
Starenko, ako to vlastne 
bolo s tou kaplnkou Panny 
Márie v Chrástke?

Zvedavo som sa spýtala mojej 
prastarenky Rozálie Strakovej pri  našich 
tradičných rozhovoroch na  tému: „Ako to 
kedysi bývalo za  ich mladých čias“. A  tu sa 
začal celý tento príbeh. 

Kaplnku v Chrástke, kde je umiestnená 
socha Panny Márie, si určite každý z  nás 
cestou do  Unínskych vinohradov všimne, 
možno sa aj pristaví, pomodlí, prinesie 
kvety, alebo zapáli sviečku. Aj prastarenka tu 
od mladosti veľmi často chodievali a starali 
sa o  ňu, podobne ako ich rodičia Štefan 
Michálek a Štefánia Ujhelyiová, ktorým bola 
zverená starostlivosť o  toto 
miesto a  to po  rodičoch 
Ujhelyiových.

Počas vojny však 
kaplnka pripomínala skôr 
zbúranisko ako miesto, kde 
chce človek stráviť príjemný 
čas na  rozjímanie. Avšak 
soche Panny Márie sa nič 
nestalo. V  tej dobe bola 
socha vyrezaná z  dreva. 
Po  skončení vojny v  roku 
1946 sa kaplnka opravila, 
lepšie povedané, postavila 
sa nanovo. Prastarenka si 
spomínajú na jednu príhodu, 
ktorá sa počas prác udiala. 
Na  vozoch bol privážaný 
rôzny materiál potrebný 
na stavbu. Počas vykladania 
vápna v  plechových 
sudoch sa nešťastne vápno 
vyšmyklo a  polialo celé 
nohy ich maminke Štefánii. Mali ich celé 
popálené a  zodraté. Spomínajú si na  to 
veľmi živo, lebo celú udalosť pozorovali 
z  neďalekého miesta. Mali vtedy 14 rokov. 
Za  nejaký čas sa však socha Panny Márie 
stratila. Po  určitom období hľadania sa 
našla, ale bola celá rozrúbaná v poli pri obci 
Dojč. Jej rodičia napokon kúpili novú sochu 
a  dali urobiť ochrannú železnú bránku 
na  zámok. Avšak ani toto nepomohlo. 
Cez  mreže bránky niekto Panne Márii 
pootĺkal prsty na  oboch rukách. Našťastie 
sochu pekne opravil maliar Ján Drúžek. 
Dnes je socha umiestnená za  plexisklom. 
O  kaplnku Panny Márie sa teraz stará 
rodina Dušana Petráša a Stanislava Drúžka. 
Pamätám si, že ako malé dievčatko som 
chodievala s  prastarenkou k  Panne Márii 
vymeniť kvety, povymetať a  pomodliť sa. 

Teraz je to už na nás, na mladej generácií, 
ale i  na nás všetkých ostatných. Kaplnka 
nie je vlastníctvom našej rodiny, ale celej 
dediny. Panna Mária víta každého, kto 
príde poprosiť, poďakovať, alebo iba tak si 
oddýchnuť, posedieť si, rozjímať na  lavičke 
pri kaplnke a kochať sa i výhľadom na západ 
slnka. Preto, keď nabudúce pôjdete okolo, 
nezahadzujte nedopalky z  cigariet, či 
prázdne použité fľaše po okolí, ale spomeňte 
si na starých rodičov, ako sa snažili vytvoriť 
a zachovať niečo pre nás s jasným odkazom. 
A  že ho tam nevidíte? Dám Vám malú 
nápovedu: Aj v ťažkých povojnových časoch 
sa ľudia dokázali spojiť, spoločne pracovať, 
obetovať sa a  navzájom si pomáhať. 
Nezabúdajme na to...

Text a foto R. Petrášová

Očami riaditeľky Domova 
Barborka Unín, n.o.

1.4. 2019 som nastúpila do funkcie ako 
novozvolená riaditeľka Domova Barborka 
Unín, n. o. Nakoľko som tu pracovala 
od  roku 2013, najprv ako ergoterapeutka, 
potom ako vedúca sestra, zariadenie som 
poznala, či už po  pracovnej stránke alebo 
personálnej. Svoje prihlásenie riadiacej 
pozície som dlho a  dôkladne zvažovala. 
Komisia výberového konania sa skladala 
zo  7 členov, s  konečným výsledkom ma 
oboznámil starosta obce, ktorý je zároveň 
predseda Správnej rady Domova Barborka 
Unín, n. o. Od  svojho nástupu do  funkcie 

sa snažím pokračovať v  zabehnutom, 
fungujúcom systéme Domova Barborka 
Unín, n. o. Funkciou vedúcej sestry som 
poverila Zuzanu Hyžovú, ktorá už bola tiež 
v tej dobe zamestnaná v zariadení, a to ako 
opatrovateľka. K zamestnancom a klientom 
sa snažíme pristupovať priateľsky, aby 
sme spoločne vytvárali pozitívnu klímu 
v zariadení i mimo neho. Dbám na správnu 
psychohygienu, seniorov neberieme ako 
len klientov, spolu tvoríme jednu veľkú 
rodinu, delíme sa so starosťami i radosťami, 
spolu zdolávame prekážky života, tešíme 
sa z  maličkostí. Spoločne sa usilujeme 
renovovať, obnovovať, modernizovať, 
zútulňovať priestory interiéru a  exteriéru, 
vytvárať rodinné prostredie nám zverených 
obyvateľov zariadenia, pracovať v  zmysle 
platnej legislatívy a  nariadení vyšších 
orgánov. 

Zapájaním sa do  rôznych projektov 
a  výziev sledujeme skvalitnenie služieb 
a  života našich seniorov. Zatiaľ sa nám 
podarilo získať dva projekty, a to z nadácie 
ČSOB a z nadácie SPP. Máme rozpracované 
i ďalšie, dúfame, že aspoň niektoré budú tiež 
úspešné. 

Situácia, ktorá nastala v marci tohto roku, 
nebola ľahká a nebol na ňu predpokladám 
dopredu pripravený nikto z nás. Na seniorov, 
umiestnených v  sociálnych zariadeniach, 
dopadla asi najhoršie. Nový vírus zatvoril 
brány nielen nášho zariadenia pre všetkých 
príbuzných a  návštevníkov, tiež aj našim 
seniorom. Nastalo dlhodobé odlúčenie 
od  rodín. Do  kontaktu prichádzali len 
so  zamestnancami zariadenia, museli sa 
prispôsobovať všetkým novým nariadeniam 
vydaných vládou, ministerstvami 
a krízovým štábom, ktoré boli prispôsobené 
presne pre  naše zariadenie, vypracované 
a  zhrnuté v  „Krízovom pláne Domova 
Barborka Unín, n. o.“ , ktorý sme boli 
povinní zriadiť. Túto neľahkú, „1.vlnu“ 
šírenia sme zvládli s  veľmi pozitívnym 
výsledkom, všetci zamestnanci aj klienti 
mali pri  testovaní negatívne výsledky 
na  ochorenie Covid-19. Veľká vďaka 
a  uznanie patrí všetkým zamestnancom 
zariadenia.

Do dnešného dňa platia však 
obmedzenia pri  návšteve a  opustení 
zariadenia. Veríme, že zvládneme aj 
prípadné ďalšie „vlny“ šírenia ochorenia. 
Materiálovo, teda rôznymi ochrannými 
prostriedkami, sme dostatočne zabezpečení 
a  vybavení. Našou snahou bude udržovať 
klientov v čo najlepšej psychickej a fyzickej 
pohode, pracovať zodpovedne s  platnými 
usmerneniami vydanými ministerstvom 
a usilovať sa o zachovanie plnohodnotného 

Unínske noviny
o b č a s n í k  o b y v a t e ľ o v  o b c e  U n í n

číslo 2 / ročník XVIII.     nepredajné     Letné hody 2020



Unínske noviny2

Opustili nás:
Milan Hrebačka   vo veku 76 rokov
Miroslav Kollár  vo veku 75 rokov

Česť ich pamiatke

Spoločenská kronika

Zosobášili sa:
Miroslav Antálek – Júlia Straková 
Matúš Matula – Bc. Lucia Flamíková

Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom

Narodili sa: 
Adam Matuský
Mateo Milan Kavalík

Samuel Hrebačka
David Stupavský
Eduard Andel

Kultúrno-spoločenská činnosť
Čo bolo ...
23. 6. 2020 Bylinky, zber a použitie – prednáška - JD Unín
24. 6. 2020 Koncert dychovej hudby Unínčanka
 v Domove Barborka

Čo bude ...
15. 8. 2020 Hody
19. 9. 2020 Súťaž „Železný hasič Záhoria“

Ostatné plánované akcie sú do  odvolania zrušené a  podľa 
toho, ako sa bude vyvíjať situácia v  našej spoločnosti, budeme 
včas reagovať a  oznámime prípadné aktivity v  kultúrnom 
a športovom dianí v našej obci.

