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Počas pietnej spomienky pri obnovenom pamätníku sa medzi inými občanom prihovoril       
genmjr. Ing. Pavel Macko, CSc.                Foto: M. Fišera

číslo 2/ ročník XIII.        nepredajné           Letné hody 2015

Vážené spoluobčianky,
spoluobčania, vážení 
čitatelia 

Nastal čas hodový, nastal čas hojnosti 
a radosti. Dnes už môžeme povedať, že 
hody po stránke materiálnej stratili svoje 
opodstatnenie. Väčšina domácností žije 
v hodovom čase po celý rok. Tradícia 
našich predkov jedných i druhých hodov 
je však v našej obci zachovaná a verím, 
že tak bude i naďalej. Tieto hody sú 
zasvätené spomienke posvätenia farského 
chrámu. Treba ich prežiť po duchovnej 
stránke, ale i stránke zábavy a športu v 
kruhu svojich najbližších a najmilších.

Hody sú dôvod na to, aby sa za 
hodovým stolom stretli rodiny miestne, 
z blízkeho i vzdialenejšieho okolia po 
kratšom alebo dlhšom čase, aby puto 
rodiny bolo zachované a utužené. 

Pozastavme sa, zastavme rýchlosť 
času aspoň v tento hodový čas, preraďme 
rýchlosť na stupeň hodový. Vo víre času 
šedivých, všedných dní na čas sviatočný, 
pokojný, radostný a plný hojnosti.

Želám Vám pokojné prežitie nielen 
týchto hodových dní.

Ján Palkovič – starosta obce

70. výročie oslobodenia 
obce Unín

Druhá svetová vojna? Veď to bolo tak 
dávno... Ale prečo sa vlastne odohrala? 
Kto nás oslobodil? Ako prebiehali 
oslobodzovacie boje u nás v dedine? Tieto 
i podobné otázky si dávali nielen niektorí 
starší, ale i mladší občania našej obce. 
Odpoveď si mohli Unínčania a hostia 
vypočuť 9. apríla 2015 pri príležitosti 
70. výročia oslobodenia obce Sovietskou 
armádou a ukončenia druhej svetovej 
vojny. Obec Unín usporiadala slávnostnú 
akadémiu, kde si obecný úrad spolu s 
občanmi uctil pamiatku padlých vojakov 
a našich spoluobčanov. Spomienková 
udalosť sa odohrala v kultúrnom dome v 
uvedený deň so začiatkom o 12. hodine, 
ktorú slávnostným príhovorom otvoril 
zástupca starostu Ing. Dušan Petráš. Na 
akadémii ako prvý vystúpil 2. zástupca 
náčelníka Generálneho štábu ozbrojených 
síl SR generálmajor Ing. Pavel Macko, 
CSc., s prednáškou „Úvod do Bratislavsko-
brnenskej operácie“. V tejto prednáške sa 
poslucháči dozvedeli základné informácie 

o vojenskej situácii pred oslobodením 
Unína Červenou armádou a postup 
oslobodzovacích bojov na juhozápadnom 
Slovensku. Ako druhý vystúpil historik 
Záhorského múzea v Skalici ThLic. Martin 
Hoferka, Th.D., ktorý z historického 
hľadiska priblížil udalosti v našej obci počas 
oslobodzovacích bojov. Ďalším hosťom 
programu bol miestny rodák pán Florián 
Mihál, ktorý bol priamym účastníkom 2. 
svetovej vojny. Svoj vojenský a miestami 
až dojímavý príbeh zaujal nejedného 
poslucháča a každému umožnil na chvíľu 
zamyslieť sa nad krutosťou vojny a čo všetko 
si ľudia museli prežiť v tých časoch. Po 
krátkej prestávke generálmajor Ing. Pavel 
Macko, CSc. poinformoval prítomných 
poslucháčov prostredníctvom prezentácie 
o úlohe armády v súčasnosti, o živote 
na vojenských misiách, ich náročnosti a 
dôležitosti, v ktorých pôsobia príslušníci 
ozbrojených síl Slovenskej republiky, najmä 
v Afganistane, kde sa aj osobne zúčastnil.  
Po ukončení programu v kultúrnom dome 
sa všetci presunuli pred obecný úrad, 
kde akadémia pokračovala slávnostným 
kladením vencov k pamätnej tabuli obetí 
2. svetovej vojny. Úvodného slova sa ujal 
poslanec Bc. Juraj Ondráš, ktorý privítal 
všetkých hostí a zároveň celú slávnosť 
moderoval. Jednotlivé delegácie v sprievode 
príslušníkov Čestnej stráže ozbrojených 
síl SR položili vence k pamätnej tabuli 
obetí 2. svetovej vojny, vence na znak 
úcty a  spomienky na všetkých hrdinov a 
nevyčísliteľných obetí druhej svetovej vojny. 
Pietnu časť programu sprevádzala vojenská 
hudba, ktorá celej slávnosti dodala väčšiu 

pompéznosť a veľkoleposť. Po pietnej časti 
kladenia vencov vystúpil s príhovorom 
k oslobodeniu obce Unín i starosta obce 
Ján Palkovič. Ďalej s príhovormi vystúpili 
generálmajor Ing. Pavel Macko, CSc. a 
poslanec VÚC  primátor mesta Gbely Ing. 
Jozef Hazlinger. Svojím spevom a prednesom 
obohatili program aj žiačky základnej školy 
Kristína Danielová a Ema Vaculková. 
Prostredníctvom redakcie Unínskych novín 
a Obecného úradu Unín by som sa chcela 
poďakovať všetkým zúčastneným a zároveň 
vyzdvihnúť túto udalosť v obci ako jednu z 
nezvyčajných a iných, ktorú by sme si mali o 
to viac vážiť a nezabúdať.

Radka Petrášová

Spomienka na Unín 
a unínske hody

Surfujem po internetových stránkach, 
sem tam zablúdim na stránky obcí na 
rodnom Záhorí. Prišla som aj na Vašu. 
Zaujala ma. Ako nezainteresovanú osobu. 
Zistila som a potešilo mi, moje už choré 
srdiečko, že vydávate aj noviny. Rozhodla 
som sa Vám ako už „letitá paštekárka“ 
prispieť mojou stále živou spomienkou. 
Spomienkou na Unín a unínske letné hody.

Bolo to ešte za mojich študentských 
čias, v sedemdesiatich rokoch minulého 
storočia. Dávno, pradávno. Spomienka 
krásna, trvalá, stále živá. Bola som čerstvá 
maturantka a sľúbila som otcovi, že po 
maturite, než pôjdem na vysokú školu, časť 
prázdnin strávim u jeho sestry v Holíči. 

(pokračovanie na str. 9)
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Spoločenská kronika

Opustili nás:
Alojz Móro     26. 12. 2014 vo veku 83 rokov
Marta Kuchárková 26. 12. 2014 vo veku 84 rokov
Ján Komorník  15. 4. 2015 vo veku 79 rokov
Stanislav Polák  10. 5. 2015 vo veku 75 rokov
Anna Fašková  21. 5. 2015 vo veku 86 rokov
Serafína Sňadová  29. 6. 2015 vo veku 87 rokov
Alžbeta Sovíková  06. 7. 2015 vo veku 86 rokov
Magdaléna Poláková  26. 7. 2015 vo veku 70 rokov

Česť ich pamiatke.

Zosobášili sa:
Ing. Erik Bátora a Bc. Ing. Radka Štetinová 9. 5. 2015
Daniel Kollár a Monika Danielová   9. 5. 2015
Ing. Radovan Smolinský, PhD. a Mgr. Zuzana Hiadlovská 23. 5. 2015
Libor Herzáň a Veronika Pechová   13. 6. 2015

Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom.

Kultúrno-spoločenská činnosť
Čo bolo ...
5. 4. 2015 Diskozábava - TJ
9. 4. 2015 Oslavy 70. výročia oslobodenia obce 
17. 5. 2015 Deň matiek
23. 5. 2015 Okresné kolo „Plameň“ - DHZ
30. 5. 2015 Deň detí – rozprávkový pochod obcou
7. 6. 2015 Detská mini liga – DHZ
20. 6. 2015 Detský juniáles – ZRPŠ
27. 6. 2015 Unínske samohyby – DT Klub
18. 7. 2015 Družobné stretnutie TJ Unín – TJ Moravany
18. 7. 2015 Súťaž v kopaní pokutových kopov – „11“
25. 7. 2015 Hasičská súťaž o pohár Obce Unín
1. 8. 2015 Futbalový turnaj žiakov 
8. 8. 2015 Za hviezdami na kozách 
 – pozorovanie oblohy

Čo bude ...
14. 8. 2015 Hodová diskozábava – OcÚ
15. 8. 2015 Hodová tanečná zábava – OcÚ
15. 8. a 16. 8. 2015 
 Výstava drobného zvieratstva – SZCH
1. 9. 2015  Letné majstrovstvá Unína v nohejbale - OcÚ
11. 10. 2015 Posedenie s dôchodcami – JD
14. 11. 2015 Martinské hody –Miestna ochutnávka vín - SZZ
6. 12.  2015 Mikulášske poobedie

Krásnych „90“ rokov sa dožili naše dve spoluobčianky Helena Šišková a Kamila Vávrová. Do ďalších ro-
kov života im prajeme veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti v kruhu svojich najbližších.

Foto: R. Drúžková

Narodili sa: 
Terézia Vávrovičová  17. 3. 2015
Tristan Alex Bublinec  21. 4. 2015
Marek Fialka   13. 6. 2015
Zara Turečková   1. 7. 2015
Malvína Andelová    6. 8. 2015

Mamy, naše mamičky
Mamy, mamky, mamičky, 

babky, babičky a starenky máme 
vás radi. Možno viacerí z nás 
to ani nevieme povedať ako to 
cítime. Aj preto pre vás každý rok 
pripravujú vaše ratolesti krátky 
kultúrny program. Tu vám vyslovia 
svoju vďaku za to že sú, že ste im 
dali nielen život, ale všetko, čo 
potrebujú. Bez vás by neboli. Vaša 
láska ich sprevádza po celý život. 
Možno si to ani neuvedomujete, za 
čo všetko sa vám chcú poďakovať, 
poprosiť o odpustenie a opätovať 
vašu nekonečnú lásku. Tak tomu 
bolo aj v nedeľu 17. mája, keď 
sa v kultúrnom dome svojim 
programom predstavili deti z 
miestnej materskej a základnej 
školy. Najkrajšie prejavia svoju 
lásku tí najmenší, neskrývajú 
svoj vzťah k mame, majú lásku v 
srdiečkach a v dlaniach srdiečka – 
pre mamu.  

Ďakujeme pani učiteľkách za 
trpezlivosť a za to, že každoročne 
pripravia pre všetky ženy so svojimi 
zverencami pekný kultúrny program. 

