našich starých rodičov.  

A čo teraz medzi sezónami?
Obec Unín si je vedomá, že má v rukách tromf, ktorý svojou 

činnosťou robí pekné meno obci. Nakoľko túto pálenicu navštevuje 
stále viac občanov z iných dedín, tak sa snažíme skultúrňovať 
prostredie v pálenici ako i okolo nej. Minulý rok sa prerobil 
stav na zadržiavanie vody v potoku. Tento rok sa vymenili okná 
a prerába sa elektrina a samozrejme celá budova sa musí vymaľovať 
a nachystať na sezónu, ktorú začíname 3. septembra 2014. Do 
budúcnosti sa plánuje celý interiér obložiť obkladačkami z dôvodu 
lepšej udržateľnosti čistoty. Cieľom obecnej pálenice je, aby si ľudia 
domov odnášali kvalitný destilát, ktorý je vyprodukovaný starým 
osvedčeným spôsobom v príjemnom a kultúrnom prostredí.

Ďakujem Vám za rozhovor a želám úspešnú sezónu
 Radka Petrášová 

Aj v unínskych lesoch už rastú. Foto: R. Drúžková

V technických službách jsem pracovala jako řidička. V roce 1991 
jsem se rozhodla pro podnikání, následoval rozvod, k tomu všemu mi 
odešla do nebíčka moje milovaná maminka, ale posléze v roce 1994 
přišlo šťastné období a narodil se mi syn Michael. Když byli synovi 2 
roky, zpevnili jsme náš vztah v roce 1996 manželstvím, které vydrželo 
do roku 2005. Ale zůstala jsem opět s dětmi sama a bojovala dál. Dnes 
mají obě děti maturitní vysvědčení, já pracuji pod firmou VORWERK, 
kde jsem obchodním zástupcem firmy. Mám od dcery krásného vnuka 
Zdenečka, kterému jsou 4 roky, žijeme všichni v Kutné Hoře a co si víc 
přát? Jen zdraví. Vám všem přeji taky hodne zdraví.

   Marie Pašiaková
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Vyžrebovanie futbalovej súťaže 
Jeseň 2014/2015

II. trieda dospelí
3. 8. 2014 Unín – Smolinské 17:00

10. 8. 2014 Dubovce – Unín 17:00

17. 8. 2014 Unín – Rohov 17:00

24. 8. 2014 Unín – Smrdáky 17:00

31. 8. 2014 Trnovec – Unín 10:00

7. 9. 2014 Unín – Prietrž 16:30

14. 9. 2014 Letničie – Unín 16:30

21. 9. 2014 Unín – Sobotište 16:00

28. 9. 2014 Štefanov – Unín 16:00

5. 10. 2014 Unín – Hradište 15:00

12. 10. 2014 Kunov – Unín 10:00

19. 10. 2014             Unín – Lak.N.Ves 14:30

26. 10. 2014 Čáry – Unín 14:30

II. trieda žiaci
6. 9. 2014 Unín – Dojč 12:00

13. 9. 2014 P. Močidľany – Unín 14:00

20. 9. 2014 Unín – Štefanov 12:00

27. 9. 2014 Dojč – Unín 12:00

4. 10. 2014 Unín- P. Močidľany 12:00

11. 10. 2014 Štefanov – Unín 14:00

užila aj keď trval vyše štyroch hodín. Bola som príjemne prekvapená 
z umiestnenia, keďže som bežala maratón prvý raz, a kolegyne boli 
poväčšine skúsenejšie maratónkyne. Necítila som po behu a ani 
v nasledujúcich dňoch žiadnu bolesť alebo veľkú únavu. Záverečné 
rezumé, celková spokojnosť, dosiahla som svoj cieľ, dosiahla som to, 
čo som chcela.

Športové plány do budúcna?
Stále sa udržiavam v kondícii, behám, teraz najmä ráno, keď 

je ešte chladnejšie a stále cvičím. Plánujem sa zúčastniť v auguste 
Behu do radošovských vinohradov. V súčasnosti neplánujem štart 
na žiadnom maratóne, ale nevylučujem to.