Pohodu v obci narušili zvuky húkačiek 
Ostrý zvuk húkačiek sanitky, hasičov a polície v pondelok 29. 

júna na  sviatok Petra a  Pavla postavila na  nohy viacerých našich 
spoluobčanov. Panický strach prenikol každého. Čo sa stalo, kde 
sa všetci ponáhľajú? Na č. tel. 112 bol oznámený úraz, ktorý sa stal 
na  streche rodinného domu č. 339 pri  oprave solárnych panelov 
a zranený p. Milan Júnoš nebol v stave dostať sa sám zo strechy dole, 
nakoľko pri páde si zlomil krčok na stehennej kosti. Hasiči museli 
povolať posilu s  požiarnou plošinou, ktorá zraneného zo  strechy 
zložila a  následne ho sanitka odviezla do  nemocnice, kde bol 
na druhý deň operovaný. Aj takéto smutné okamihy patria do nášho 
bežného života. Pánovi Júnošovi prajeme skoré uzdravenie.

-rd-

Virtuálny cintorín
Často si pri návšteve cintorína vybavíme v pamäti príbuzného 

alebo známeho, ktorý už dávno nie je medzi nami. Radi by sme si 
uctili jeho pamiatku, ale nájsť jeho hrob je bez pomoci a rady iných 
niekedy skoro nemožné. Hlavne pre  príležitostných návštevníkov 
v  období sviatkov. Takáto informácia sa dá pohodlne a  rýchlo 
nájsť aj z  domu cez  internet návštevou virtuálneho cintorína. 
V rámci rozšírenia cintorínskych služieb ho má zverejnený aj naša 
obec. Projekt bol realizovaný spoločnosťou Topset Solutions s.r.o. 
Je umiestnený na  portáli www.cintoriny.sk spoločnosti Topset 
na adrese www.unin.cintoriny.sk

Portál slúži nielen občanom obce, ale aj širšej verejnosti ako 
komunikačné rozhranie pre  používateľov internetu z  celého 
sveta. Na  portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena 
a priezviska, príp. čísla hrobu, pozrieť si polohu hrobov na digitálnej 
mape cintorína, prezrieť fotografie náhrobkov a rôzne iné informácie. 
Portál je okrem slovenčiny plnohodnotne lokalizovaný aj do češtiny, 
angličtiny, nemčiny a maďarčiny. Návštevníci portálu môžu položiť 
na 24 hodín veniec, kyticu a zapáliť sviečku s možnosťou zanechať 
pri  každom hrobe krátky odkaz s  menom, textom a  dátumom 
návštevy. Aspoň takouto sprostredkovanou formou si môžu 
návštevníci na  diaľku uctiť svojich blízkych. Portál poskytuje aj 
ďalšie zaujímavosti, ako je napr. príspevok k  histórii a  tradíciám 
pochovávania na Slovensku a v Európe, trendy v úpravách hrobov, 
fotogaléria, citáty, atď. z  pera uznávanej odborníčky na  parkové 
úpravy cintorínov. Odkaz na  sprístupnenie virtuálneho cintorína 
obce Unín nájdete aj na  web stránke obce Unín, kde kliknete 
na príslušný link.

Počasie nás tohto roku potrápilo
Hustý dážď sa spustil 10. júna 2020 okolo 9.00 hod. ráno. Voda 

z poľa sa valila do dediny. Niektoré mostíky k rodinným domom sú 
nepriepustné a preto voda vyrazila na cestu a  tiekla aj s nánosom 
blata a kamenia po ceste dole dedinou. 

Pracovníci obce ihneď po  daždi v  spolupráci s  miestnymi 
hasičmi likvidovali nánosy na ceste, aby neprišlo k nešťastiu.

Nad ránom okolo 2.30 hod. 26. júna 2020 začala búrka, husto 
začalo pršať a voda zaliala obec. Od Borovíšť dole do dediny stekala 
voda s  blatom, vymlela časti asfaltu na  ceste, zaplavila garáže, 
dvory a  záhrady občanov. V  potoku pozberala všetok odpad 
a  haluzinu, ktorá sa zastavila pri  mostíku vo  „Vrabcových“ uličke, 
ktorý tlak vody vyvrátil a  odpad s  mostíkom tak zahatali prietok 
vody. Od rána boli v pohotovosti hasiči aj obecní pracovníci, ktorí 
postupne odstraňovali vzniknuté škody. Starosta obce prizval 
pracovníkov Povodia Moravy, vo  vlastníctve ktorého je i  Unínsky 
potok, aby pomohli s odstránením mostíka vo „Vrabcových“ uličke 
a zlikvidovali nánosy v potoku. 

Nánosy blata boli aj na  štátnej ceste pri  roľníckom družstve 
a  pod dedinou smerom do  Petrovej Vsi. Starosta obce vyhlásil 
mimoriadnu situáciu, zvolal krízový štáb a  postupne organizoval 

života našich obyvateľov. Žiadame aj príbuzných našich klientov, 
aby mali trpezlivosť a ohľaduplnosť k zamestnancom v ich neľahkej 
situácii, pretože ani nás neteší odlúčenie a  obmedzenie klientov 
so svojimi blízkymi. 

V závere ďakujem všetkým svojim kolegyniam, zamestnancom 
Domova Barborka Unín, n. o. za  ich obetavú a  náročnú prácu 
v  prospech našich obyvateľov, ľudí, ktorí pre  nás vytvárali 
budúcnosť. Moja vďaka patrí tiež našim klientom, ktorí sa rozhodli 
stráviť svoju jeseň života práve v  našom zariadení a  príbuzným, 
ktorí nám ich s dôverou zverili do rúk. Veľká vďaka patrí starostovi 
obce Jánovi Palkovičovi, predchádzajúcej riaditeľke Mgr. Jarmile 
Štetinovej, pracovníčkam Obecného úradu Unín, členom Správnej 
rady zariadenia, revízorovi zariadenia, obvodnému lekárovi MUDr. 
Mariánovi Landlovi, vdp. Mgr. Tiborovi Tasárymu, ZŠ a MŠ Unín, 
organizáciám v  obci, napomáhajúcim občanom, dobrovoľníkom, 
sympatizantom a prispievateľom 2 % z daní.

Verím, že súdržnosťou, pochopením, ochotou a  vierou spolu 
zvládneme aj ďalšie roky, prežité v „našej Barborke“ a tiež aj všetky 
výzvy, ktoré nám prídu do cesty. 

Mgr. B. Dodok Fojtlínová
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J. Palkovič

Rady 90-ročných v našej obci 23. júna 2020 rozšírila pani Rozália 
Štetinová. Pri tejto príležitosti ju navštívil starosta obce, poprial jej, 
aby jej zdravie ešte dlho slúžilo, Božie požehnanie, veľa spokojnosti 
v kruhu svojej rodiny a radosti z vnúčat a pravnúčat. K blahoželaniu 
sa pripája aj redakčná rada Unínskych novín.

Foto: A. Matuškovičová

Pálenica v novom šate
Novú sezónu začne pálenica v novom šate. Budova bola zvonka 

ošarpaná a  preto bola počas prestávky v  pálení fasáda opravená 
a natretá. S pálením sa začne už od 18. augusta 2020. Postupne sa 
zapisujú objednávky a rozbieha sa kolotoč pálenia destilátov. Ovocia 
sa v  tomto roku neukazuje veľa, preto uvidíme, ako dlho potrvá 
tohtoročná sezóna. Všetkým, ktorí majú ovocie na pálenie, prajeme 
aby mali čo najkvalitnejší kvas a aby im čo najviac „tieklo“.

-rd-

Ako sme v Barborke zvládli ťažké obdobie 
izolácie

Koronovú izoláciu sme v našom zariadení celkom úspešne zvládli. 
Náš personál bol pracovne vyťažený na  maximum, no naši klienti 
prežili tieto mesiace bez väčších fyzických a psychických problémov.

Od začiatku júna, keď sa postupne uvoľňovali prísne 
epidemiologické opatrenia, mohli sa aj oni konečne stretnúť so svojimi 
blízkymi. Najprv v exteriéri a neskôr i v interiéri nášho zariadenia. 

Aj počasie nám začalo priať, preto sme dňa 24. júna s  veľkou 
radosťou privítali v  Barborke muzikantov z  jubilujúcej dychovej 
hudby Unínčanka. Tí prišli povzbudiť a  rozveseliť našich starkých 
takmer dvojhodinovým koncertom. A to sa im skutočne podarilo. 
Našich klientov rozospievali a  roztancovali a  mnohým sa pritom 
od  radosti a  dojatia leskli slzy v  očiach. Muzikantov vyprevádzali 
veľkým potleskom a tí ich uistili, že ak budú pozvaní, radi prídu zas. 

Leto už máme v  plnom prúde a  práve v  druhej polovici 
júla, oslávili naše dlhoveké babičky, pani Škodová a  Klenová, 
požehnaných 95 a 96 rokov. Prajeme im, aby v zdraví a spokojnosti 
dožili aj do sto rokov!

Z. Hyžová
Foto: Archív DSS

práce pri  odstraňovaní škôd. Mimoriadna situácia bola odvolaná 
až v  sobotu 27. júna 2020 o  11.00 hod., kedy už prívalové vody 
neohrozovali občanov a  ich majetok. Pri  tejto povodni sa ukázali 
nedostatky, ktoré je nutné čo najskôr riešiť, aby sa predchádzalo 
vzniku takejto nepríjemnej situácie. Je treba pretlačiť niektoré kanále 
tlakom vody, nakoľko sú pozakrývané, upchané nánosmi a  voda 
vyráža z priepustov a zaplavuje okolité rodinné domy. Vyhĺbiť treba 
i kanále pri ceste na IBV, aby voda nezaplavovala záhrady, ale stekala 
do vybudovaných rigolov.