Všetkým mamám prajeme, aby 
si život užívali, tešili sa zo svojich 
detí, veľa zdravia, lásky, šťastia, 
pokoj a pohodu.  -rd –

piatok 14. 8. 21.00  kultúrny dom Discozábava, Hrá: DJ Pierre
  sobota 15. 8. 7.30 farský kostol Hodová sv. omša 

 10.30  farský kostol Hodová sv. omša
            12.00 areál školy Výstava drobných zvierat
 17.00 areál TJ Futbalový zápas žiaci Unín proti rodičom
 20.00 kultúrny dom Tanečná zábava Hrajú Záhorácki muzikanti
  nedeľa 16. 8. 7.30 farský kostol Hodová sv. omša 
 10.30  farský kostol Hodová sv. omša
            12.00 areál školy Výstava drobných zvierat
 17.00 areál TJ Futbalový zápas Unín – Kunov
  pondelok 17. 8. 14.00  areál TJ Turnaj ulíc – Nová ulica, Dolinka, Záhumnie, Hrubá a Malá strana

Yx Program hodových slávností xZ
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Odpady, odpady...
Tento článok nie je v týchto novinách za dobu ich vychádzania 

prvý a určite nie ani posledný.
Budem sa venovať téme všednej, o to dôležitejšej, téme, ktorá 

nás trápi v obci a pravdepodobne ešte dlho bude. Je to problém 
riešenia odpadu. Problém dlhodobý, ale postupne riešiteľný. Nutná 
je však osveta a oboznamovanie s týmto problémom nás všetkých 
občanov a postupné skutočné riešenie problému. Odpady sú všade 
okolo nás, denne sa s nimi stretávame. Začnem trocha štatistikou. 
Za rok 2014 obec zaplatila za likvidáciu odpadov vytvorených v 
obci 20.075 €. Iste uznáte, nie malá finančná položka. Od roku 2016 
bude platiť nový zákon o odpadoch a likvidácii odpadu. Sprísnia 
sa podmienky pre tvorcov odpadu, teda aj pre obce a jej občanov. 
To je tiež dôvod, prečo sa touto formou k občanom prihováram, 
vyzývam a oboznamujem. Zamyslime sa skutočne a vecne. Je 
možné, aby každý z nás pomohol obci znížiť poplatky za likvidáciu 
odpadu. Za rok občan Slovenskej republiky vytvorí priemerne 350 
kg tuhého komunálneho odpadu. Podľa nového zákona poplatky 
za triedený odpad (papier, plasty, sklo, železo, pneumatiky) nebudú 
zaťažovať obecné pokladnice. Ale ak sa tento odpad bude nachádzať 
netriedený v popolniciach s ostatným komunálnym odpadom, 
budeme za tieto komodity uhrádzať poplatky ako za komunálny 
odpad. Každá „fúra“ komunálneho odpadu sa váži a podľa váhy 
obec platí za jeho uloženie. Verím tomu, že ak každý začne sám od 
seba, od svojej rodiny, a začne postupne triediť papier, plasty, sklo, 
železo, pneumatiky, bude to mať určite dopad na hospodárenie obce, 
teda na hospodárenie nás všetkých. Obec vytvára a bude vytvárať 
i naďalej podmienky pre separovanie odpadu. Je to jeden z cieľov 
obecného zastupiteľstva ako i môj. Podrobnejšie k jednotlivým 
komoditám.

Sklo. Po obci sú v prijateľnej miere rozmiestnené nádoby na 
sklo. Nič a nik nám nebráni, aby sme nepoužiteľné, rozbité sklo 
dávali do týchto nádob, nie do komunálneho odpadu, čo je niekedy 
ľahšie a pohodlnejšie.

Papier. Minimálne tri krát ročne sa v obci zbiera papier. Stačí 
papier zviazať do balíka alebo papierového vreca a vyložiť po 
vyhlásení pred svoj dom. Zamestnanci obce papier zozbierajú. 
Tu zase trocha štatistiky, je vyrátané, že vytriedením 110 ton 
odpadového papiera sa zachráni 1 ha zdravého 80 ročného lesa. 
Neoplatí sa preto papier separovať?

Plasty. V roku 2014 sme vyhrali v rámci okresu súťaž v 
separovaní plastov. Dá sa povedať, fajn, darí sa. Je to však tak, je 
to skutočnosť? Len príklad. Pri poslednom zbere plastov v mesiaci 
júl, prišlo v bubne nákladného vozidla k požiaru. Pracovníci boli 
nútení časť obsahu bubna vysypať. Na tento akože plastový odpad 
nebol pekný pohľad. Nachádzalo sa tam všetko možné. Papier, 
plechovky, zbytky jedál a pod. Určite nie vytriedené plasty. Obec 
zdarma poskytuje a bude poskytovať občanom vrecia na plastový 
odpad. Vývoz plastov býva asi osem krát za rok. Požiadal by som 
občanov aj v tomto prípade o skutočnú separáciu, dávať do vriec 
len plastový odpad. Pracovníci spoločnosti, ktorá zbiera plasty nás 
upozornili, že pred niektorými domami si opakovane všimli, že tu 
vrecia s plastovým odpadom neležia. Jednoducho ľudia plasty stále 
pália, čo môžeme cítiť v ovzduší. Či v zime, či v lete, plasty obsahujú 
pri horení silné rakovinotvorné látky, určite škodia každému. Tomu 
kto to páli, aj nám ostatným, ktorí to dýchame. Teraz si dovolím 
poprosiť, spamätajme sa. 

Železo. V obci máme k dispozícii dva kontajnery na konzervy 
a jeden na veľký železný odpad, do ktorého môžete tiež dávať aj 
plechovky a konzervy. Nemýľte si tento kontajner s kontajnerom na 
veľkoobjemový odpad. Ozaj tam patrí len železný odpad. Kontajnery 
na konzervy sú umiestnené u obecného úradu a na autobusovej 
zastávke pri potoku.

Pneumatiky. Občania si ich musia uložiť doma, po vyhlásení 
zberu ich je treba dať na určené miesto. V tomto roku sa nám 
podarili dve vlečky pneumatík odovzdať bez akýchkoľvek poplatkov.

V obci je dva krát ročne k dispozícii kontajner na veľkoobjemový 
odpad. Je nutné tam odkladať veci, ktoré nepatria do iných druhov 
odpadu. V budúcnosti by mal byť veľkoobjemový kontajner 
umiestnený v zbernom dvore. Na autobusovej zastávke pri potoku 
sú umiestnené dva kontajnery na šatstvo. Vyvážajú sa každé dva 
týždne. Problémom je kontajner na odpad z cintorína. Občania ho 
využívajú aj ako kontajner na komunálny odpad. Objavuje sa tam 
bežný odpad z domácností, haluzie z orezaných stromov, šatstvo a 
rôzne iné druhy odpadu. Je to kontajner len na odpad z cintorína. Je 
a bude odvážaný za úhradu. 

Samostatnou kapitolou je organický odpad. Pravidelne sa objavuje 
nakosená tráva, lístie, haluzie v kontajneroch na komunálny odpad. 
Veľmi málo našich spoluobčanov kompostuje. Je predpoklad, že na 
Slovensku sa kompostuje 0,8% odpadu. Je to na škodu veci. Skúsme s 
tým niečo urobiť. Veď kompost sa dá následne využiť v každej záhrade. 

Narastajúce množstvo odpadu je dôsledok nášho nie práve 
dobrého správania v tejto oblasti.

Neprihováram sa k Vám, ako aktivista ekologických spoločností 
a spolkov, ale ako starosta obce na ktorej nám záleží, v ktorej chceme 
žiť v poriadku, čistote a zeleni. Verím, že spoločnými silami si 
zlepšíme a skultúrnime naše životné prostredie, aby sme sa tu cítili 
lepšie my, ale aj návštevníci našej obce, nielen tí hodoví.
      

Ján Palkovič – starosta obce

 

20. 8. 2015
10. 9. 2015
01. 10. 2015
22. 10. 2015

12. 11. 2015
03. 12. 2015
dátum posledného vývozu
bude upresnený

Vývoz TKO v obci do konca roka 2015

Detské ihrisko už aj 
na Rajčuli

Obec sa rozrastá. Ulica na Záhumní dostáva inú 
fazónu. Vyrastajú nové domčeky, rozrastá sa počet 
malých detí, je treba rozšíriť i zelené plochy a upraviť 
ich. V máji tohto roka sa dostalo i na priestory pred 
roľníckym družstvom, kde sa zlikvidovala divoká 
skládka odpadu a úpravou sa vybudovalo miesto, 
ktoré môžu využívať deti na svoje hry. Projekt 
výstavby detského ihriska na Rajčuli sa uskutočnil 
vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Nafty a. s. 

V mene detí vyslovujeme úprimné „ďakujeme“.

-rd-
Foto: J. Palkovič
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Dožívame sa viac ale starneme
Demografické štatistiky hovoria, že počet obyvateľov na 

Slovensku rastie a populácia celkovo starne. Z tohto celoslovenského 
trendu nevybočuje ani naša obec. Za posledných 15 rokov je celkový 
prírastok v našej obci okolo 2,8 % obyvateľov, z toho 50,6 % tvoria 
muži. Tento prírastok je spôsobený nie prirodzeným prírastkom, ale 
migráciou obyvateľstva. Ak by sme brali do úvahy iba prirodzený 
prírastok, tak by sa počet obyvateľov obce od roku 2001 do polovice 
tohto roka zmenšil o 40 osôb, čo je úbytok približne o 3,3 %. Za 
posledných 15 rokov sa len v roku 2003, 2007 a 2011 narodilo viac 
detí ako zomrelo a v roku 2004 a 2012 bol pomer narodení : zomrelí 
- rovnaký. Slovenský trend v starnutí populácie kopíruje i Unín. V 
roku 2011 mal priemerný Unínčan 38,94 rokov, v roku 2013 to bolo 
39,31 rokov a v roku 2014 už 40,17 rokov (v roku 2014 priemerný vek 
v SR bol 39,87). Zvyšuje sa vek ľudí, ktorí vstupujú do manželstva. 
V uplynulom roku mal ženích 33,29 rokov (2014 SR 33,24 rokov) 
a nevesta 32,93 rokov (2014 SR 30,26 rokov). Od toho sa odvíja i 
vyšší vek prvorodičiek a priemerný vek rodičiek. V minulom roku 
ženy, ktoré rodili po prvý raz mali 26,17 rokov (2014 SR 29,36) a 
priemerný vek rodičiek v obci bol 27,83 rokov (2014 SR 27,61). Bol 
to od roku 2009 najmladší priemer rodičiek, v období 2010-2013 
bol priemerný vek rodičiek cez 30 rokov a v roku 2013 dokonca i 
prvorodičiek. Snáď jediným potešiteľným zistením je len to, že so 
starnúcou populáciou sa ľudia dožívajú i vyššieho veku. Vekový 
priemer našich zosnulých spoluobčanov bol 74,32 rokov, oproti 
celoslovenskému priemeru bol vyšší o viac ako rok a pol. 
zdroj: OcÚ Unín
http://statistics.sk

-mh-

Juniáles
Dňa 20. júna sa na ihrisku TJ Unín konal detský Juniáles. Počasie 

skúšalo našu trpezlivosť, ale vydržalo po celú dobu. Rada rodičov pri 
ZŠ s MŠ v Uníne pripravila pre deti bohatý program so súťažnými 
disciplínami, veľa zábavných atrakcií, maľovanie na tvár, skákací 

hrad, ukážky práce hasičov, občerstvenie a samozrejme nemohla 
chýbať bohatá tombola. Každý, kto prišiel, si mohol vybrať podľa 
svojej chuti. Zabavili sa škôlkari ale aj veľké deti. Bolo to popoludnie 
plné smiechu a radosti. Veľká vďaka patrí aktívnym rodičom, bez 
ktorých by sa takáto vydarená akcia nemohla konať. 

-DH- 
Foto: Archív ZŠsMŠ Unín

Domov Barborka má nový obraz 
svojej patrónky

Vo vstupnej časti Domova Barborka dominuje nové umelecké dielo 
– obraz sv. Barborky. Jej slávnostné odhalenie sa uskutočnilo 10. apríla 
2015, kedy ju za účasti autora obrazu, starostu obce, zamestnancov 
a klientov zariadenia posvätil miestny duchovný správca Mgr. Tibor 
Tasáry. Autora obrazu sme poprosili o rozhovor.
Vo vstupnej časti Domova Barborka v Uníne dominuje obraz 
patrónky tohto zariadenia. Vy ste jej autorom, predstavte sa nám, 
prosím.