Janka, ďakujem za rozhovor, želáme Ti hlavne pevné zdravie. 
Do budúcna veľa úspechov na poli športovom najmä v behu, hlavne 
dobrý pocit zo športovania. Želáme si, aby Tvoj úspech naštartoval 
k športovaniu najmä mladých v obci, ale možno aj starších 
športovcov. Nikdy nie je neskoro.

Ján Palkovič
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Uníňanka na Záhoráckom maratóne
Grécky vojak Feidipedes v r. 490 pred Kristom si určite nemyslel, 

že jeho beh a posolstvo Aténčanom, ktorým oznámil víťazstvo nad 
Peržanmi, a po slovách „zvíťazili sme“ zomrel, dá základ k vzniku 
behu, ktorý má vo svete čoraz väčšiu obľubu – maratónskemu behu.

Ani prvý olympijský víťaz v maratóne na novodobých 
olympijských hrách v Aténach v roku 1896 grék Spiridon Luis si 
nepomyslel, že tento náročný ale krásny beh absolvujú aj štyria muži 
zo záhoráckej dediny Unín. Do júna, to boli len muži, 14. júna sa 
k ním pridala aj mladá žena, prvá žena z Unína, Janka Flajžíková 
ml. Svoj prvý maratón zabehla na Záhoráckom maratóne v Senici. 
Požiadal som ju o rozhovor, aby sa podelila o svoje dojmy a pocity 
po absolvovaní tohto nie ľahkého behu.

Na trati        Foto: R. Žilínek

Janka, v prvom rade prijmi blahoželanie k výkonu 
a umiestneniu. Viem, že cvičíš. Šport ti nie je cudzí, si masérkou, 
rekreačne behávaš, ale maratón?

Trúfla som si. Nie bezhlavo, ale premyslene. Behám už 8 rokov, 
cvičím pravidelne, tak som bola pripravená. Povedala som si, keď skúsiť 
maratón, tak blízko domova. Pripravovala som sa dlhšiu dobu, ale 
nevedela som ako správne maratón natrénovať, lebo trať 42 km a 195 
m sa natrénovať nedá. Behala som tak ako vždy, postupne zvyšovala 
dávky so zameraním na vytrvalosť. Asi týždeň pred pretekom som 
bežala 3 hodiny v kuse. Potom som už oddychovala, čerpala sily ,ale 
cvičila som. Prišiel deň „D“. Stála som na štarte na štadióne v Senici, 
medzi 49 odvážlivcami, ktorí išli zabehnúť maratón a 160 ďalšími 
pretekármi, ktorí boli pripravení absolvovať polmaratón. Trasa bola 
tradičná, zo Senice do Šaštína a späť. Bolo chladné, pre bežca ideálne 
počasie. Po štarte sa mi bežalo dobre, udržiavala som tempo okolo 
5 minút na 1 km. Bola som nemilo prekvapená slabým diváckym 
záujmom. Až v Šaštíne sa divácky záujem zvýšil. Povzbudzovali nás 
však posádky z okoloidúcich áut, a potešila aj skupina rakúskych 
motorkárov, ktorí práve trasou prechádzali, boli fajn. Celú trať ma 
sprevádzal na bicykli môj priateľ Radek. Bol mi psychickou oporou. 
Časť trasy ma povzbudzoval na bicykli aj Janko Ujhélyi, jeden z tých 
unínčanov, ktorý má maratón v nohách. Občerstvovala som sa len 
na občerstvovacích staniciach určených usporiadateľom a len ich 
nápojmi. Nemala som žiadnu krízu, len okolo 30 km, ma začalo 
pobolievať rameno. Po 35. km, to bolo už o psychike. Maratón nie je 
len o fyzickej sile, o tom čo má človek nabehané, ale aj o psychickej 
sile a vôli. Maratónsku trasu som absolvovala za 4 hodiny, 8 minút 
a 32 sekúnd. Nemala som vopred sama sebe stanovený čas, išla som 
len zabehnúť a dobehnúť. Obsadila som medzi ženami 3. miesto. 
Prvý štart a už stupeň víťazov. Celkovo som spokojná. Beh som si 