V nasledujúcich dňoch po  búrke bol na  obecnom úrade 
oznámený veľký zosuv pôdy a vymletie výmoľa za dvormi rodinných 
domov v Chrenovici. Starosta obce prizval pracovníkov z Okresného 
úradu Skalica, odbor životného prostredia, aby sa k zosuvu vyjadrili 
a navrhli riešenie, ako zabrániť ďalším zosuvom a škodám občanov 
bývajúcich v tesnej blízkosti výmoľa. Pozemky, na ktorých sa výmoľ 
nachádza sú v  súkromnom vlastníctve osôb, ktoré v  našej obci 
nežijú. 

-rd-
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Z opravy farského kostola
V lete minulého roku sa začalo s  opravou farského kostola. 

Veža kostola potrebovala opravu. Na rímsach rástli rastliny, vysoko 
nad našimi hlavami sa zakorenila breza. Vplyvom poveternostných 
podmienok omietka na  mnohých miestach degradovala a  na 
exponovaných miestach bola už len holá tehla. Od leta do neskorej 
jesene sa pracovalo na jej obnove. Po oplechovaní novým medeným 
plechom a  očistení stien veže vysokotlakom od  mechanických 
nečistôt dostala i nový náter. Na veži pri zvonoch sa vymenili kovové 
okenice. Na  severnej strane kostola, ktorá je najviac postihnutá 
vlhnutím múrov, sa dažďové zvody zo strechy chrámu odviedli mimo 
cintorín, čím sa zamedzilo ďalšiemu nadmernému podmokaniu 
základov. Na  jar tohto roku sa v  obnove kostola pokračovalo. 
Odstránili sa betónové sokle a vlhká omietka. Celý kostol sa obkopal 
až po základy, aby cez leto mohli múry vyschnúť. Taktiež dažďové 
zvody z ostatných strán kostola sa vyviedli mimo cintorín. Elektrické 
vedenie ku kostolu, ktoré bolo vedené vzduchom popri múre kostola 
a pôsobilo rušivo sa preložilo do zeme. Na celej streche sa vymenilo 
uchytenie plechov. Nakoľko kostol je pamiatkovo chránený objekt, 
jeho oprava prebieha v súčinnosti s Krajským pamiatkovým úradom 
v Trnave.

Kostol postavili v  2. polovici 14. storočia v  gotickom slohu. 
Terajšiu podobu dostal pri prestavbe v roku 1749. Pôvodnú gotickú 
loď s rovným dreveným stropom asanovali a vybudovali novú, širšiu 
loď zaklenutú typicky barokovou plochou klenbou (tzv. českými 
plackami). Pri prestavbe vznikla i  terajšia veža. Do  roku 1749 bol 
kostol bez  veže. Staršia gotická časť kostola s  krížovou rebrovou 
klenbou je jediným stredovekým stavebným dokladom vývoja našej 

obce. Novšia baroková časť spolu s  vežou sú príkladom umelecky 
a  stavebne kultivovaného prepojenia cirkevného patronátu 
a  šikovných veriacich. V minulosti totiž patrón kostola financoval 
všetky jeho väčšie stavebné úpravy a prestavby. A tým bola kráľovská 
rodina, konkrétne cisár František Lotrinský, manžel Márie Terézie, 
majiteľ Holíčského panstva. Práve z  tohto obdobia, ktoré možno 
označiť za zlatý vek panstva, pochádza viacero unikátnych stavieb, 
ktoré v okolí vybudoval (Štít a kačenáreň v Kopčanoch, manufaktúra 
v  Holíči, bazilika s  kláštorom v  Šaštíne...). Staršie, menšie farské 
kostoly modernizoval. Jedným z nich bol i náš kostol, ktorý vtedy 
dostal svoj súčasný vzhľad. Nezameniteľnú siluetu veže s konvexnými 
stenami, rímsami a  volútmi. Podiel veriacich pri  týchto prácach 
spočíval v manuálnej pomoci a záprahmi voziť materiál. 

V najbližších mesiacoch sa plánuje okolo celého kostola 
vybudovať odvlhčovací systém, ktorý by mal zredukovať vlhnutie 
muriva kostola. A následne by sa obnovila fasáda. 

Pri obkopávaní múrov sa v zásype našla časť historicky cennej 
kamennej krstiteľnice s  čiastočne zachovanou polychrómiou. 
Do zásypu sa dostala pravdepodobne preto, že jej chýba spodná časť 
(noha) a vrchná časť, kde bývala krstná voda (kupa) je prasknutá. 
Ako umelecky hodnotná by po  primeranej obnove mohla opäť 
slúžiť svojmu určeniu. Preto chceme poprosiť o  spoluprácu 

a pomoc všetkých, ktorí majú akékoľvek fotografie alebo informácie 
o  krstiteľnici, ktorá sa používala pred opravou kostola v  rokoch 
1985-86. Obrátiť sa môžu na obecný alebo farský úrad, či priamo 
na mňa. Vopred ďakujeme!

M. Hoferka

Brigáda pri pokladaní rúr na odvod dažďovej vody z kostola. 
Foto: P. Khúla

Ako sme sa vzdelávali počas karantény 
Týždeň nato, čo sme sa vrátili z jarných prázdnin, nás všetkých 

prekvapil nový koronavírus COVID-19. Na vzniknutú situáciu sme 
neboli pripravení. S  touto neľahkou úlohou sa museli vysporiadať 
učitelia, deti, ale aj ich rodičia. Naša trieda III. A  nabehla od  17. 
marca 2020 na vyučovanie na diaľku, cez sociálne siete. Nakoľko deti 
sú ešte celkom malé, aby si vedeli inštalovať aplikácie do telefónov, 
či počítačov, potrebovali pomoc svojich rodičov. Tu som sa stretla 
s veľkým pochopením u rodičov, ktorí ochotne deťom nainštalovali 
kanál, cez ktorý som im zadávala úlohy a oni mi ich následne späť 
posielali vypracované. Bola som neuveriteľne prekvapená, aké 
projekty a  rôzne tvorivé úlohy, či už z  telesnej výchovy, výtvarnej 
výchovy alebo z  pracovného vyučovania dokázali deti vytvoriť 
za  pomoci rodičov v  domácom prostredí, a  akú veľkú snahu 
a chuť mali učiť sa nové veci. O pár týždňov neskôr, keď sa situácia 
nezlepšovala a stále sme boli odkázaní len na spojenie cez sociálne 
siete, začali sme so  skupinovým online vyučovaním. Aj tu som 
našla podporu u rodičov, ktorí deťom zabezpečili všetko potrebné 
na to, aby sa ich deti mohli online vzdelávať. Deťom sa vyučovanie 
veľmi páčilo, bolo to pre nich niečo nové, zaujímavé, ale aj zábavné. 
Myslím si, že situáciu sme zvládli na výbornú. Touto cestou chcem 
poďakovať deťom za  snahu, a  hlavne rodičom, ktorí s  veľkou 
trpezlivosťou a ochotou pomáhali deťom s riešením úloh a zároveň 

ich posúvali dopredu v  ich rozvoji. Od 1. júna 2020 sa mohli deti 
za  prísnych hygienických opatrení a  na základe dobrovoľnosti 
vrátiť späť do  školských lavíc, opäť sa stretnúť so  svojou pani 
učiteľkou a tiež so svojimi spolužiakmi, ktorí im tak veľmi chýbali. 
Z  našej triedy sme chodili do  školy takmer všetci, snažili sme sa 
zopakovať a  utvrdzovať vedomosti, ktoré sme si osvojovali počas 
online vzdelávania. Po mesiaci vyučovania sa v školskom prostredí, 
ale zároveň s  dodržiavaním všetkých hygienických predpisov sme 
museli školský rok ukončiť a  30. júna 2020 si deti prevzali z  rúk 
svojej pani učiteľky koncoročné vysvedčenia. Z môjho pohľadu bol 
tento školský rok pre všetkých náročný, ale spoločnými silami sme 
ho dokázali zvládnuť.

Text a foto Mgr. S. Chocholáčková

Tretiaci so svojou triednou učiteľkou na konci školského roka.
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Bájka o jednej myši
Jedného dňa myš pozerala cez puklinu v stene farmára a videla 

jeho ženu, ako otvára akýsi balíček. Aké jedlo by asi mohol 
obsahovať? Pýtala sa. Ale keď ho otvorila, hneď mala odpoveď. 
Vnútri bola pastička...