Volám sa Miroslav Dzuro. Narodil som sa v roku 1954 v 
Drahovciach pri Piešťanoch. Počas stredoškolského štúdia som 
absolvoval Ľudovú školu umenia v Bratislave v rokoch 1969-1972 
u akad. mal. Studeného, akad. sochára Dzureka. V rokoch 1973-
1978 som študoval na Elektrotechnickej fakulte SVŠT (Dnes STU). 
Od roku 1985 som navštevoval výtvarné konzultácie u ak. mal. Ľ. 
Ďurčeka. Od 2012 navštevujem ZUS Podjavorinskej 9, Bratislava 
pod vedením akad. maliarky Lenky Hlávkovej. Zúčastnil som sa 
tvorivých workshopov (grafika, maľba) s akad. maliarom Mariánom 
Komačkom. Absolvoval som výtvarné kurzy na Výtvarnej akadémii 
Bratislava u akad. maliarky Emy Vargovej a krátke študijné pobyty 
v Prahe u akad. maliara Tomáša Kubíka. V súčasnosti môžete 
vidieť moje obrazy v galérii Zoya Museum na salóne výtvarníkov 

2015 (výstava trvá do 27.8.2015). Pracujem na Inšpektoráte práce 
Bratislava, ale výtvarnému umeniu sa venujem stále viac a viac.
Čo a kto Vás priviedol k tomuto nápadu?

Bolo pre mňa výzvou, keď ma požiadala moja dobrá kamarátka 
Elenka Tóthová, ktorá ako dobrovoľníčka pracuje v domove 
Barborka, aby som namaľoval obraz sv. Barborky, ktorý by mal visieť 
pri vstupe do domova. Hoci sama sa tiež venuje tomuto koníčku, 
chcela, aby som obraz namaľoval práve ja, čo som rád urobil. 
Prečítal som si veľa o sv. Barborke, pozrel som si mnohé jej obrázky 
a zobrazenia a na základe toho som sa rozhodol namaľovať obraz, 
v ktorom by sa odvíjal jej výnimočný život. Obraz som maľoval 
niekoľko týždňov, vždy po práci a cez víkendy, čo mi pomohlo získať 
odstup od témy a lepšie ju precítiť a premaľovať.
Od kedy sa venujete tomuto druhu umenia?

Ako uvádzam v odpovedi k prvej otázke, výtvarnému koníčku 
sa venujem dlhodobo. Už na základnej škole som sa zúčastňoval 
výtvarných krúžkov, ktoré viedli mladí študenti architektúry. I keď 
som sa na Výtvarnú akadémiu ako študent nedostal a absolvoval 
som technické štúdium, záujem o výtvarné umenie vo mne pretrval 
až do súčasnosti. 
Vaše „naj“ diela?

Získal som mnohé ocenenia neprofesionálnych výtvarníkov, 
najvyššia bola v roku 1989 I. cena na XXVII. ročníku  celoslovenskej 
súťaži „Výtvarná Dubnica“ v maľbe. Tešil ma samozrejme aj záujem 
publika a to, že mnohé moje obrazy sa dostali do zahraničia (Česká 
republika, USA). A v neposlednom rade je potrebné uviesť, že obraz 
sv. Barborky je určite jedným z tých najzaujímavejších.
Plány do budúcna?

Moje plány do budúcnosti sú jednoduché: dokončiť súbor 
drevených sôch, ktoré som začal tesať v minulom roku, zaoberať sa 
aj iným umeleckým technikám (sklo, grafika, keramika), stále viac 
času venovať svojmu výtvarnému záujmu. 

Keďže sa mi kraj okolo Unína veľmi páči, rád by som sa niekedy 
so skicárom potúlať po dedine a priľahlých chotároch, ba možno aj 
ochutnať vynikajúcu unínsku slivovičku. 

Ďakujem Vám za Váš záujem.
J. Palkovič
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Z rozprávky do rozprávky
Už po niekoľký rok usporiadala obec v spolupráci so 

spoločenskými organizáciami pri príležitosti Dňa detí 
rozprávkový pochod. V sobotu, 30. mája sa počasie vydarilo, 
bola pripravená trasa pochodu po obci, a deti plné očakávania 
o 14.30 hod. už stáli pred kultúrnym domom čakajúc na jeho 
zahájenie. Zúčastnilo sa 110 detí, ktoré sprevádzali rodičia a 
súrodenci. Príjemným prekvapením boli účastníci, ktorí neboli 
priamo z Unína, ale prišli si prejsť celú trasu rozprávkového 
pochodu. Každý účastník dostal preukaz, do ktorého získal 
na každom stanovisku pečiatku. Tohtoročný smer pochodu 
začínal od kultúrneho domu po chodníku k „Barborke“, kde na 
prvom stanovišti klienti zariadenia so svojimi ošetrovateľkami 
predstavili rozprávku „O 12 mesiačikoch“.

Po splnení nimi uloženej disciplíny pokračovala trasa k 
pohostinstvu, dole farskou uličkou k hasičskej zbrojnici. Tu, na 
druhom stanovisku bola „Snehulienka a 7 trpaslíkov“ v prevedení 
hasičov, ktorí umožnili deťom vyskúšať si hasičskú striekačku. Smer 
pochodu pokračoval k roľníckemu družstvu do „Rajčule“, kde na 
treťom stanovisku účastníkov vítali členky únie žien ako muškatieri 
na novom detskom ihrisku.

Trať potom smerovala hore záhumním, kde v tento pekný teplý 
deň zriadila Rozália Tokošová občerstvovaciu stanicu. Športovci, 
ako Simpsonovci na štvrtom stanovisku na „Pustom“ pripravili 
ďalšiu disciplínu. Vodník so svojimi kolegami vítali deti na piatom 
stanovisku pred domom Pavla Ovečku.

Potom trať viedla hore dedinou, kde pred domom Dušana 
Petráša  už čakali tučniaci v prevedení chovateľov na šiestom 
stanovisku. Na siedmom stanovisku pred Jánom Štepánikom už 
netrpezlivo čakali Pat a Mat so svojim hlavolamom.

Cesta rozprávkového pochodu pokračovala smerom na novú 
ulicu do parčíka pred Alexandrom Rehákom. Tu členovia jednoty 
dôchodcov na ôsmom stanovisku predstavili svoju rozprávku „O 
červenej čiapočke“. Do posledného, deviateho stanoviska sa zišlo 
dole novou ulicou k obecnému úradu, kde boli pripravení poľovníci. 
Splnením ich disciplíny mali deti vyplnený celý preukaz zdatnosti, 
s ktorým sa preukázali v kultúrnom dome, kde dostali zaslúženú 
medailu a občerstvenie. Tu si oddýchli a posedeli pri hudbe. Celý 
priebeh akcie mali pod dohľadom členky červeného kríža, ktoré by 
v prípade potreby poskytli zdravotnícku pomoc.

Obecný úrad ďakuje všetkým deťom a rodičom za účasť 
a Domovu Barborka, Dobrovoľnému hasičskému zboru, 
Demokratickej únii žien, Telovýchovnej jednote, Slovenskému zväzu 
záhradkárov, Miestnemu spolku červeného kríža, Slovenskému 
zväzu chovateľov, DT Klubu, Jednote dôchodcov, Poľovníckemu 
združeniu a  Rozálii Tokošovej za ochotu a pomoc pri príprave 
jednotlivých etáp pochodu, za kultúrne a spoločenské prevedenie 
akcie, ako i za sponzorské dary venované deťom. Zároveň ďakuje 
Zlatke Machovej, za ušitie a zapožičanie rozprávkových kostýmov 
na túto vydarenú akciu.          -rd-

Foto: J. Ondráš 

Recitujeme...
Talenty v našej škole sú z viacerých oblastí. Potvrdili to aj malé 

nadané recitátorky. Na obvodnej súťaži v umeleckom prednese 
Hurbanov pamätník, ktorá sa uskutočnila 19. marca v Holíči  si šiesti 
súťažiaci (víťazi svojej kategórie v školskom kole) odniesli spolu 6 
diplomov. Dvaja z nich postupujú z prvého miesta do okresného 
kola: Sára Chocholáčková (I. kategória – poézia) a Tatiana Kovácsová 
(II. kategória, poézia). Ďalšie diplomy získali: Laura Valachovičová 
(3. miesto -  I. kategória, próza), Sofia Danielová (2. miesto – II. 
kategória, próza), Nikola Husárová (3. miesto – III. kategória, 
poézia) a Kristína Danielová (2. miesto – III. kategória, próza). 
Recitátorov pripravovali p. učiteľky Chocholáčková, Masaryková 
a Hanzlíčková. Okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a 
prózy - 47.ročník Hurbanovho pamätníka sa uskutočnila 17. apríla 
2015 v Skalici. Našu školu reprezentovali víťazi obvodného kola 
Hurbanovho pamätníka: Sára Chocholáčková - I.kategória - poézia, 
ktorá získala  3.miesto a Tatiana Kovácsová - II.kategória - poézia, 
ktorá taktiež získala 3.miesto.

Gratulujeme!
-DH-
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„Pros za nás sv. Florián, aby nás Boh 
od časného i večného ohňa ochránil!“

Muž odetý v rímskej vojenskej 
uniforme drží v jednej ruke zástavu 
a v druhej vedro, z ktorého leje vodu 
na horiaci dom. Kto by nepoznal v 
tomto obraze sv. Floriána, patróna 
hasičov. Jeho sochu nájdeme temer 
v každej obci a spolu so sv. Jánom 
Nepomuckým patrí k najčastejšie 
zobrazovaným svätcom v 18. a 19. 
storočia. Veľakrát sú zobrazovaní 
spolu – tak je tomu i v našej dedine 
- ako tandem nebeských ochrancov a orodovníkov. Popularita 
obidvoch svätcov v našich končinách tkvie v mieste ich pôsobenia. 
Sv. Ján Nepomucký žil v Čechách v Prahe a sv. Florián prežil svoj život 
v dnešnom Rakúsku. Florián bol rímskym dôstojníkom a pôsobil 
v rímskej provincii Noricum, ktoré sa rozprestieralo na území 
dnešného Rakúska. Zomrel mučeníckou smrťou za Diokleciánovho 
prenasledovania kresťanov v roku 304, keď sa pokúsil vyslobodiť z 
lauriaciumského väzenia skupinu 40 uväznených kresťanov. Bol 
zatknutý a keďže odmietol vzdať sa kresťanskej viery, nechal ho 
miestodržiteľ Aquilián strýzniť a napokon popraviť. Mal byť upálený, 
no napokon ho zhodili z mosta do rieky Enn s kameňom uviazaným 
okolo krku. Stalo sa to 4. mája 304 v dnešnom Lorchu, ktoré je 
súčasťou mesta Enns v Hornom Rakúsku. Jeho telo pochovala 
istá nábožná žena – podľa tradície sa volala Valéria – na svojom 
majetku. Nad hrobom sv. Floriána vyrástol kostol s kláštorom, ktorý 
sa spomína už roku 819 a okolo kláštora vzniklo mestečko Sankt 
Florian. Najskôr bol kláštor benediktínsky, od roku 1071 patrí 
kanonikom sv. Augustína. Úcta k sv. Floriánovi ako ochrancovi pred 
ohňom sa viažu už k 8. storočiu, keď zachránil mesto Norimberg. 
Okrem toho je považovaný za patróna hrnčiarov, debnárov, peciarov, 
kominárov, kováčov, mydlárov a pivovarníkov. Osobitne ako svojho 
orodovníka ho uctievajú obyvatelia Lincu, Horného Rakúska a 
Poľska – v Krakove je uložená časť jeho pozostatkov. 
zdroj: internet -mh- 

Foto: M. Hoferka

Hasičské aktuality
Dobrovoľní hasiči v našej obci začali v tomto roku svoju činnosť 

odbornou základnou prípravou členov zásahových družstiev, aby 
boli pripravení na zásahy pri nežiaducich požiaroch, živelných 
pohromách či dopravných haváriách a nehodách. Pre túto činnosť je 
vyškolených 22 členov. Školenie na používanie dýchacích prístrojov 
absolvovalo 11 členov zásahového družstva. Traja členovia sa 
zúčastnili školenia rozhodcov pre súťaže a previerku pripravenosti.