Utekala cez  dvor farmy a  upozorňovala všetkých krikom: „V 
dome je pastička, v dome je pastička!!!“

Sliepka, kvokajúc a hrabúc zdvihla hlavu a hovorí: „Pán Myšiak, 
to je pre Vás vážny problém, ale pre mňa nie. Ja sa nemusím vôbec 
vzrušovať.“

Myš sa otočí na prasa a vypískne: „Pastička je v dome. Pastička 
je v dome.“

Prasa s  ňou má súcit a  hovorí: „Ale to mi je veľmi ľúto pán 
Myšiak, ale ja pre  Vás nemôžem nič urobiť, len sa za  Vás modliť. 
Buďte opatrný a verte mojim modlitbám.“

Myš vyrazí ku krave: „Pastička je v dome. Pastička je v dome.“
Krava hovorí: „Oh, pán Myšiak, je mi to ľúto, ale s mojím nosom 

neponesiem kožu na trh.“
Tak sa myš vrátila odmietnutá, so sklonenou hlavou do domu, 

aby sa postavila tvárou v tvár farmárovej pastičke. Tej noci bol počuť 
v dome divný zvuk – akoby pastička dostala svoju korisť. Farmárova 
žena sa ráno ponáhľala pozrieť, čo sa stalo. Potme nevidela, že sa 
do  pastičky chytila jedovatá zmija. Tá ju poštípala. Farmár rýchlo 
odviezol ženu do nemocnice a domov sa vrátila s horúčkou.

Je známe, že horúčka sa lieči silnou slepačou polievkou, a  tak 
farmár zabil sliepku.

Ale bolesť jeho ženy pokračovala a  prišli ju navštíviť priatelia 
a  susedia. Aby ich všetkých nakŕmil, farmár zapichol prasa. 
Farmárova žena sa bohužiaľ nevyliečila a  zomrela. Na  pohreb 
prišlo toľko ľudí, že farmár musel zabiť kravu, aby mal pre všetkých 
dostatok mäsa. Myš to všetko sledovala s  veľkým zármutkom 
cez svoju puklinu v stene.

Ponaučenie: Preto, keď nabudúce počuješ, že má niekto problém 
a  myslíš si, že sa ťa to netýka, spomeň si – keď je niekto z  nás 
v ohrození – všetci sme v nebezpečí !!!

Všetci sme vynaliezaví v tom putovaní zvanom „život“. Musíme 
dohliadnuť jeden na  druhého a  napraviť dodatočnú snahu, že sa 
niekto z  nás vzmuží. Spomeň si – každý človek je podstatná niť 
v  tapisérii druhej osoby. Naše životy sú popreplietané navzájom. 
Jedna z najlepších vecí, ktorá spojuje tento svet je priateľstvo....

Zdroj: internet

Okienko do činnosti Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Uníne

Výbor JDS v Uníne i touto formou pravidelne hodnotí plnenie 
úloh stanovených hodnotiacou schôdzou konanou v minulom roku.

Aktívnym podielom výboru a  členov našej organizácie sa 
od marca tohto roku uskutočnili tieto akcie:

Dňa 23. júna 2020 sa členovia JDS zúčastnili prednášky 
o bylinkách, zbere a ich použití.

Výbor organizácie 16. júla 2020 brigádou u  Panny Marie 
pri  dome smútku vyčistil, upravil a  skultúrnil priestory. Boli 
zakúpené dve kytice, ktoré sú položené pri jaskynke.

Desiati členovia organizácie sa v štvrtok 23. júla 2020 zúčastnili 
zájazdu na  „Anna-bál“ v  Lanžhote, kde sa zúčastnili aj miestne 
organizácie JD z Kopčian, Skalice a Holíča. Túto akciu každoročne 
na  jar usporiada výbor JDS Kopčany, no v  dôsledku obmedzení 
v súvislosti s pandémiou sa uskutočnil až po uvoľnení obmedzení. 
JDS Kopčany využilo zájazd k Osičkom a usporiadalo ho v Lanžhote.

Niekomu sa bude zdať málo akcií v hodnotenom období, ale je 
to realita spôsobená pandémiou.

Výbor pripravuje pre členov JD ďalšie akcie, ktoré Vám včas oznámi 
prostredníctvom miestneho rozhlasu, verejnou informačnou tabuľou 
a prostredníctvom internetu. Chceme však požiadať všetkých členov JD 
v Uníne o aktívnejší prístup k poriadaným akciám a zájazdom.

Výbor JDS v  Uníne oceňuje prístup členov JD pri  plnení 
opatrení nariadených v  dobe pandémie a  úprimne nás členov JD 
žiada o dodržovanie súčasných, možno i budúcich opatrení.

Dr. L. Matušovich

Bylinky, zber a použitie
Bylinky. Niekto ich zbiera, suší, ale 

nevie ich presné využitie. Niekto ich dobre 
pozná, ale chce si rozšíriť svoje vedomosti 
a niekto o nich vie len málo. Preto Jednota 
dôchodcov v  Uníne zorganizovala 
prednášku na  tému „Bylinky, zber 
a  použitie“. Beseda sa uskutočnila 
v  kultúrnom dome dňa 23. júna. Konala 
sa formou otázok a odpovedí. Na otázky 
publika sa snažil odpovedať pán Karel 
Štenbaur, kúpeľný lektor a  bylinkár. 
Najčastejšie boli rozoberané tradičné 
rastliny rastúce v  našich záhradách 
a  okolitých lúkach a  lesoch. Otázky 
sa týkali predovšetkým ich využitia, 
možnosti spracovania a  uchovávania. 
Časté boli i otázky na jednotlivé ochorenia 
a  to, ktorá bylinka, alebo ich zmes je 
na chorobu vhodná. 

Bylinky v  správnej kombinácií a  správnom množstve sú 
výborným pomocníkom v  našej domácnosti pri  liečbe rôznych 

ochorení. Netreba však 
zabúdať na  to, že niektoré 
sa navzájom kombinovať 
nemôžu. Pán Karel 
Štenbaur prízvukoval 
aj na  to, že taktiež 
kombinácie niektorých 
liekov a  byliniek sa 
neznášajú. Preto je dôležité 
poradiť sa so  svojím 
lekárom, lekárnikom 
alebo iným odborníkom 
na  fytofarmaká (lieky 
z  liečivých rastlín), ako 
ich používať. Prednáška 
bola zakončená predajom 
produktov, ktoré 
pán Karel Štenbaur 
vyrába. Ďakujeme 
Jednote dôchodcov 

za  uskutočnenie tejto prednášky, ktorá obohatila prítomných 
o poznatky v oblasti zdravia.

R. Petrášová

Foto: J. Juriga

Urbarníci rokovali
V nedeľu 2. augusta 2020 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie 

pozemkového spoločenstva Urbarníci Unín. Podielnici urbariátu 
zhodnotili prácu a výsledky za rok 2019. Členovia výboru predložili 
plán na  nastávajúce obdobie a  zvolili nových členov výboru 
a dozornej rady. Po skončení zasadnutia valného zhromaždenia sa 
konalo prvé zasadnutie výboru a  dozornej rady. Okrem riešenia 
iných problémov prebehla voľba predsedov týchto orgánov. Výbor 
si za svojho predsedu zvolil Petra Šišku a dozorná rada JUDr. Jána 
Štepánika. 

-jp-
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Dychová hudba Unínčanka má 50 rokov
Dychová hudba Unínčanka bola založená väčšinou súčasných 

účastníkov Unínčanky v auguste v roku 1970 a to v úprimnej snahe 
zachovať a  pokračovať v  nepretržitej 
tradícií dychových hudieb v obci Unín.

Podľa vyššie uvedeného je zrejmé, 
že vek členov Unínčanky je jednoznačne 
nadpriemerný v  porovnaní s  okolitými 
dychovkami. I toto konštatovanie a zjavné 
šediny sedemdesiatnikov svedčia o tom, že 
v  tomto roku dychová hudba Unínčanka 
si pripomína 50. výročie od jej vzniku.

Úplne prvá dychovka v obci Unín bola 
založená v  80 – tých rokoch 19. storočia 
a  fungovala do  polovice 20-tych rokov 
dvadsiateho storočia. Kapelníkom kapely 
bol Štefan Feldmon, ktorý sa v obci Unín 
okrem dychovky intenzívne venoval 
i  divadelným ochotníkom a  speváckym 
súborom, podľa dnešného ponímania 
histórie obce je možné jeho činnosť spolu 
s  učiteľom a  rechtorom Alexandrom 
Flamíkom ml. označiť za najvýznamnejších 
folkloristov našej obce.

Veľmi významné obdobie pre  vznik 
a  rozvoj dychoviek v  obci nastal po  skončení 1. svetovej vojny, 
v  tomto medzivojnovom období boli založené hneď dve veľké 
dychovky, jedna pod  kuratelou miestnych Orlov a  druhá 
pod patronátom unínskych Sokolov a popri nich, približne v  tom 
istom čase v  obci vznikla aj malá tanečná hudba Orolská kapela 
získavala z  roka na  rok na  svojej popularite, kapelnícku taktovku 
až do roku 1938 pevne držal mimoriadne talentovaný a muzikálne 
disponovaný hráč na  prvú krídlovku Imrich Matuškovič. Potom 
kapelu až do  konca jej účinkovania v  50-tych rokoch minulého 
storočia viedol kapelník, divadelník a organista v jednej osobe Jozef 
Dermek. V roku 1957, talentovaní mládenci z okolia Andreja Malíka 
si založili novú dychovku, učiteľa si pozvali z Holíča a bol nim Ignác 
Kocák. Ešte nevyzretú a neskúsenú kapelu z osobných dôvodov však 
náhle opustil. Koncom roku 1959 – našťastie – mierne pozmenenú 
a  doplnenú kapelu o  nových záujemcov prevzal skúsený dirigent, 
učiteľ hudby a  výborný organizátor mládežníckych dychoviek 
Viktor Planka zo  Štefanova. Začiatkom 60-tych a  70-tych rokov 
minulého storočia sa v Uníne vďaka veľmi priaznivým podmienkam 
a  nebývalej chuti mladých ľudí naučiť sa hrať na  hudobný nástroj 
a byť členom výbornej muziky, sa v Uníne vyprofilovali dve veľmi 
populárne dychové hudby a to najskôr Záhoranka a neskôr dychová 
hudba Unínčanka. Týmto dvom silným hudobným telesám odvážne 
konkurovala tanečná hudba Mladosť neskôr účinkujúca pod názvom 
Unitoon, ktorej bol vedúcim Ján Petržala. Kapelníkom Záhoranky 
najskôr bol Ervin Vymyslický a po ňom až do konca jej účinkovania 
bol Štefan Pecha.

V auguste v  roku 1970 z  pôvodnej žiackej dychovky 
a  prestúpením niekoľkých hráčov z  Ervínovej muziky vznikla 
dychová hudba Unínčanka. Kapelníkom Unínčanky od  jej vzniku 
bol Milan Hrebačka. 

Prvé roky Unínčanky plynuli v znamení postupného formovania 
jej umeleckého profilu, ktorý od  prvých krokov Unínčanky 
bezprostredne ovplyvňovali viacerí učitelia, dirigenti a  umeleckí 
vedúci súboru medzi ktorými treba spomenúť prvého učiteľa 
Rudolfa Škadru, neskôr kapelu usmerňoval a  nacvičoval bývalý 
kapelník jednej z medzivojnových kapiel a miestny organista Jozef 
Dermek .Okrem týchto dvoch spomenutých na  vývoj umeleckej 
podoby dychovej hudby mali svoj podiel aj iní učitelia a dirigenti, 
nie je možné zabudnúť na Františka Zemanka, Františka Okenku, 
Michala Galovca a  Josefa Kopečka. Na  konečné vyprofilovanie 
dychovej hudby Unínčanky mali však rozhodujúci vplyv najmä 
Miroslav Irša, Adam Hudec a Ing. Milan Čechovský.

Vďaka spolupráce s rozhlasom a s televíziou a vydaním viacerých 
gramoplatní, kaziet a  CD mnoho skladieb Unínčanky zľudovelo. 
Mnoho hudobných súborov i  v dnešnej dobe skladby Unínčanky 
s obľubou zaraďujú do svojho repertoáru. 

Unínčanka reprezentovala 
slovenskú dychovú hudbu i  v 
zahraničí, zúčastnila sa mnohých 
akcií v  Nemecku, Rakúsku, 
Poľsku a  vo Francúzku. Jej 
repertoár pozostáva nie len 
z  vlastných skladieb, Unínčanka 
rada interpretuje najmä skladby 
blízkeho moravského Slovácka 
a  klasické skladby pôvodných 
českých a slovenských autorov.

Za celú dobu trvania 
Unínčanky mali na  jej podobu 
veľký vplyv i  jej kapelníci 
a  umelecký vedúci. V  čase jej 
najväčšieho rozmachu kapelníkmi 
boli Ján Juriga a Alexander Vanek, 
ale najväčšiu zásluhu na vzostupe 
Unínčanky a  vykryštalizovaní 
jej špecifického štýlu mal 
autor mnohých „záhoráckých 
pjesniček“ umelecký vedúci 

dychovej hudby Unínčanky Miroslav Irša. Jeho vtedajšie 
spoločensko-politické postavenie, jeho systematické budovanie 
repertoáru a  organizátorská, propagačná a  umelecká práca mali 
postupne rozhodný vplyv na  to, že z  bežnej dedinskej dychovky 
zakrátko vznikla jedna z najlepších dychoviek Slovenska. Tak, ako 
to niekedy býva medzi bežnými ľuďmi, keď prehra jedného v tej istej 
veci pre druhého môže znamenať prospech, tak to bolo i vo vzťahu 
Záhoranka verzus Unínčanka. Odchodom špičkových a  zároveň 
nenahraditeľných muzikantov Záhoranky do DH Skaličané a kapely 
Vlada Kumpána Záhoranka zanikla. Zánikom Záhoranky ostatní 
hráči vstúpili do  Unínčanky. V  tom istom období z  Unínčanky 
vystúpil dovtedajší kapelník Unínčanky Pavol Štetina, ktorý kapelu 
viedol od  augusta 1990. Po  skončení tohto hektického obdobia 
sa Unínčanka veľmi rýchlo skonsolidovala. Do  čela Unínčanky 
v  septembri 1995 bol zvolený bývalý kapelník Záhoranky Štefan 
Pecha. Od minulého roku vedie Unínčanku prvý neunínčan a to Ján 
Čmarada z Radošoviec. 

Dychová hudba Unínčanka si svoju veľkú popularitu vydobila 
i vďaka tomu, že za svojej existencie spolupracovala s významnými 
hudobnými skladateľmi. K vyššie spomínanému Miroslavovi Iršovi 
treba hneď priradiť Adama Hudeca, potom Stanislava Mášika, 
Viktora Sárku, Ing. Milana Čechovského, Jožku Konečného, 
Blahoslava Smíšovského.

Kapela v spolupráci s vtedajšou televíziou a rozhlasom nahrala 
vyše 60 skladieb. S  vydavateľstvom OPUS v  Bratislave natočila 
tri gramofónové platne, pri  nahrávaní uvedených platní kapela 
úzko spolupracovala s  takými umeleckými osobnosťami akými sú 
Jožka Černý – populárny moravský slávik a Antonom Gajdošom – 
sólistom Ľudovej hudby Československého rozhlasu v Bratislave.

Vzhľadom na  vekové zloženie hudby a  na tvrdé spoločenské 
zmeny, ktoré v  spoločnosti nastali po  roku 1989 i  Unínčanka sa 
musela tejto realite prispôsobiť, v týchto časoch keď nenáročnému 
publiku stačí neregulovaná a poriadne hlučná elektronická hudba.

V súčasnom období Unínčanka účinkuje doma i v blízkom okolí 
na  rôznych folklórnych okresných alebo krajských podujatiach, 
na  väčších náboženských a  politických akciách, ale omnoho 
častejšie pri pohreboch ako v minulosti na svadbách lebo hodových 
zábavách. Napriek tomuto všetkému v  kapele panuje optimizmus, 
tradičná zodpovednosť a  viera, že do  súboru prídu noví a  mladí 
nadšenci dychovej hudby, ktorí nedovolia, aby odišli do zabudnutia 
prekrásne záhorácke zvyky, kroje a jedinečné pesničky.

Dr. J. Štepánik

Obal z LP Unínčanky z roku 1987
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Naši spoluobčania v zahraničí
V pokračovaní životných príbehov a ciest našich spoluobčanov 

dnes predstavujeme mladú MUDr. Hanu Pollákovú. Položili sme 
jej niekoľko otázok, v ktorých nám v krátkosti priblížila svoj život 
a prácu vo Švédsku.

Zamenila si české zdravotníctvo za švédske. Prečo a ako si si 
zvykla na prácu a život v Štokholme?

Áno, po škole som začala pracovať na internej 
klinike v  nemocnici Motol v  Prahe, kde som 
pracovala zhruba rok a  pol. Môj priateľ, tiež 
zo Slovenska, už v tom čase pracoval v IT oblasti 
pre medzinárodnú firmu a naskytla sa mu možnosť 
pracovať v manažmente na severe a to konkrétne 
do  Švédska. Nordické krajiny už poznal a  tak sa 
vlastne začalo naše severské dobrodružstvo. Od tej 
doby tu žijeme už viac ako dva a pol roka. 

Čo sa konkrétne týka mojej práce, tam prebehla 
zásadná zmena v  tom, že som sa z  nemocnice 
presunula do  ambulantnej sféry a  pracujem 
momentálne ako všeobecný lekár pre  deti 
a  dospelých (tzv. allmänläkare) v  súkromnej 
klinike. Už samotná práca všeobecného lekára je 
tu ale na severe iná, než na čo sme zvyknutí u nás 
na Slovensku. Je to dané hlavne tým, že podstatná 
časť zdravotnej starostlivosti sa odohráva práve 
na úrovni primárneho kontaktu a do nemocnice 
sa dostanú až tie najvážnejšie prípady. Preto vybavenosť ambulancie 
všeobecného lekára zahŕňa nie len lekára a  sestričku, ale máme 
okrem iného k  dispozícii aj fyzioterapeuta, psychológa, dietológa 
alebo špecializované vybavenie. Je dôležité povedať aj to, že úloha 
sestry a  doktora je iná, než ako poznáme my. Zdravotná sestra je 
tu rovnocenný partner doktora a  sestry sa špecializujú v  rôznych 
oblastiach, presne tak ako lekári. V  praxi to znamená, že máme 
na klinike sestru, ktorá napríklad pracuje len s diabetikmi, iná má 
zase na starosti všetkých pacientov s astmou a podobne. Všeobecní 
lekári na druhú stranu vykonávajú viacej úkonov ako napríklad malú 
chirurgiu alebo konzultácie so špecialistami namiesto pacienta.