Naši hasiči a hasičky vykonávali asistenčné služby na 
spoločenských a cirkevných podujatiach, a to pri oslave 70. výročia 
oslobodenia našej obce, pri slávnosti Božieho tela a pri pretekoch 
na tradičnom podujatí Unínske samohyby. Aktívne sa podieľali na 
propagácii požiarnej ochrany pre deti v materskej a základnej škole 
počas rozprávkového pochodu pri požiarnej zbrojnici a na ihrisku 
pri podujatí pre žiakov materskej a základnej školy boli vykonané 
ukážky hasičskej techniky za účasti profesionálnych hasičov z Holíča 
a družobnej organizácie hasičov zo susednej Moravy, z Lipova. Za 
aktivitu pri týchto akciách treba poďakovať naším členom Robertovi 
Strakovi a Andrejovi Švecovi.

Členovia DHZ sa zúčastnili „hasičských pútí“ pri príležitosti 
sviatku svätého Floriána, patróna hasičov. Okresný výbor dobrovoľnej 
požiarnej ochrany Skalica organizoval zájazd do Rakúska, na miesto 
hrobu sv. Floriána, kde je postavený veľkolepý kláštor a rozsiahle 
hasičské múzeum. Zájazdu sa zúčastnilo pätnásť našich členov. Táto 

návšteva zanechala u všetkých účastníkov nevšedný duchovný a 
spoločenský zážitok. Desiati naši členovia absolvovali púť hasičov v 
Šaštíne, ktorá sa konala po tretí raz za účasti hasičov zo Slovenska, 
Čiech a Rakúska. Tejto púte sa zúčastnili i najvyšší funkcionári 
dobrovoľných a profesionálnych hasičov Slovenskej a Českej 
republiky. Tradične sme 23. mája usporiadali Okresné kolo hry 
Plameň – súťaž pre mladých hasičov. Náš zbor a obec reprezentovalo 
po jednom družstve chlapci a dievčatá. Keďže boli dobre pripravení, 
obsadili vo svojich kategóriách 1.miesto.

Okresné kolo dospelých a dorastu sa konalo 6. 
júna v Gbeloch. Tejto súťaže sa zúčastnilo družstvo 
mužov a družstvo dorasteniek. Muži skončili na 5. 
mieste. Dorastenky obsadili 1. miesto a postúpili 
na Krajské kolo, ktoré sa konalo 20. júna v Cerovej, 
okres Senica. V Trnavskom kraji skončili na peknom 
2.mieste, keď ich od prvej Senice delila len 1,28 
sekundy. Dievčatám a ich trénerovi patrí veľké 
poďakovanie.

Naši mladí hasiči – žiaci, chlapci a dievčatá, sa 
zapojili do Mini Ligy okresu Skalica. Absolvovali 
päť súťaží: v Uníne, Kopčanoch, Skalici, Gbeloch a 
Radošovciach. Celkove skončili chlapci aj dievčatá 
na 2. mieste. V tomto roku sa príprave mladých 
hasičov venujú funkcionári Vladimír Tokoš a Peter 
Vanek. Poďakovať treba aj rodičom súťažiacich detí 
za ich podporu a účasť na jednotlivých súťažiach.

V sobotu 25. júla 2015 sa v hasičskom areáli 
konala súťaž „O pohár Obce UNÍN“. Hasičské 

Víťazné družstvo dorasteniek. Horný rad zprava: tréner Patrik Potres-
ký, Lucia Čelústková, Sabína Jankovičová, Natália Tokošová, Tamara 
Flamíková, Kristína Jankovcová. Dolný rad zprava: Mária Reháková, 
Katarína Pechová, Kristína Hulimanová a Henrieta Vaňková.
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Poznáte pôvod svojho priezviska?
 K základnej identifikácii človeka patrí meno a priezvisko. No 
nebolo tomu tak vždy. Najskôr sa používali iba osobné mená. Keď 
sa v roku 1497 stal študentom viedenskej univerzity náš rodák, do 
matriky sa zapísal ako Štefan z Unína. K osobným menám sa začali 
pridávať druhé mená, ktoré odlišovali ich nositeľov od ostatných 
obyvateľov danej lokality s rovnakým menom. Pri súpise unínskych 
poddaných v roku 1554 sa používali už i priezviska, ako napr. Bajan, 
Černý, Holba, Hubko, Janák, Kovar, Mak, Modrý, Ondro, Prahan, 
Ruda, Sovový, Šenkér, Šilhavý, Škopka, Švec, Šrámek, Vilko, Vrana. 
Niektoré z nich existujú v obci doteraz. Podľa zistení doc. dr. Ľudovíta 
Šmelíka, CSc., ktorý sa venoval výskumu priezvisk na Záhorí, 
skončil v našom regióne proces vývinu priezvisk v prvej polovici 17. 
storočia. Potom sa vyskytovali iba menšie zmeny. Od polovice 17. 
storočia sú vedené v obci cirkevné matriky, z ktorých sa dozvedáme 
priezviská vtedajších obyvateľov – Albrechtovich, Bartalik, Benek, 
Burisko, Derpera, Flamik, Gabrišovich, Hlaváček, Hyža, Jurovich, 
Kadlec, Khul, Kolárikovich, Kucharovich, Mackovich, Masarovich, 
Mráz, Pechovich, Smetkovich, Tomkovich, Vaclavovich, Valovich, 
Vanek, Vankovich, Varmuža a iné. K nim pribúdajú nové a nové; v 
roku 1715 ďalej boli v obci priezviská Bartal, Čejka, Dermek, Fagan, 
Hoferka, Hriťa (Hrica?), Kuchárek, Mach, Okáni, Pacejka, Pobuda, 
Regásek, Reha (Rehák?), Tománek...

Do roku 1780 používané priezviská charakterizovali človeka, 
vypovedali o typickej črte prvého nositeľa priezviska, o jeho pôvode, 
zamestnaní a pod. Jozef II. právnou úpravou obmedzil svojvoľnému 
pozmeňovaniu priezvisk a určil pravidlá na ich odvodzovanie pre 
manželky a deti. Už spomínaný doc. Šmelík sa pokúsil určiť pôvod 
jednotlivých priezvisk používaných na Záhorí v druhej polovici 
minulého storočia. Všetky priezviská rozčlenil do 4 skupín. Do 1. 
skupiny zaradil priezviská tvorené z osobných mien aramejského 
(aram.), hebrejského (hebr.), gréckeho (gr.), latinského (lat.), 
germánskeho (ger.) alebo slovanského (slov.) pôvodu. Patria 
sem priezviská: Ábela (od Ábel, hebr. hével - dych); Albrecht, 
Albrechta (od Adalbrecht, ger. adal+beraht - skvelý), Bajan – (od 
Baja, slov. bajo - brat alebo bajati - bájiť); Bartal (od Bartolomej, 
aram. bar tholmai - syn oráča); Bellay, Bilka (od Běl, osobné meno 
Bjelimír, Běloslav ale i aj prídavné meno biely); Beňa, Benkovič 
(od Benjamín, hebr. ibn jamin - syn šťastia alebo od Benedikt, lat. 
benedictus - požehnaný); Benek (od Benedikt); Bordáč (Bori-slav, 
Bori-voj, slov. boriti - zápasiť); Bulka (Bul-, slov. bulo - býk); Burík 
(od Bura, osobné meno Burac, Burek, Burata, slov. burý - pestrý); 

Daniel (od Daniel, hebr. Dánijjél - Boh je sudca); Dávid (od Dávid, 
hebr. david – miláčik); Dinka (od Dionysios, gr. ctiteľ boha Dionysa, 
dionysios – žiadaný); Dobiáš (od Tobiáš, hebr. thobi+jahu - Boh 
je dobrota); Elbert (od Engelbert, ger. Engel – príslušník kmeňa 
Englov, Anglov); Havel (slovensko-český variant od Gál/Havel, lat. 
Gallus - názov Keltov, gallus - kohút); Horinka (od Hor-/Gor-, napr. 
Gorazd, Gorin, Horemir, Horeslav...); Hrica (slovensko-ukrajinský 
variant od Gregor/Rehor, gr. gregorios – ostražitý); Hrubša (od 
Hrub-, slov. zo slova hrubý alebo z osobného mena Hrubeš a pod.); 
Jakúbek (od Jakub, hebr. Jakob - držiaci pätu); Janík, Jankovec, 
Jankovič, Janúfka (od Ján, hebr. Jeho+chanah - Boh ho omilostil); 
Juriga, Jurkovič (od Juraj/Ďur/Jur prostredníctvom slovensko-
česko-chorvátskeho variantu Jur, gr. georgios - roľnícky); Khúla (od 
Mikuláš, gr. nyké – víťazstvo + laos - ľud); Kríž (od kríž, Krištof alebo 
zo zemepisného názvu Chrysos, gr. chrysos – zlato, Christo+foros – 
nositeľ Krista); Kuba, Kubíček, Kubík, Kubina, Kubisa (od Jakub 
z 2. slabiky Ja/kab/kob/kub); Lukáč (od Lukáš, lat. zo zemepisného 
názvu Lucanus – obyvateľ Lukánie); Macejka (od Matiáš, hebr. 
mathi+jahu - Boží dar); Mach, Macháček (zdrobnenina od Matiáš, 
Marek alebo Martin); Malík (od Mal- napr. osobné meno Malhost 
alebo z prídavného mena malý, slov.); Martišiak (od Martin, lat. 
Martinus - zasvätený bohu Martovi); Matula, Matúšek, Matuškovič, 
Matušovich (od Matúš, hebr. mathi+jahu – Boží dar); Míček, 
Mikula (od Mikuláš zo základu Mík-, gr. nyké – víťazstvo + laos – 
ľud); Mihál (od Michal, hebr. micha+eli - kto je ako Boh?); Michaláč, 
Michálek (slovensko-český variant od Michal); Móro (od Móric, 
lat. z názvu národa Mauritius); Ondráš (slovensko-český variant od 
Ondrej/Andrej, gr. andreas - mužný); Palkovič, Pavlačka (od Pavol, 
lat. paulus- maličký, nepatrný); Pecha, Petráš (od Peter, gr. petros – 
skala); Pípa (od Jozef/Pepa, hebr. Jozef – dar, rozmnožovateľ alebo 
zo slova píp - posmech či pípa – kohútik na sud); Regásek, Rehák, 
Rešetka (slovensko-český variant od Gregor/Rehor, gr. gregorios – 
ostražitý); Ružička (od Rosa-, lat. rosa - ruža); Šeba, Šebesta (od 
Šebastián, gr. sebasté – vznešený); Šiška (od Zigmund, germ. sigi-
víťazstvo + mund – ochránca); Štepánik (slovensko-český variant 
od Štefan, gr. stephanos - koruna, veniec); Tomša (od Tomáš, hebr. 
theoma - dvojča); Václavek, Vacula, Vaculka, Vach (od Václav, 
slov. viac slávy); Valentovič (od Valentinus, lat. zo zemepisného 
pomenovania Valentia zo základu valens – silný, zdravý); Vávra, 
Vávrorič ( zo slovensko-českého variantu Vavr- od lauro/Vavro, lat. 
laurentius - vavrínový); Vlk (od vlk/Vuk z osobného mena Vukmil, 
Vukosav, Vučisav, slov.)