Čo sa samotného života tu týka, asi najväčší rozdiel vnímam fakt, 
že Švédsko je veľmi pokroková a digitálna krajina čo v praxi znamená, 
že všetko si tu človek dokáže vybaviť online za pár minút bez toho, 
aby fyzicky musel niekam chodiť. Úrady, dane ale aj veci ohľadom 
auta vybavíte z pohodlia domu. Je to vidieť aj napr. v situácii ako je 
platby za  služby – takmer všetko sa platí kartou, telefónom alebo 
aplikáciou na  platenie (tzv. Swish) čiže aj malí obchodníci môžu 
veľmi ľahko prijať platbu napríklad za  zmrzlinu na  ulici digitálne 
a bezpečne. Ja som za posledné 2 roky čo tu žijeme fyzicky peniaze 
nedržala v ruke a niektoré bankovky ani neviem ako vyzerajú. Veľmi 
veľký dôraz sa tu kladie na ekológiu v každom aspekte života. Či je 
to triedenie odpadu do ôsmych rôznych kontajnerov pri ktorom radi 
pomáhajú aj deti, alebo dôraz na obnoviteľné energie, infraštruktúru 
pre hromadnú dopravu a veľa zelene a parkov v blízkosti domov. 

Po stránke zdravotníckej prežívame pomerne ťažké obdobie, 
sú rôzne obmedzenia, pokyny a  príkazy, ktoré sme predtým 
nezažívali. Poznáme ako je to u nás. Čo vo Švédsku? Aký je tam 
dopad na celkový život a prácu v zdravotníckom zariadení?

Bohužiaľ korona zasiahla aj tu. Vďaka spomínanej digitalizácii 
tu ale karanténa nemala až taký významný dopad na  život ľudí, 
pretože väčšinu vecí ste si vybavili cez internet aj predtým. Čo sme 
spozorovali bolo, že tu stúpol dopyt po  donáške potravín a  jedla 
z  reštaurácií a  obchodov do  domu. Taktiež pribudli dezinfekcie 
na  každom kroku či už v  obchodoch, reštauráciách alebo iných 
verejných miestach. 

Čo sa zdravotníctva týka, boli tu ako odozva vytvorené nové 
rutinné postupy, ktoré majú zaručiť bezpečnosť pre  pacientov 
ako aj personál. Ako príklad boli vytvorené špeciálne miestnosti 
pre pacientov, ktorí prichádzali s podozrením na koronu. Doktori 

majú vybavenie pre fyzickú ochranu ako aj dezinfekčné UV svetlá 
v  ambulanciách. Úrad pre  zdravotníctvo vydal odporúčania 
občanom aby kto mohol, pracoval z domu, necestoval často MHD 
a udržiaval odstup a to dokonca aj v medicínskej oblasti. Stretnutie 
s  lekárom, zdravotnou sestrou alebo psychológom cez  mobilnú 
aplikáciu, skype alebo chat tu bolo bežné už pred pandémiou. 
Predpisy na lieky samozrejme dostanete tiež digitálne. V konečnom 

dôsledku sme tu videli určite menej paniky 
a obmedzení ako vo zvyšku Európy. 

Aký pociťuješ, vidíš rozdiel v životnom štýle 
v  porovnaní týchto dvoch krajín (SVK a  SW), 
kde sú rozdiely, čo uprednostňujú vo  svojom 
živote a pod.

Život tu na severe je v mnohých veciach iný. 
Už samotný Štokholm, kde žijeme my, je iné 
mesto, než na aké sme zvyknutí my, na Slovensku 
a  dôvodom je všadeprítomná voda a  rovina. 
Štokholm sa často krát označuje ako ”Benátky 
severu”. Je naozaj doslova a  do písmena mesto 
na vode. Rozkladá sa na 14 ostrovoch, ktoré spája 
dokopy 57 mostov. V  okolí mesta sa nachádza 
rozľahlé zoskupenie asi 30 000 ostrovov rôznych 
veľkostí.

Čo sa týka života na severe, každý si asi nájde 
to svoje, v  čom mu je táto krajina sympatická. 
Ja za  seba môžem povedať, že veľmi obdivujem 

tunajší dizajn ale taktiež oceňujem prístup k prírode, pretože to je 
niečo, čo si tu už deti od malička veľmi vážia a strážia. Okrem prírody 
milujú Švédi leto a slnko, ktoré tu trvá krátko a preto si ho tu snažia 
naplno užiť. V praxi to znamená, že sa tu zvyčajne v júli zastaví čas. 
Ľudia si berú 4-5 týždňov dovolenky na to, aby navštívili svoje letné 
chaty (sommarstuga) alebo vyrazili do  teplých krajín aby si teplo 
do sýtosti užili. Neskôr totiž nastane obdobie chladu a hlavne tmy. 
A to je ďalšia vec, na ktorú si ja osobne ešte stále zvykám - na dlhé 
zimné večery, kedy slnko vyjde na maximálne 4 hodiny a inak je tu 
šero až tma. V lete pre zmenu nám slnko takmer nezapadá a slnko 
máme ešte o polnoci a východ je už o tretej ráno – takže kvalitné 
závesy sú nevyhnutnosť, aby sa človek dobre vyspal.

Hani, ďakujeme, že si si našla čas a priblížila nám ako funguje 
zdravotníctvo a život v krajine, ktorá je pre nás v tomto smere málo 
známa. Prajeme Ti, aby sa Ti darilo v osobnom aj pracovnom živote 
a tešíme sa na stretnutie u nás doma, v Uníne.

-jp-

Aj naši študenti sú úspešní v zahraničí
Oslovili sme preto jednu z  nich, Brigitku Vachovú, aby sa 

podelila s nami o svoje zážitky a skúsenosti.
Ako veľa iných študentov som sa i  ja (Brigita Vachová) v  3. 

ročníku bilingválneho gymnázia rozhodla zúčastniť polročnej 
študentskej výmeny v zahraničí. V mojom prípade sa však nejednalo 
o  typickú Ameriku či Anglicko, rozhodla som sa pre  trochu 
netradičnejšie Írsko. V  tomto článku sa vám môj pobyt pokúsim 
v skratke priblížiť zodpovedaním pár otázok. 

Čo ťa najviac prekvapilo, keď si prišla do Írska?
Moja prvá skúsenosť v  Írsku bolo čakanie na  odvoz z  letiska. 

Musím povedať, že po skoro 2-hodinovom čakaní na autobus, ktorý 
nakoniec meškal 30 minút (a vraj u  nás nejazdia autobusy načas) 
som si začínala myslieť, že sa do rodiny ani nedostanem. Prekvapivo, 
prvou osobou, ktorú som stretla aby som sa spýtala, či som vôbec 
na správnej zastávke, bola pani z Česka, nakoniec prvá aj posledná 
osoba s ktorou som sa dohovorila slovensky. 
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Bolo ťažké pochopiť ich prízvuk? Ako dlho ti trvalo než si 
začala chápať väčšinu slov?

Keď som prvýkrát stretla svoju rodinu, nebolo príliš ťažké 
rozumieť keď rozprávali na mňa. Keď však začali komunikovať medzi 
sebou, zmocnila sa ma nervozita a začala som uvažovať, či je toto 
vôbec angličtina. Samozrejme, bola. Ich prízvuk, bol niekedy ťažšie 
pochopiteľný, hlavne ak sa jednalo o  starších ľudí. Môj hosťovský 
otec mal veľmi silný prízvuk a ešte i na konci výmeny som mala sem 
tam problém mu rozumieť. No celkovo boli vždy veľmi ohľaduplní 
a  na nás sa snažili rozprávať “zrozumiteľnejšie“ takže som nikdy 
nemala väčšie problémy. 

Povedala by si, že ľudia v Írsku sú milší ako na Slovensku?
Myslím, že to záleží na  každej osobe a  zastávam názor, že 

na  Slovensku je veľa milých ľudí. Keď však premýšľam o  správaní 
a zvykoch, ktoré ľudia majú, povedala by som, že Íri sú spoločenskejší 
a  priateľskejší. Napríklad, jedna vec, ktorá ma zaujala a  trochu 
prekvapila. Ak idete pešo po  ceste a  oproti vám ide auto, mali by 
ste vodičovi zamávať ako znak pozdravu a on skoro vždy odmáva 
späť. Vraj je to zdvorilé a nezáleží na tom, že vy ich nepoznáte a oni 
šoférujú. Rovnako ak ste na  prechádzke a  stretávate cudzincov, 
niektorí sa s  vami radi začnú rozprávať, pýtajú sa odkiaľ ste, dajú 
vám rôzne typy kam by ste mali ísť a minimálne sa každý pýta ako sa 
máte, čo ich podľa mňa robí o niečo milších ako sme my.

Aké sú najviditeľnejšie rozdiely medzi slovenskými a írskymi 
školami?