Druhú skupinu tvoria priezviská odvodené zo zemepisných 
názvov. V Uníne sú to nasledovné priezviská: Dojčanský (zo 
zemepisného názvu Dojč s príponou –ský); Flamík (odvodené 
z neslovanského zemepisného názvu, Flandersko?); Glogovský 
(poľské priezvisko z národných a zemepisných názvov); Hupjan 
(odvodené z názvov obcí a presnejšie určených oblastí, Slovensko); 
Matuský (zo zemepisného názvu z okolia Považskej Bystrice s 
príponou –ský alebo z osobného mena Matúš); Morávek (odvodené z 
krajového názvu, Morava); Polák, Polakovič (odvodené z národných 
a krajových slovanských názvov, Polsko); Potreský (odvodené 
zo zemepisného názvu s príponou -ský, Čechy?); Pukančík (zo 
zemepisného názvu Pukanec utvorené menej frekventovanou 
príponou); Smolinský (zo zemepisného názvu Smolinské s príponou 
-ský); Szerdahelyi (maďarské priezvisko utvorené zo zemepisných 
mien zo slovenskej a maďarskej jazykovej oblasti príponou –i); 
Tureček (odvodené z neslovanského názvu, Turecko); Valachovič 
(odvodené z neslovanského názvu, Valašsko, Rumunsko); Ujhélyi 
(maďarské priezvisko utvorené zo zemepisných mien zo slovenskej 
a maďarskej jazykovej oblasti príponou –i)

Do tretej skupiny zaradil priezviská odvodené zo slovných 
druhov, ktoré môžu byť odvodené z náboženskej oblasti (Andel), z 
názvov živočíchov (Brabec, Karas, Ovečka, Sovík, Straka, Stróž?, 
Včelka), z názvov rastlín alebo ich časti (Drinka, Chrenka, Klena, 
Petržala, Vŕba), zo spoločenských vzťahov (Drúžek - družiť sa, 
Pobuda - tulák, Paníček - malý pán), z remesiel (Hamerník; 
Kollár; Kuchárek; Masaryk; Olejník; Švec; Tokoš - tok-mlat 

družstvá súťažili v disciplíne požiarny útok s vodou. Prvým trom 
družstvám starosta obce Ján Palkovič odovzdal poháre. Súťaž 
skončila s výsledkami:

Treba konštatovať, že za krátke obdobie v tomto roku členovia 
hasičskej organizácie vykonali veľa aktivít. Našťastie nemuseli v 
tomto období zasahovať v našom katastri pri požiaroch a živelných 
pohromách.

Štefan Andel 
Foto: M. Švec

Muži
1. INA Skalica A 18,24 7. Sekule 25,24
2. Prievaly 18,89 8. Gbely 26,12
3. Popudinské Močidlany 19,74 9. Skalica 26,62
4. Letničie 20,46 10. Lakšárska N. Ves 32,46
5. INA Skalica B 23,12 11. Radimov 43,72
6. UNÍN I. 24,68 12. UNÍN II. 49,70

Ženy
1. UNÍN I. 27,30 4. UNÍN II. 29,91
2. Gbely 27,80 5. Skalica 30,14
3. Chropov 28,00
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alebo zo slovanského mena Toka;), z častí tela (Grňa – veľká hlava; 
Hyža – hyz+ja zo základu hyzditi – rana; Nosál, Papula, Perička, 
Štetina, Žilínek), z nástrojov (Cvečka - klinec; Míšaný; Rampáček 
- nádoba na pivo; Rešetka), z potravín (Pivák; Varmuža – kaša), z 
oblasti prírodných či terénnych javov (Mráz), z ľudských vlastností 
(Fagan), z názvu domov a ich častí (Sopúšek – malý otvor v 
peci), z častí odevov (Podešla – podošva alebo zo slovesa podísť 
príponou –a), prípadne sú odvodené zo slovných druhov či zložené 
z viacerých slov (Cáfal - odvodené zo slovesa a zvukomalebného 
slova utvorené príčastím –l; Hladký, Komorný – komora, prídavné 
mená, najčastejšie charakterizujú duševné a telesné prvky prvého 
nositeľa tohto priezviska; Hrebačka, Mlčúch, Sňada, Vymyslický - 
slovesné odvodeniny; Hrtús – zvukomalebného charakteru; Júnoš, 
Starych, Zelenka – odvodeniny z prídavných mien, najčastejšie 
charakterizujú duševné a telesné prvky prvého nositeľa tohto 
priezviska; Rázik – priezvisko odvodené z číslovky).

Poslednú štvrtú skupinu tvoria priezviská cudzieho pôvodu. 
Sú to priezviská z češtiny (Masařik – zamestanie; Řepa – rastlina), 
maďarčiny (Dermek – dieťa; Fehér –biely; Fodor – kučerák; Kurta 
– krátky) alebo nemčiny (Fišera, Fischer – rybár; Flajžík, fleisig – 
usilovný; Hoferka, hof – dvor, dvoran; Krempa, Krempe – strecha; 
Túbel – územčistý).

Po roku 1780, kedy na základe úprav panovníka nebolo možné 
jednoducho meniť zaužívané priezviská, na rozlíšenie v komunite 
viacerých osôb s rovnakým priezviskom (dedičným menom), 
prípadne osobným menom sa začali používať i prímená. Používali 
a používajú sa v hovorovej reči i v našej obci predovšetkým pre 
rozvetvené rodiny akými sú alebo boli Pechovci a pod (Hajskí, 
Fešáci, Suádkoví, Hoštáckí...).

Poznámka: Všetky priezviská prepisujem v súčasnej forme.
Pramene a literatúra:
1992 Jubilejný rok obce Unín. 1992.
Az 1715. évi országos összeírás. DVD
Šišmiš, Milan. príručka ku genealogickému výskumu
na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí. Martin : SGHS, 2004.
Záhorské múzeum v Skalici; Šmelík, Ľudovít. Priezviská 
na Záhorí. rkp. 1970, 87 s.
     M. Hoferka

Duel
V televízii prebiehajú rôzne súťaže, do ktorých sa môžu diváci 

zapojiť. Jednou z nich je i vedomostná súťaž DUEL, ktorú vysiela STV 
1. Do tejto súťaže sa prihlásil i náš spoluobčan, pán Ferdinand Kubina. 
Položili sme mu pár otázok. 
Čo Vás viedlo k prihláseniu sa  do tejto súťaže?

Vždy som mal rád literatúru, prírodopisné témy a čiastočne 
aj dejiny. A tieto oblasti vedomostí sa objavovali v televíznych 
kvízoch, tak som sa nechal prehovoriť dcérou, aby som to v súťaži 
skúsil. Prihlásil som sa 6. februára 2014, o pol roka som absolvoval 
telefonicky vedomostný test. Až 23. mája 2015 sa konalo nakrúcanie. 
Presne v deň, kedy sa doma v Uníne konala oslava mojich 70- tych 
narodenín, ktorá sa už nedala presunúť na iný dátum. Takže som celý 
čas na nakrúcaní čakal na to, až budem môcť cestovať späť domov 
na vlastnú oslavu. Bol som príjemne prekvapený povzbudzujúcim 
prístupom pani produkčnej, ktorá snahu súťažiacich veľmi ocenila 
a ubezpečila nás, že absolvovaním vstupného testu, už sme vlastne 
veľkú časť úlohy splnili.
 Bola to Vaša premiéra v TV?

Ak nerátam účinkovanie v komparze v jednom starom 
čiernobielom českom filme, tak to bola moja premiéra.
S akým úspechom ste sa prezentovali?

Vzhľadom k náročnosti vstupného testu som považoval za úspech 
už len to, že ma do súťaže zavolali. Ďalším nemalým úspechom bolo 
nájsť televízne štúdio v Dúbravke kdesi na konci sídliska v budove 
starých skladov. Predstavte si dôchodcu z Unína, ako v daždivom 
ráne blúdi bratislavskými sídliskami a hľadá zašitú búdu.Účastníci 
prišli všetci o ôsmej ráno, dostal som sa pred kameru až okolo 
tretej hodiny po obede. Vedomie, že doma beží oslava bezo mňa, 
mi síce na pokoji nepridalo, no sympatický moderátor a celková 
veľmi príjemná atmosféra a ľudia zo štábu dodávali nám všetkým 
sebadôveru. Išiel som do duelu s paňou z Popradu, ktorá dva razy 
postúpila, vyhrať nad ňou som považoval za veľký úspech (aj vďaka 
okruhu tém „Zo záhoráckeho slovníka“ ). Druhý duel sa mi už 
veľmi nepodaril, oveľa lepšie by mi sadli súperove otázky. 
Aký máte zážitok z nakrúcania?

Bol to silný zážitok. Nikdy predtým som nič podobné neabsolvoval. 
Bolo zaujímavé vidieť, ako nakrúcanie súťaže funguje. V televízii 
divák vidí asi len tretinu toho, čo sa v štúdiu naozaj deje. Počas hry sa 
nakrúcanie viac krát zastavovalo, štáb hľadal na internete, či sú hráčove 
odpovede ozaj správne, či dané slovo je skutočne presné, alebo či ho 
možno uznať ako synonymum požadovaného slova. Veľkú zásluhu na 
tom, ako sa súťažiaci cítili, mal štáb a sympatický moderátor. Okrem 
toho ma povzbudzovala dcéra, ktorá na nakrúcaní bola so mnou.
Pokúsite sa súťažiť znova?

Do Duelu už sa znova prihlásiť nedá, v poradovníku sú ďalší a 
ďalší uchádzači. Možno by som skúsil český A-Z kvíz alebo nejakú 
podobnú vedomostnú súťaž, uvidíme.

Do akých súťaží sa zapájate?
Hlásil som sa do 

vedomostných súťaží. Pred 
časom chodieval napríklad aj 
Milionár, ale už skončil, takže 
som sa tam prihlásiť nestihol. 
Doma lúštim krížovky, 
sledujem televízne kvízy a 
vedomostné hry. Možno sa 
v budúcnosti ešte do nejakej 
zapojím.

Ďakujeme za peknú 
reprezentáciu. Blahoželáme k 
úspechu aj Vášmu životnému 
jubileu, 70. rokom, ktoré ste 
iste v kruhu svojich blízkych 
stihol dobre osláviť.  

J. Palkovič

Deň otcov  
„Šošóni a Apači, všetkým sa nám tu páči!“ Takýto veselý pozdrav 

sa ozýval dvorom materskej školy v piatok 26. júna 2015, kedy sa 
oteckovia našich detí premenili na indiánov a predviedli svoje 
zručnosti, silu, ale najmä hravosť a spolupatričnosť so svojimi 
ratolesťami. Indiánskym pozdravom a tancom, deti otvorili 
program ku Dňu otcov. Veľký záujem budilo hľadanie ohnivej vody, 
práskanie balónikov, tanec 
okolo tyče, beh cez prekážky, 
delenie drahokamov, hľadanie 
pokladu, nosenie vajíčka 
spolu s dieťaťom či uväzovanie 
náčelníkov. Všetci rodičia 
vytvorili počas piatkového 
popoludnia naozajstnú veľkú 
jednoliatu rodinu. Úspešný 
Deň otcov sa skončil futbalom 
a opekačkou.

Na vecné dary, ktoré deti 
počas života dostanú, časom 
zabudnú, ale spomienky na 
krásne chvíle strávené so 
svojou rodinou im zostanú 
navždy!