V porovnaní so  Slovenskom, kde majú študenti vlastnú 
triedu, v  ktorej si môžu nechať veci a  stráviť prestávky, v  Írsku 
majú skôr učitelia svoje triedy alebo laboratóriá. Žiaci trávia svoj 
čas či už pri  ich skrinkách, vonku, v  jedálni alebo na  chodbe. 
Podľa svojho rozvrhu musia vždy vedieť, kde bude ďalšia lekcia. 
Menia sa i  spolužiaci, každý si môže vybrať predmet, ktorý ho 
skutočne zaujíma prípadne ktorému sa chce v budúcnosti venovať. 
Nezabúdajúc rovnako na “dress code“, svoj vlastný typ uniformy má 
pravdepodobne každá škola v Írsku. Dĺžka lekcií bola ďalším celkom 
významným rozdielom. Lekcie trvali 60 minút a  počas školského 
dňa sme mali len dve prestávky. Po  prvých 2 hodinách sme mali 
prvú 15 minútovú prestávku, po 4 hodinách druhú, obedovú, ktorá 
mala 45 minút. Ráno sme opustili náš dom o ôsmej a vrátili sme sa 
zo školy okolo 16:40.

Dokázala si pokryť všetky svoje výdavky? Na  čo si utratila 
najviac?

Zistila som, že v porovnaní s Írskom sa dá na Slovensku oveľa 
praktickejšie cestovať po krajine. Väčšinu peňazí som pravdepodobne 
utratila za  dopravu. Autobusy a  vlaky mi v  porovnaní s  našou 
krajinou prišli násobne drahšie, i  cez to, že sme študenti, často 
pre nás neplatili žiadne špeciálne zľavy ani výhody.

Ako sa ľudia v  Írsku správali v  súvislosti s  koronavírusom? 
Aké opatrenia prijal štát?

Pamätám si, keď bol v Írsku potvrdený prvý prípad. Bol to muž 
prichádzajúci z  Talianska späť do  Severného Írska, ktorý priletel 
do Dublinu. Veľa učiteľov a žiakov sa začalo pýtať mojich talianskych 

priateľov, či boli počas sviatkov doma. Ľudia si začali pandémiu 
uvedomovať, ale veľmi vystrašení kvôli nej neboli. Školy zatvorili 
pomerne neskoro, potom, čo bolo potvrdených až cez 100 prípadov, 
ktoré sa nachádzali i  v tesnej blízkosti nášho okolia. Pokračovali 
rušením zápasov, zatváraním malých obchodov a  nákupných 
centier, rušením verejných zhromaždení a koncertov. Keď to začalo 
byť vážne a začalo to vyzerať, že z krajiny pravdepodobne budeme 
musieť odísť, naša rodina nás vzala na  miesta, ktoré sme dovtedy 
nestihli navštíviť. Pláže, jazerá alebo útesy, samozrejme všetko 
v  prírode. Stále sme stretali veľa ľudí, no rúška sa tam nenosili 
vôbec. Prví ľudia v Írsku, ktorí mali rúška, boli až tí, čo som stretla 
v Dubline na letisku pri ceste domov. Keď som prišla na Slovensko, 
bolo preto celkom neobvyklé vidieť všetkých ľudí nosiť rúška.

Aké skúsenosti si budeš pamätať po zvyšok svojho života?
Mala som šťastie a dostala som jednu z najlepších rodín spolu 

s úžasnou výmenou sestrou. Povedali nám, čo nesmieme zabudnúť 
navštíviť a  ukázali nám veľa krásnych destinácií. Moja obľúbená 
skúsenosť alebo viacmenej spomienka je pravdepodobne západ slnka 
nad jazerom zvaným Lough Gur, ktoré sa stalo mojím obľúbeným 
miestom v Írsku. Rovnako som mala úžasnú možnosť navštevovať 
jazdecké lekcie a naučiť sa ich trochu nezvyčajný šport Polocrosse.

Bola príroda taká úchvatná, ako vidíme na obrázkoch?
Príroda je jednou z vecí, ktoré sa mi na krajine páčili najviac. 

Nebola taká úchvatná, ako môžete vidieť na  mojich fotkách. 
V  skutočnosti bola ešte oveľa krajšia. Hneď som sa zamilovala 
do tých parkov plných krásnych zelených stromov, kríkov a kvetov, 
do všetkých tých pláží s vetrom vlajúcim vo vlasoch, do nekonečných 
západov slnka nad  malebnými vidieckymi jazierkami a  nakoniec 
neustáleho pokoja a ticha nevinnej prírody.

Splnila krajina tvoje očakávania? Bola si niektorými vecami 
sklamaná?

Írsko splnilo moje očakávania naplno. Niektoré veci som si však 
predstavovala inak. Väčšinou to bolo to, čo som mohla očakávať, 
no stále niečo nové a  zaujímavejšie ako môj každodenný život 
na Slovensku. Najväčšou nevýhodou z celého pobytu bolo pre mňa 
definitívne chladné Írske počasie. V škole bolo veľmi zima, dokonca 
i v našej izbe bolo tak na zimnú bundu, tam sme si však hneď ako 
sme prišli zo školy mohli zatopiť. Vonku často pršalo a dočkali sme 
sa i trochu snehu. Aj keď sa tento problém časom vytratil a zvykla 
som si nato, obzvlášť som sa tešila na posledné teplé mesiace mojej 
výmeny. Určite by priniesli viac možností cestovať a  objavovať 
krajinu. Preto aj keď viem, že zato nikto nemôže, a v tejto dobe to 
bolo asi najlepšie rozhodnutie, najviac sklamaná som bola z  toho, 
že som musela predčasne ukončiť svoju výmenu a opustiť krajinu. 

Brigitka, ďakujeme Ti, že si venovala svoj voľný čas aj našim 
čitateľom, aby si mohli takýmto spôsobom urobiť predstavu o štúdiu 
a živote v iných krajinách.

-jp-
Foto: Archív B. Vachovej
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Železný hasič Záhoria 2020
M y š l i e n k a 

na  organizovanie tejto súťaže 
vznikla po našej minuloročnej 
účasti na  takejto súťaži 
v  Bojniciach a  vo Vrbovom 
a  sme radi, že tento rok 
spravíme podobnú súťaž 

s podporou obecného úradu aj u nás v Uníne. Je 
to súťaž pre  jednotlivcov, členov Dobrovoľných 
zborov ale aj pre  príslušníkov Hasičského 
a  Záchranného zboru. Súťažiaci musí prejsť 
jednotlivými disciplínami a  dosiahnuť najlepší 
čas. Celý súťažný pokus bude súťažiaci vykonávať 
v plnej výstroji, a to zásahová obuv, oblek, prilba, 
rukavice a samozrejme aj dýchací prístroj, ktorý si 
súťažiaci nesie na chrbte ako záťaž. Po odštartovaní 
súťažiaci pristúpi k  PS12, ku  ktorej pripojí 2ks 
B hadíc, uchopí prúdnice spojené s  2x2ks B 
hadíc a  roztiahne ich na  vzdialenosť 40m, kde 
prúdnice odloží, následne musí prekonať 2m 
vysokú bariéru (ženy 1m), prevrátiť 4x traktorovú 
pneumatiku, prejsť cez  6m dlhý tunel, cez  ktorý 
musí preniesť hasiaci prístroj, následne pristupuje 
k Hammer boxu, ktorý slúži na simuláciu sekania 
pri  zásahu. Tu 5kg kladivom vykoná 80 úderov 
(ženy 40 úderov), ďalej musí súťažiaci vystúpiť 
10x na schod, pričom má ako záťaž v každej ruke 
25kg (ženy 10kg), pomocou Rautekového úchopu 
preniesť cca 80kg figurínu na  vzdialenosť 20m 
(ženy 10m), zmotá 2x B hadicu, ktorú odloží 
do vyznačeného priestoru a následne beží do cieľa.

Každý súťažiaci má na vykonanie disciplín len 
jeden pokus. 

Registráciu do  súťaže sme spustili 7. júla 
2020 a štartovú listinu už máme naplnenú. Počet 
účastníkov je limitovaný na 50. 

Súťaž tohto typu je na  Slovensku čo raz 
viac vyhľadávaná, a  preto máme na  štartovej 
listine aj reprezentantov TFA Team Slovakia, 
ktorí reprezentujú Slovenskú republiku v  týchto 
súťažiach aj na medzinárodnej úrovni. Súťažiacich 
máme aj z  Košíc, Štrby, Brezna, Prievidze, 
Bratislavy, Malaciek ale aj z okolitých zborov ako 
Holíč, Letničie, Jablonica atď. Prihlásených máme 
aj niekoľko súťažiacich z Českej republiky (Újezd, 
Modrá, Dlouhá Loučka, atď.), čo robí z  našej 
súťaže medzinárodnú. 

Pre každého zo  súťažiacich máme 
pripravené účastnícke medaily, tričká a  ďalšie 
veci od  sponzorov súťaže. Pre  tých najlepších sú 
pripravené poháre a aj hodnotné ceny. Súťažiť sa 
bude v  troch kategóriách a  to ženy, muži 18-35, 
muži 35+.

Celú súťaž bude ozvučovať a  moderovať 
komentátor Igor Dobrovodský a  pre deti bude 
podľa počasia prichystaná aj pena a  ukážky 
hasičskej techniky od Hasičského a Záchranného 
zboru Holíč.

Otvorený budeme mať aj tradičný „Bufet 
u Hasiča“, kde bude na predaj aj guláš. 

Všetkých Vás srdečne pozývame 19. septembra 
2020 na  ihrisko TJ Unín, aby sme vytvorili 
pre  účastníkov príjemnú atmosféru a  veríme, že 
každého jedného budete potleskom a  pokrikom 
motivovať k svojmu najlepšiemu výkonu. 