Anna Reháková
Foto: A. Bombolová 
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Spomienka na Unín... 
(dokončenie zo str. 1) 
Tak jedno júnové dopoludnie sme sa celá rodina vybrali do 

Holíča k tete. Nebola som celkom nadšená tým, že tu strávim určitý 
čas voľna, ale dala som sľub. Ten by sa mal držať. Po vybalení vecí 
a obede sme išli navštíviť otcovho priateľa, poľovníka a hudobníka 
p. Kandu. Nebol doma a bolo nám oznámené, že hrá v Uníne pri 
poľovníckej chate. Rodičom nebolo viac treba, išlo sa do Unína. 
Osobne to bola moja premiéra v tejto obci. „Poľňačkou“ sme sa 
dostali na miesto určenia. Bolo tam veľmi veľa zábavy chtivých ľudí, 
ľudia sa aj bavili. Otca zaujali strelecké preteky na asfaltové terče. 
Bol úplne šťastný. Strieľal ostošesť. Rodičia tam poznali veľa ľudí, 
ja okrem kapelníka p. Kandu nikoho. Ale len zo začiatku. Sedeli 
sme na drevených laviciach chutnali poľovnícke špeciality. Kanda 
– band (tak sme rodina hovorili tomu jazzu p. Kandu) hral, začala 
som aj tancovať. Mám veľmi rada ľudové tance, tak som sa tancu 
nebránila. Po niekoľkom kole so ženatými otcovými priateľmi 
prišiel ON. Chlapec z davu. Pozval ma do tanca, tancom sme si 
sadli. Predstavil sa mi, bol domorodec, pekne tancoval, debatovali 
sme pri tanci o všeličom. Kolá tanca sa opakovali. Fakt, že sme si 
tancom tak sadli, som ho doslova požiadala, že by som s ním rada 
tancovala aj nasledujúce kolá. Nebol proti. Pri tanci si vypočul od 
kamarátov zopár ironických poznámok. Ale povzniesol sa nad 
tie reči. Večerom rodičia odišli a dali ma do opatery p. Kandu, 
ktorý sľúbil, že ma zavezie k tete do Holíča. So svojím unínskym 
priateľom som strávila prekrásne odpoludnie, ale aj večer a hlbokú 
noc. Hudba končila okolo 3 hodiny nadránom, kedy ma taxikár p. 
Kanda odviezol do Holíča. Odchádzalo sa mi ťažko, zistila som, že 
som stretla chlapca, ktorý mi sedí nielen v tanci, ale aj názorovo 
a povahovo. A ďalšia vec bol fakt, že bol asi jediný triezvy pri 
konci tancovačky. Neznášam alkohol, tak bolo vtedy, tak je i teraz. 
I keď bol mladý, nebol žiadny vetroplach nechcel ma uloviť na 
jeden večer, tak ako väčšina chlapcov v pubertálnom veku. Vedela 
som, že sa s ním chcem opäť stretnúť. Pred odchodom som mu 
oznámila, že budem nasledujúce dni v Holíči. Povedal, že určite 
hneď v pondelok ma vyhľadá. 

Stalo sa. Prišiel, prišiel temer každý deň. Prešli sme zákutia 
Holíča, mali sme si čo povedať. Jeho stisk ruky bol pre mňa, a 
doteraz aj je, ten najpevnejší. Jeho pohladenie cítim stále. Zažila 
som to, čomu sa hovorí prvá láska. Bola som zamilovaná aj 
predtým, ale toto... To som dovtedy nezažila. Viem čo to je keď sa 
vám klepú kolená, ale nie únavou, keď vás pri srdiečku niečo hreje 
a nie je to oheň, cez žalúdok vám prebiehajú tisíce mravcov a stále 
neprestávajú... Zážitok, ktorý vo mne stále rezonuje. Vyrovná sa 
mu len chvíľa, keď som po pôrode videla prvý krát svoju jedinú 
dcéru. Dni ubiehali. Boli krajšie a krajšie. Strávili sme spolu veľa 
času. Ani minúta nebola premárnená. Boli sme prítomní jeden 
pre druhého. Všetko bolo v totálnom utajení. Nik z jeho rodiny 
nevedel, že sa so mnou stýka. Pozval mňa na unínske letné hody. S 
radosťou som prišla. Bola horúca augustová sobota. Kultúrny dom 
bol plne obsadený. Mali sme miesto u jeho kámošov. Fajn chalani, 
ale na neho nemali. Len čo miestna vychýrená „Unínčanka“ zahrala 
prvé tóny, boli sme v kole. Super spomienka, ľudia sa bavili, bolo 
to absolútne spontánne, spoznala som veľa ďalších unínčanov. Tak 
som si predstavovala hody. Dedina, z ktorej pochádzam, bývali 
hody len formálne, dychovka skoro nikomu nevoňala, a takmer 
každá zábava končila bitkou. Tu som sa cítila výborne, vynikajúca 
atmosféra, prítomnosť milovanej osoby, čo som si viac mohla 
priať. Bola som v siedmom nebi. Prvý autobus nad ránom ukončil 
moje najkrajšie hody v živote. Unínske. V krátkosti som opísala 
hody, ktoré mi stále ostávajú v srdci, aj s mládencom, s ktorým 
som ich prežila. Na druhý deň, aj keď mal doma hody, prišiel 
opäť za mnou do Holíča. Vyznal mi lásku, tak ako to vedel. Tak 
mi ju už nikto viac nevyznal. Denne sme boli spolu. Tak tomu 
bolo až do polovice septembra, keď ráno prišiel pre mňa otec a 
musela som nastúpiť na študentskú brigádu, lebo som požadovala 
na výške internát. Zobral ma do auta a zaviezol do konzervárne 

do Znojma, kde som strávila týždeň a potom ešte tri týždne v 
Mělníku. Bez kontaktu so svojou láskou. Bolo to viac ako zlé, mala 
som predtuchu, že ho stratím. Neboli mobily, ani internet, doma 
nemali telefón, pre mňa šialená situácia. Verím, že aj pre neho. 
Túto situáciu sme nepredpokladali a ani neriešili. Hodiny denne 
som bola myšlienkou v Uníne, u mojej lásky. Keby sa myšlienka 
dala pretaviť na drôty, tak do Unína by z mojej hlavy išli silné laná. 
Strach a obava sa naplnili keď som sa vrátila z brigády. Zistila som, 
že narukoval. Obrovský šok. Začali sa mi študentské povinnosti, 
nebolo to také ľahké ako teraz, povinné prednášky, cvičenia a 
postupne skúšky. Cez kolegyňu zo susednej dediny na internáte 
som zisťovala, či ho pozná. Povedala, že nie, musí to byť nejaký 
slušňák, lebo tých lepších z Unína pozná. Vzdala som to. Nevidela 
som šancu v tom pokračovať. Utiekla som od skutočnosti naplniť 
život s tým, ktorého som ako prvého milovala.

Dnes sedím v paneláku v Lamači sama a spomínam. Nič nie je 
možné vrátiť späť. Rada by som vrátila, ak by to išlo, viacej okamžikov 
a rozhodnutí v mojom živote. Ale v tom je život jedinečný. Nie je to 
príbeh osamelej ženy z Lamača, tak to neberte. Je to príbeh dvoch 
mladých zaľúbených ľudí z minulého storočia, ktorých láska sa 
nenaplnila zväzkom, lebo cestu k nemu vzdali. Žijú svojím životom, 
svojimi starosťami i radosťami. Mám svoj vek, mám väčšinu života 
odžité, ale keby som svoju unínsku lásku stretla, určite by som ju 
poznala, lebo ju v srdiečku stále prechovávam. Asi by som sa len 
opýtala: Prečo? Kto a kde urobil chybu?

Moje unínske hody boli prekrásne a vtedy boli hody hodami, 
zábavné a pre mňa aj zaláskované.

Prajem Vám, milí čitatelia, pekné veselé záhorácke hody.

To Vám praje Bea z Lamača, ktorá mohla byť jednou z Vás. Čo 
už, škoda.

13. ročník Unínskych samohybov
Ani tento rok nesmeli chýbať hučiace motory, vôňa 

výfukových plynov, či rozvášnený dav pozorujúci svojho favorita. 
Áno, hovorím o Unínskych samohyboch, ktoré sú neoddeliteľnou 
a už tradičnou súčasťou činnosti našej obce a symbolom začiatku 
leta. Tento rok sa 27. júna uskutočnil už 13. ročník. Akcia sa tešila 
peknej účasti návštevníkov. Súťažilo sa v rôznych disciplínach. 
Prvá niesla názov Ave Caesar, kde prvé miesto získal Radek Čada 
s časom 17:02, druhé miesto Dávid Vymyslický s časom 20:21 a 
na treťom mieste sa umiestnil Jozef Peterka s časom 20:36. Ďalej 
sa pokračovalo jazdou s opratami. Prvé miesto patrilo Dávidovi 
Vymyslickému s časom 35:55, druhé miesto Petrovi Homolovi s 
časom 28:42 a na treťom mieste skončil Ján Ježko s časom 41:03. 
Na záver bol vyhlásený absolútny víťaz súťaže, ktorým sa stal 
domáci pretekár Dávid Vymyslický. Tohtoročných samohybov 
sa zúčastnilo 28 pretekárov, z ktorých len 5 bolo domácich. 
V poobedňajších hodinách si diváci mohli sami zmerať sily v 
pití piva, kofoly alebo pílení dreva. Nesmel chýbať ani „Motor 
kaput“, kde najbližší tip patril Pavlovi Krempovi. Tento rok sa 
odovzdávala i špeciálna cena za 10 rokov nepretržitej účasti 
Unínskych samohybov, ktorou bol ocenený Marián Ondráš z 
Letničia. Aby cien nebolo málo, Marián Malík z Unína odovzdal 
putovný pohár, ktorý získal v minulom roku 2014, Jánovi Ježkovi 
z Maduníc. Po ukončení programu začala zábava pod vedením DJ 
Yuriho. Myslím, že tohtoročné „traktorky“ dopadli na výbornú, 
a preto v mene celej redakcie a Obecného úradu Unín, by som 
chcela poďakovať organizátorom Unínskych samohybov za veľmi 
vydarenú akciu, ktorú pripravili a za príjemne strávený deň v 
unínskych vinohradoch pre všetkých prítomných. Na záver nám 
samotní samohybári odkazujú: „Uníňanú by sa mjeuo prihuásit 
na další rok vícej!“ 

Radka Petrášová
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Aktivity v našej škole...
  Počas posledných mesiacov vedenie školy a pedagogický zbor 
zorganizovali spolu veľa aktivít pre deti. 

Učili sa ako poskytnúť prvú pomoc. Do školy prišiel MUDr. 
Landl spolu so sestričkou Jankou Žilínkovou a predviedli deťom 
simulovanú záchranu ľudského života na figurantoch. Deti s nimi 
živo diskutovali a neskôr si navzájom aj obväzovali zranené končatiny 
a vyskúšali si aj nadobudnuté poznatky. Pán doktor  deti usmerňoval 
v ich odpovediach a vysvetľoval ako je dôležité prvotné ošetrenie 
zraneného. Zároveň sa žiaci s pedagógmi venovali aj rozvoju úcty k 
vlastnej minulosti, pocitu spolupatričnosti a hrdosti na svoju obec. 

Kedyže sme to mali krásnych 15?
Kedyže sme to mali krásnych 15? Veru, bolo to ešte v minulom 

storočí a tisícročí, pred 45 rokmi, presnejšie v júni roku 1970, keď 
sme opustili to pomyselné hniezdo bezstarostnosti, našu unínsku 
základnú deväťročnú školu. Najvzácnejšie v živote človeka nie sú 
veci, ale chvíle, ktoré sa spájajú s 
detstvom, domovom, kamarátmi, 
školou či s mladosťou. A v tomto 
duchu sa nieslo i popoludnie 2. 
mája 2015, keď sme sa stretli my, 
60-roční jubilanti, ktorí sme v 
školskom roku 1969-1970 ukončili 
svoju povinnú školskú dochádzku 
na ZDŠ v Uníne.

Prišli sme plní očakávania, 
ale i toho správneho napätia, 
veď s niektorými sme sa nevideli 
celých 45 rokov. Spoznáme sa ? 
Alebo nie? Veľmi sme sa zmenili? 
Prvé myšlienky po stretnutí so 
spolužiakmi boli: Áno, zmenili 
sme sa, ale aj keď nám pribudol 
nejeden šedivý vlas a niekoľko 
vrások na tvári, zvítanie bolo 
dojemné, srdečné a sem tam sa objavila aj nejaká tá slzička.

Naše prvé spoločné kroky viedli do kaplnky sv. Barbory, kde 
pán farár Tibor Tasáry odslúžil sv. omšu za nás živých, i mŕtvych 
spolužiakov a učiteľov. My sme sa takto chceli Pánu Bohu poďakovať 
za prežité roky, vyprosiť si zdravie a pokoj pre nás a naše rodiny. V 
príhovore nás duchovný otec povzbudil vo viere a k nášmu jubileu 
zaželal veľa zdravia a Božieho požehnania.

Po sv. omši nasledovalo prijatie starostom obce pánom Jánom 
Palkovičom v obradnej sieni obecného úradu, kde nasledoval jeho 
pekný príhovor s blahoželaním a samozrejme nechýbal ani slávnostný 
prípitok a zápis do pamätnej knihy obce. Túto príjemnú atmosféru 
dotvárali krásne a dojemné básne a spevy členiek speváckeho súboru. 
A na záver ešte jedna spoločná fotografia na pamiatku.

Naše stretnutie pokračovalo spoločným obedom v Kultúrnom 
dome v Uníne. Na tomto stretnutí sa nás zišlo 24, z pôvodných 
37 žiakov. Pravdou je, že viacerí z našich spolužiakov sa nemohli 
stretnutia zúčastniť zo zdravotných, rodinných alebo iných dôvodov. 

Verím však, že v mysli boli s nami tak, ako my s nimi.
Samozrejme, že sme nezabudli ani na tých, ktorí akosi predčasne 

odišli z tohto sveta a ich miesto pri našom stole zostalo prázdne. 
Vo chvíľke ticha sme si spomenuli na Jozefa Ovečku z Radimova, 
Ferdinanda Schillera, Milana Reháka, Milana Bellaya a Aničku 
Volkovú rod. Vachovú.

No a čo nasledovalo potom? 
Samozrejme, rozprúdila sa 
družná debata. A veru bolo 
sa o čom zhovárať. Kde teraz 
bývaš? S kým žiješ? Koľko máš 
detí a vnúčat? Ako si na tom 
so zdravím? Pracuješ ešte? Ako 
tráviš voľný čas? atď... Tu sme sa 
všetci zhodli, že toho voľného 
času nám akosi nezostáva. Každý 
z nás prešiel svoju životnú púť, 
veď konečne, máme 60 rokov a 
sme už v dôchodkovom veku. Z 
dievčat sa stali milujúce manželky 
a mamičky, z huncútov chalanov 
starostliví manželia a otcovia, 
teraz už i babičky a dedkovia. No 
iba vekom. Naše duše a srdcia sú 
síce ošľahané vetrom osudu, no 

plné lásky a zrelej mladosti i keď so šedinami, či nejakým kilom 
navyše. Aké by to bolo stretnutie bez spevu, tanca a dobrej zábavy? 
Tá sa rozprúdila s pribúdajúcim časom a ani sme sa nenazdali a bolo 
neskoro po polnoci, keď bolo treba sa rozísť. Lúčili sme sa so želaním 
pokračovať v tejto peknej tradícii stretnutí a so želaním pevného 
zdravia v kruhu našich najbližších.

Čo povedať na záver? Najprv veľké poďakovanie patrí Vám 
všetkým, milí spolužiaci, že ste prišli a hlavne Vám, ktorí ste 
obetovali svoj voľný čas a toto stretnutie ste pre nás všetkých 
pripravili. Ďakujeme i nášmu duchovnému otcovi za odslúženie sv. 
omše a pánovi starostovi za jeho pekné prijatie na obecnom úrade.

Milí spolužiaci, som rada, že som mohla byť jednou z Vás a 
verím, že toto naše stretnutie nebolo posledné.

„Kto kráse a láske žije, večne zostáva mladý“

V mene všetkých spolužiakov 
Jarmila Provazníková, rod. Tokošová

Nová dominanta lesa pri „jágarni“
Turisti, cykloturisti, ale aj náhodní návštevníci lesa si v 

priestoroch pri „jágarni“ všimli 
nový postavený drevený kríž. Na 
jeho mieste voľakedy stál jeho 
predchodca, ktorý podľahol zubu 
času a doslúžil. O postavenie nového 
kríža sa zaslúžil Štefan Rehák, 
potomok rodiny Rehákovcov, ktorá 
v „jágarni“ roky žila, a on tu strávil 
detstvo. Za pomoci ochotných 
priateľov Mariána Oberhausera 
a Petra Kolíka sa mu to úspešne 
podarilo. Korpus tela ukrižovaného 
darovala Mária Tokošová a o jeho 
rekonštrukciu sa postaral maliarsky 
majster Ján Drúžek.

Nech nový kríž ostane dlho dominantou tejto časti lesa. Nech 
chráni príchodzích, ale aj robotníkov, lesníkov, poľovníkov. Nech sa 
pri ňom zastaví unavený pútnik, či z dôvodu oddychu v tieni okolitých 
stromov, alebo z dôvodu krátkej spomienky, prosby či modlitby.

Určite všetkým, ktorí sa pričinili o jeho znovu postavenie patrí 
naše úprimné poďakovanie. 

J.Palkovič, Foto: Autor
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Deti sa zúčastnili spomienkovej slávnosti pri príležitosti 70. 
výročia oslobodenia obce Unín za účasti 2.zástupcu náčelníka 
generálneho štábu OS SR, generálmajora Ing. Pavla Macka, CSc., 
historika Záhorského múzea v Skalici ThLic. Martina Hoferku, Th.D 
a pána Floriána Mihála, ktorý svojím rozprávaním priblížil život 
priamo na fronte, ktorý okúsil na vlastnej koži. Žiačky Ema Vaculková 
a Kristína Danielová prispeli k dôstojnému priebehu spomienkovej 
slávnosti prednesom básní, venovaných 2.svetovej vojne.

Ďalšími zaujímavými aktivitami bol Deň Zeme, počas ktorého 
žiaci poupratovali určenú oblasť v dedine a prispeli tak k skvalitneniu 
života v našej obci. 

V spolupráci s pracovníkmi domova sociálnych služieb 
Barborka deti spríjemnili svojimi básničkami a pesničkami život 
našich najstarších spoluobčanov a spolu oslávili 1. Máj ozdobením 
a postavením máje. 

Uskutočnil sa aj plavecký výcvik, ktorý sa koná s každoročnou 
pravidelnosťou, avšak tento rok sa konal na plavárni v Hodoníne. 

Udalosť, ktorá sa koná každý druhý rok, bol tanečný kurz pod 
vedením učiteľa tanca Davida Sprušanského zo Skalice. Ôsmaci a 
deviataci sa naučili základy spoločenských aj latinsko - amerických 
tancov a zároveň aj základy spoločenského správania sa. Mladé dámy 
a mladí páni sa tak pripravili na vstup do spoločnosti. Ich snaha bola 
zavŕšená slávnostným Venčekom, počas ktorého predviedli svojim 

rodičom a učiteľom, čo sa naučili. Na koniec školského roku sa 
uskutočnili školské výlety. Žiaci prvého stupňa išli na výlet do ZOO 
a zámku Lešná, žiaci piateho až ôsmeho ročníka na výlet na hrad 
Buchlov a zámok Buchlovice a deviataci boli vlakom v Bratislave v 
zábavno - vzdelávacom centre Atlantis.

-DH- 
Foto: Archív ZŠsMŠ

Vek nemusí byť prekážka
Presviedčajú nás o tom mnohí naši klienti z Domova Barborka 

Unín, n.o. 
Ak má človek záujem, ak chce, dajú sa prekonať, zvládnuť aj 

prekážky, ktoré stoja v ceste. „Ja som starý/stará“, nie je argument, len 
planá výhovorka. A tak sa v našom zariadení snažíme prijímateľom 
sociálnej služby pripravovať mnohé podujatia, aby ich chvíle, ktoré 
tu prežijú boli plné zážitkov, aktivít, činností, aby sme fungovali ako 
jedna veľká rodina.

Sme veľmi radi, že nás často navštevujú deti z miestnej základnej 
školy s materskou školou. Detičky z materskej školy pripravovali 
rôzne tematické, neopakovateľné vystúpenia. Žiaci druhého stupňa 
v rámci krúžku navštevovali počas školského roka naše zariadenie, 
rozveselili našich klientov, priniesli kopu veselej a dobrej nálady, 
hrali spoločenské hry, rozprávali vtipy, plietli vence z púpav, vyrábali 
drevené píšťalky, spievali. Ako naše poďakovanie za to, že nám 
spríjemňovali chvíle, sme im pred prázdninami  pripravili grilovačku 
v altánku, ktorý sme tento rok vylepšili o rolovateľné fóliové clony, 
ktoré zabraňujú prievanu a tak sa dá altánok využívať aj v daždi, či 
inak nepriaznivom počasí. Dúfame, že aj v novom školskom roku si 
k nám nájdu deti a žiaci z unínskej školy cestu.

So spriatelenými zariadeniami Gbely, Kúty, Brodské, Moravský 
Svätý Ján, Závod a Holíč sa stretávame a pripravujeme si pre seba 
rôzne programy. Už každoročnou tradíciou sa stala „opekačka na 

Adamove“, ktorú pre všetkých organizuje Dom pokojnej staroby 
Gbely. Tradične sa zúčastňujeme „Kvetinového dňa“ v DSS Holíč. 
Aranžujeme tu kytice podľa vylosovaného obrázka.

My sme sa tento rok preniesli do čias minulých a v júni sme našim 
priateľom prichystali podujatie s názvom „Cesta históriou“. Vybraté 
udalosti z histórie sme znázornili na jednotlivých stanovištiach. V 
parku na ulici privítala pani riaditeľka s vedúcou sestrou našich hostí 
chlebom a soľou, na občerstvenie dostali aj „životabudič“ unínsku 
pramenistú vodu. Predstavili im jednotlivé stanovišťa:
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1. Prechod cez Červené more, kde absolvovali prechod po úzkej lávke
2. Berlínsky múr – symbolické rúcanie = hod loptičkou do kuželiek
3. Dobytie mesta Jericha = okolo múrov pochod so zvukovým 

doprovodom - trubky
4. Svätopluk s prútmi – balansovanie loptičky na lyžici medzi 

prútmi
5. Narodenie Ježiška – Betlehem – hostia vítali Ježiška básničkami 

alebo spevom
6. Druhá svetová vojna – hod loptičkou na kocky = pripomienka 

bombardovania
7. Rajská záhrada - Adam a Eva. Hostia odpovedali na kvízové 

otázky ohľadom stvorenia sveta a vyhnania prvých ľudí z raja. 
Podujatiu prialo aj počasie, na záver sa všetci zišli pod altánom 
pri speve, za sprievodu harmoniky. Akcia sa vydarila, všetci boli 
spokojní.

V máji sme si uctili, za prítomnosti pána starostu Jána Palkoviča, 
Deň matiek. V júni sme si urobili výlet k Unínskej rozhľadni. Kto si 
trúfal, vyšiel až hore. Navštívili sme krásne pútnické miesto „Hoštečná 
studnička“, kde sme sa pomodlili, poprosili o zdravie a božiu pomoc aj 
pre našich neprítomných klientov a s dobrým pocitom sme sa vrátili 
späť domov.

V senickom dome kultúry sme boli povzbudiť mladých 
divadelných hercov, ktorých hlavnou úlohou je dramatická 
tvorivosť. Nechýbali sme ani na koncerte mladých muzikantov, 
bratov Kollárovcov v Kultúrnom dome v Skalici, kde sme si spolu s 
nimi zanôtili mnohé  ich hity. Taktiež sa aktívne zapájame do akcií 
usporiadaných obcou či organizáciami v obci. Obyvatelia Barborky 

boli veľmi šťastní, že mohli byť súčasťou Rozprávkového pochodu a 
detičkám sa predviedli ako 12 mesiačikovia.

Aj do nasledujúcich dní a mesiacov máme mnoho plánov. 
Plánujeme Guláš - párty, súťaž v hre „Človeče, nehnevaj sa“, športové 
popoludnia, hodovú zábavu a iné. A to všetko hlavne preto, aby 
sme klientom spríjemnili pobyt, aby nám všetkým tu bolo veselo a 
spokojne.