J. Vanek 
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Dnes už historická fotografia z našej obce
Poznáte kde stál 

domček na fotografii a 
komu patril? Ak máte 
podobné fotografie 
domov, ktoré už 
neexistujú, podeľte sa 
aj s našimi čitateľmi. 

Odpoveď: Dom 
Jána a  Perpetuely 
Danielových a 
nachádzal sa vedľa 
cesty pri roľníckom 
družstve.

Druh nájmu:  rodinná akcia
Ceny v EUR

Nájom osobám Záloha
Občanom s TP 

v obci Unín
Ostatným 
občanom

Za 1 sálu 50,-* 80,-* 50,-
Za 2 sály 100,-* 160,-* 50,-
Zasadačka 20,-* 40,-* 50,-
Kuchyňa 10,-* 20,-* 100,-
Svadba, posedenie pred odchodom na iné 
miesto konania svadby 30,-* 80,-* 50,-

Cena za každý 1 deň nad rámec 
štandardného času** 20,- 40,- -

Posedenie pri smútočnom obrade 10,- 20,-
Spotreba pitnej vody 5,- 10,-
* k cene za nájom sa pripočítajú náklady za spotrebované energie
** štandardný čas nájmu: štvrtok od 8:00 hod do pondelka 15:00 hod
za občana s trvalým pobytom, sa považuje osoba, ktorá organizuje konkrétnu akciu, v prípade 
svadby ženích, nevesta alebo rodičia niektorého z nich, ktorá má trvalý pobyt v obci Unín  

Druh prenájmu
Ceny v EUR

Prenájom Záloha
Hudobné produkcie (tanečné zábavy, plesy) - organizácie z obce 50,-* 50,-
Hudobné produkcie (tanečné zábavy, plesy) - ostatné súkromné 
osoby a organizácie 100,-* 100,-

Krátkodobé akcie, spoločensko-kultúrne akcie, besedy, školenia 
– organizácie z obce do 3 hodín 20,-* 50,-

Krátkodobé akcie, spoločensko-kultúrne akcie, predvádzacie 
akcie, ostatné súkromné osoby a organizácie cudzie do 3 hodín 30,-* 50,-

Krátkodobé akcie, spoločensko-kultúrne akcie, predvádzacie 
akcie – organizácie z obce nad 3 hodiny 30,-* 50,-

Krátkodobé akcie, spoločensko-kultúrne akcie, predvádzacie akcie 
– ostatné súkromné osoby a organizácie cudzie nad 3 hodiny 50,-* 50,-

Spotreba pitnej vody 5,-* -
Predajné akcie, trhy 15,-/hod 50,-
Cena za každý 1 deň nad rámec štandardného času** 20,- -

* k cene za nájom sa pripočítajú náklady za spotrebované 
energie
** štandardný čas nájmu za hudobné produkcie je: piatok od 
8:00 hod do pondelka 15:00 hod

Sadzby za vedľajšie služby v kultúrnom dome Ceny v EUR
Upratovanie priestorov po akcii -  veľká sála* 50,-
Upratovanie priestorov po akcii -  malá sála* 50,-
Upratovanie priestorov po akcii -  vestibul* 30,-
Upratovanie priestorov po akcii -  zasadačka* 30,-
Upratovanie priestorov po akcii -  kuchyňa* 50,-
Upratovanie priestorov po akcii -  javisko* 20,-
Upratovanie priestorov po akcii -  kuchyňa* 50,-
Upratovanie priestorov po akcii -  WC* 50,-
Upratovanie vonkajších priestorov po akcii* 20,-

*  na požiadanie nájomcu

Poplatky a záloha za nájom Kultúrneho domu v Uníne
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Činnosť TJ Družstevník Unín
Dňa 26. marca 2020 boli Oblastným 

futbalovým zväzom Senica z  dôvodu šírenia 
pandémie COVID-19 zrušené súťaže jarnej 
časti sezónny 2019/2020 a tým sa anulovala celá 
sezóna 2019/2020.

Výbor našej TJ však pokračoval vo  svojej 
činnosti. V  mesiaci marec sa zapieskovalo 
ihrisko, prerezal a  prečesal sa trávnik. Stroj 
na prečesanie a prerezanie trávnika bol vyrobený 
členmi výboru TJ. 

V mesiacoch apríl a  jún bolo vykonané hnojenie ihriska 
za pomoci techniky Pavla Čelústku.

Výbor TJ sa rozhodol peniaze z rozpočtu obce Unín, ktoré boli 
určené na  túto časť sezónny, použiť na  výmenu zábradlia okolo 
ihriska. Výmena zábradlia sa podarila uskutočniť vďaka pomoci 
Roľníckeho družstva v Uníne zapožičaním techniky, Pavla Polakoviča 
zváraním zábradlia a vďaka pomoci niektorých členov TJ. Všetkým 
zúčastneným na brigádach výbor TJ ďakuje za ochotu pomôcť.

Vyžrebovanie - jesenná časť
A-mužstvo
Dátum Čas

09.08.2020 17:00 Trnovec - Unín
16.08. 2020 17:00 Unín - Petrova Ves
22.08. 2020 16:30 Smrdáky - Unín
30.08. 2020 16:30 Unín - Kunov
06.09. 2020 16:00 Sekule - Unín
12.09. 2020 16:00 Unín - Smolinské
19.09. 2020 15:30 Koválov - Unín
27.09. 2020 15:30 Unín – Šajdíkove Humence
04.10. 2020 10:00 Hradište pod Vrátnom - Unín
10.10. 2020 15:00 Rovensko - Unín
17.10. 2020 14:30 Unín - Letničie
25.10. 2020 14:30 Unín - Trnovec
01.11. 2020 14:30 Petrova Ves - Unín
07.11. 2020 14:00 Unín - Smrdáky

Dorast
Dátum Čas

09.08.2020 14:00 Šaštín-Stráže - Unín
15.08. 2020 14:00 voľno
23.08. 2020 13:30 Gbely - Unín
29.08. 2020 13:30 Unín – Čáry
06.09. 2020 13:00 Kúty - Unín
13.09. 2020 13:00 Borský Mikuláš - Unín
20.09. 2020 12:30 Unín - Kopčany
27.09. 2020 12:00 voľno
04.10. 2020 12:00 Unín - Moravský Sv. Ján
11.10. 2020 11:30 Unín - Šaštín-Stráže
17.10. 2020 11:30 voľno
25.10. 2020 11:30 Unín - Gbely
01.11. 2020 11:30 Baník Čáry - Unín
08.11. 2020 11:00 Unín - Kúty

Žiaci
Dátum Čas

22.08. 2020 10:00 Kopčany - Unín
29.08. 2020 10:00 Unín - Brodské
01.09. 2020 13:30 Borský Svätý Jur - Unín
05.09. 2020 10:00 Unín - Borský Mikuláš
12.09. 2020 10:00 Morav. Sv. Ján - Unín
15.09. 2020 10:00 Kúty - Unín
19.09. 2020 10:00 Unín - Radimov
26.09. 2020 10:00 voľno
03.10. 2020 10:00 Unín - Šaštín-Stráže
10.10. 2020 10:00 Unín - Kopčany
17.10. 2020 10:00 Brodské - Unín
24.10. 2020 10:00 Unín - Borský Svätý Jur
31.10. 2020 10:00 Borský Mikuláš - Unín
07.11. 2020 10:00 Unín - Morav. Sv. Ján

Prípravka
Dátum Čas
15.08. 11:00 Unín : Šajdíkove Humence
22.08. 12:00 Hlboké : Unín
29.08. 12:00 Voľno
01.09. 12:00 Unín : Senica, časť Kunov
05.09. 12:00 Koválov : Unín
12.09. 12:00 Unín : Radošovce
15.09. 12:00 Cerová : Unín
19.09. 12:00 Unín : Holíč
26.09. 12:00 Mokrý Háj : Unín
03.10. 12:00 Unín : Petrova Ves
10.10. 12:00 Jablonica : Unín
17.10. 13:30 Brezová pod Bradlom - Unín
24.10. 12:00 Unín – Cerová
31.10. 12:00 Borský Mikuláš - Unín
07.11. 12:00 Unín - Koválov

Hráči absolvovali prípravné 
zápasy: 

Unín *A* - Vrádište 4:0
Unín *A* - Dubovce 1:3
Dorast Unín - dorast Kunov 6:3
Svoje prípravné zápasy odohrali 

aj mužstvá žiakov a  prípravky. 
Výsledky u  týchto kategórií nie sú 
dôležité. Dôležité je u  detí vyvolať 
pocit radosti z hry a pritiahnuť deti 
z obce k športovaniu. 

Dňa 11. júla 2020 sa 
uskutočnilo družobné stretnutie s TJ Slavoj Moravany. Po dohode 
výborov telovýchovných jednôt vzhľadom na momentálnu situáciu 
pre COVID-19 prebiehalo aj stretnutie v obmedzenom režime a to 
tak, že odohralo zápas iba A-mužstvo s výsledkom 5:0 a večer nebola 
tradičná tanečná zábava, ale po  stretnutí nasledovalo spoločné 
posedenie, spojené s občerstvením, spevom a spomienkami na časy 
minulé. 

P. Rehák
Foto: Archív P. Reháka