Bibiána Fojtlínová

Hmatateľný dôkaz 
o bojoch spojených 
s oslobodením na-
šej obce našiel asi 
pred mesiacom pri 
terénnych úpravách 
na svojom pozemku 
Ing. Peter Štetina. 
V hĺbke asi 50cm sa 
našli zakopané ná-
boje do ruskej a ne-
meckej pušky, nábo-
je do ťažkého guľo-
metu a ručný gra-
nát, celkom asi 20 
kg munície. Privo-
laný pyrotechnik ok-

rem toho našiel nevybuchnutý delostrelecký granát kalibru 78mm, ktorý bol na roz-
diel od granátu plne funkčný.

Foto: P. Štetina

Aktívni členovia jednoty dôchodcov
Pohybom ku zdraviu. Tohto hesla sa držia i niektorí naši 

dôchodcovia, ktorí sa zúčastnili 22. apríla 2015 už 4. ročníka 
Okresných športových hier v Holíči. Zo sedemnástich družstiev sa 
umiestnili na 2. mieste. Družstvo bolo päťčlenné a súťažilo v štyroch 
disciplínach: hod na plechovky, hod krúžkami, hod loptičkou a ruské 
kuželky. V súťaži jednotlivcov získal 1. miesto v hode na plechovky 
člen nášho družstva Ján Salay. Všetkým zúčastneným za ich športové 
výkony gratulujem a ďakujem za reprezentáciu našej organizácie. 
Nech sú ich výsledky povzbudením pre ostatných, aby sa na budúci 
rok zúčastnilo viac našich členov. 

Na osvieženie vo veľkých letných horúčavách usporiadal výbor 
jednoty dôchodcov zájazd na kúpanie do Vincovho lesa, kde sa 
zúčastnilo 27 členov. V príjemnom prostredí strávili jeden z horúcich 
letných dní a aktívne si i oddýchli.

Š.Jurigová– predsedníčka JD
Foto: J. Juriga 

Minicoolvolley
Nielen chlapci v našej škole robia radosť 

víťazstvami v športových súťažiach. Tento krát sa 
„pochlapili“ aj naše dievčatá. Žiačky siedmeho ročníka 
Nikola Dávidová, Nina Khúlová, Nikola Husárová 
a Veronika Míšaná reprezentovali našu školu v 
Minicoolvolleybale. Na úvod sa v okresnom kole 
prebojovali do regionálneho kola pre oblasť Bratislava, 
ktoré sa uskutočnilo v Studienke.   

Dievčatá po kvalitnej hre síce prehrali 0:2 na sety s 
favorizovanou Studienkou, no víťazstvom 2:0  nad ZŠ 
Záhorácka Malacky si zabezpečili postup z 2. miesta do 
krajského finále Bratislavského a Trnavského kraja. Tu 
sa im podarilo prebojovať až do celoslovenského kola, 
kde vo veľkej konkurencii silných družstiev obsadili 
krásne 10. Miesto. Za tento veľký úspech ich pán starosta 
prišiel odmeniť vecnými darmi a poprial im veľa ďalších 
športových a osobných úspechov. 

-DH-
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V očakávaní
Miestni futbaloví fanúšikovia už dlhšiu dobu sledujú dva unínske 

futbalové talenty, Erika Pechu a Samuela Flamíka, na ich futbalovej 
„púti“ v extraligovom myjavskom Spartaku. Po prvých skusoch 
cez zimné prípravné obdobie, boli títo dvaja talentovaní futbalisti 
vybraní do kádra pod vedením nového trénera Spartaka Myjava 
Norberta Hrnčára do prípravy na sezónu 2015/2016. Konkurencia 
v mužstve je veľká a silná. V prvých dvoch majstrovských zápasoch 
vo Fortuna lige (podotýkam, že víťazných) ešte nenastúpili. Samo 
Flamík v obidvoch zápasoch (proti Trnave a na Slovane) bol 
trénerovi k dispozícii pripravený na lavičke náhradníkov, Erik Pecha 
sa k nemu na Slovane pripojil.

Nič iné nám fanúšikom futbalu neostáva len dúfať a veriť, že 
chlapci nabehnú do extraligového kolotoča. Chlapci držíme palce, 
veľa úspechov a trpezlivosť, trpezlivosť a šťastnú ruku a šancu od 
trénera.      
     Ján Palkovič

Našim žiakom sa darí
Mužstvo žiakov sa 21. júna 2015 zúčastnilo turnaja žiakov v 

Šajdíkových Humenciach. V prvom zápase porazili mužstvo TJ 
Jablonica s výsledkom  7 : 0 strelcami gólov boli: David Mihál 2, 
Matej Rehák 2, Jakub Huliman 1, Benjamín Masaryk 1 a Martin 
Malík 1.

Vo finálovom zápase si naše mužstvo zmeralo sily s domácim 
TJ Šajdíkove Humence. Aj v tomto zápase naši mladí futbalisti 
neobdržali gól a po góloch Davida Mihála, Mateja Reháka a 
Sama Šebestu zvíťazili 3 : 0. Zaslúžene sa tak stali víťazmi turnaja. 
Najlepším strelcom turnaja bol vyhlásený David Mihál.

V prípravnom zápase s TJ Smolinské vyhrali naši žiaci 5 : 3, keď 
góly vsietili Bedřich Perička 3 a Dominik Mihál 2.

Úspešní boli i dospelí, ktorí 26. 7. 2015 vyhrali v prípravnom 
zápase s TJ Lužice 3 : 2. Strelci gólov boli Branislav Tureček, Peter 
Chanečka a Peter Rehák ml.

Peter Rehák

Cestovateľ
V nedeľné ráno 10. mája 2015 

navštívil našu obec 64 ročný cestovateľ, 
Ladislav Holub, z obce Póša v okrese 
Vranov nad Topľou. Tento cykloturista už 
na Slovensku navštívil osobne vyše 2100 
miest a obcí. Zostáva mu ešte navštíviť 
asi 850. Od 18. januára 2010 absolvuje 
trasy po Slovensku na bicykli za 150 
€ a predsavzal si, že svoju púť úspešne 
ukončí v roku 2017. Je zberateľom 
pohľadníc miest a obcí z celého sveta. 
Mal sen, navštíviť na bicykli všetky obce 
a mestá na Slovensku, odkiaľ nemal 
pohľadnicu. Počas ciest po Slovensku sa 
stretol s cyklistom na historickom bicykli 
Josefom Zimovčákom, ktorý pochádza 
z moravského slovácka a na svojom 
historickom „kostitrase“ zdolával trasu 
z najzápadnejšieho kúta Čiech z Ašu do 
najvýchodnejšej dediny na Slovensku, 
do Novej Sedlice. Chvíľu s ním jazdil, 
keď sa rozchádzali, sľúbil mu, že do 8 
rokov navštívi na bicykli všetky mestá a 
obce na Slovensku. Všade dostáva do svojich 
materiálov pečiatku a pohľadnicu obce. 
Tak sa stalo aj v Uníne. Okrem pamätnej 
pohľadnice, mapy regiónu, bol obdarovaný 
malým suvenírom „unínskej 52°“.

Šťastnú cestu, pán Holub, pútnik po 
Slovensku, veľa šťastných kilometrov bez 
nehody, šťastný návrat domov a úspešné 
splnenie vášho sna a sľubu kamarátovi.

Ján Palkovič

V minulých dňoch bola ukončená rekon-
štrukcia našej „unínskej“ pálenice. Boli 
vykonané drobné úpravy technológie a 
interiér pálenice bol z hygienických a es-
tetických dôvodov obložený. Cieľom bolo 
zlepšenie a skultúrnenie priestorov, kde 
prichádza k procesu destilácie, aby sa zá-
kazníci lepšie cítili a zároveň boli i spo-
kojní s vypáleným destilátom. To je náš 
cieľ. Nová sezóna sa v pálenici začína 
3.septembra. Záujemcovia sa už môžu 
prihlasovať u vedúceho pálenice Petra 
Hoferku osobne, alebo na tel. čísle 0908 
278 688. 

Foto: J. Palkovič

Absolvovali sme 
42. družobné stretnutie

Už tradične, tak ako po predchádzajúce 
roky sa konalo družobné stretnutie TJ 
Unín s TJ Slavoj Moravany. Bol to už 42. 
ročník. Stretnutie sa nieslo v športovom 
duchu a začalo uvítaním hostí na ihrisku a 
priateľským stretnutím starých pánov Unína 
a Moravan. V úpornom počasí páni Unína 

podali dobrý, bojovný výkon a zaslúžene 
remizovali 2 : 2. Po stretnutí nasledovala 
„Unínska jedenástka“, ktorá bola príjemným 
spestrením horúceho dňa. Kopania 
pokutových kopov o hodnotné ceny v 
podobe dresov česko-slovenských ligových 
mužstiev sa zúčastnilo 57 súťažiacich. 
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Vyžrebovanie jesennej časti 
futbalového ročníka 2015/2016

Muži
9.8.2015 17:00 hod Čáry-Unín

16.8.2015 17:00 hod Unín-Kunov
23.8.2015 17:00 hod Letničie-Unín
30.8.2015 17:00 hod Unín-Sekule
6.9.2015 16:30 hod Smolinské-Unín

13.9.2015 16:30 hod Unín-Lakšárska Nová Ves
19.9.2015 16:00 hod Sobotište-Unín
27.9.2015 16:00 hod Unín-Rovensko
4.10.2015 15:00 hod Smrdáky-Unín

11.10.2015 15:00 hod Unín-Vrádište
18.10.2015 14:30 hod Štefanov-Unín
25.10.2015 10:00 hod Hradište-Unín
1.11.2015 13:30 hod Unín-Dubovce

Dorast
8.8.2015 17:00 hod Kopčany-Unín

16.8.2015 - voľno
22.8.2015 17:00 hod Popudinské Močidlany-Unín
29.8.2015 17:00 hod Unín-Vrádište
6.9.2015 14:00 hod Radošovce-Unín

12.9.2015 16:30 hod Unín-Rovensko
19.9.2015 16:00 hod Brodské-Unín
26.9.2015 16:00 hod Unín-Šajdíkove Humence
3.10.2015 15:00 hod Unín-Štefanov

11.10.2015 13:00 hod Rybky-Unín
17.10.2015 14:30 hod Unín-Smrdáky
25.10.2015 12:00 hod Borský Mikuláš-Unín
31.10.2015 14:30 hod Unín-Borský Svätý Jur
7.11.2015 14:30 hod Petrova Ves-Unín

14.11.2015 13:30 hod Unín-Spartak Stráže

Žiaci
30.8.2015 14:30 hod Unín-Oreské
5.9.2015 10:00 hod Mokrý Háj-Unín

13.9.2015 14:00 hod Unín-Rybky
19.9.2015 10:00 hod Smolinské-Unín
27.9.2015 13:30 hod Unín-Kopčany
4.10.2015 12:30 hod Unín-Smrdáky

10,10,2015 10:00 hod Sobotište-Unín

Po rekordnom počte - 22 kôl a odovzdaní cien nasledoval zápas 
A mužstiev, v ktorom Unín vyhral 2 : 0. Po zápase pokračoval krásny 
letný večer zábavou pri živej hudbe v hasičskom areáli, kde športovci 
zabezpečili občerstvenie a postarali sa o dodržiavanie pitného 
režimu. Zábava pokračovala až do neskorého večera. Je na škodu 
veci, že stretnutia sa rok od roku zúčastňuje menej a menej ľudí. 
Túto peknú tradíciu začali rodičia našich rodičov a je na nás, aby sme 
sa postarali o to, aby táto tradícia neskončila len preto, že mladšie 
generácie nemajú záujem sa jej raz do roka zúčastniť.

Najlepších 15 strelcov Unínskej „11“ bolo odmenených vecnými cena-
mi. Celkovým víťazom sa stal Branislav Tureček (na 4. fotografii). Peter 
Rehák ml. (na 1. fotografii) skončil na 4. mieste a Marek Bařina si vy-
strieľal 7. miesto (na 3. fotografii). V kategórii do 15 rokov sa prihlásilo 
len šesť súťažiacich. (na 2. fotografii)

Bc. Juraj Ondráš
Foto: R. Drúžková


