
Polstoročie rehoľníčky
Mária si sadla k Pánovým nohám 

a počúvala jeho slovo 
(porov. Lk 10, 39)

V tomto roku na  sviatok našich 
vierozvestcov sv. Cyrila a  Metoda uplynulo 
presne polstoročie, čo sa naša rodáčka Mária 
Vachová rozhodla pre  duchovné povolanie 
a  svoje zasvätenie realizuje v  Kongregácii 
Milosrdných sestier Svätého kríža v  službe 
o tých najbiednejších spomedzi nás. 

Mariška – ako ju všetci oslovujú v rodine 
i  v dedine, – sa narodila ako druhé dieťa 
rodičom Jánovi Vachovi a  jeho manželke 
Helene. Spolu so  svojimi 7 súrodencami 
vyrastala v  Uníne, kde absolvovala 
i  základnú školu. V stredoškolských štúdiách 
pokračovala v  Skalici na  zdravotnej škole. 
Ako spomína, túžbu stať sa rehoľnou sestrou 
nosila vo svojom srdci už od útleho detstva. Jej 
spolužiačky v triede jej tiež vraveli, že by mala 
byť mníškou, hoci nechápala ako to na nej spozorovali. Keď chodila 
do 2. ročníka, stretávala v škole rehoľníčky z Holíča, ktoré študovali 
za zdravotné sestry formou večerného štúdia. Ale o svojich túžbach 
im nerozprávala. Počas pražskej jari čítala v Katolíckych novinách 
o možnosti stať sa rehoľníčkou. No na jej veľké sklamanie sa v článku 
písalo iba o možnostiach pre telesne postihnuté dievčatá. Jej mamička 
piekla trubičky pre  rehoľníčky v  Holíči, ktoré pracovali v  domove 
dôchodcov a Mariška im ich nosievala. Pri jednom takomto stretnutí 
ju oslovila predstavená sestra Sapientia, či by sa i ona nechcela stať 
rehoľníčkou. Od radosti sa rozplakala. V ten deň 
doma nič nepovedala. Na  druhý deň sestričke 
v  Holíči oznámila, že chce byť rehoľníčkou 
a prihlasuje sa do ich rehole. Túto novinu potom 
oznámila i  rodičom. Otec sa poznal s  don 
Antonom Srholcom zo  Skalice a  zveril sa mu 
o  úmysloch svojej dcéry. Srholec, ako salezián, 
jej odporúčal aby sa stala saleziánkou, no ona 
sa už rozhodla. Ako sama hovorí, mala vtedy 16 
rokov, bola druháčkou na zdravotnej a sestrička 
jej povedala, že najskôr musí zmaturovať a potom 
sa môže prihlásiť do rehole. Tak hneď na druhý 
deň po maturite 5. júla 1971 sa u nich prihlásila. 
O tom, kam ide po škole nevedel okrem jej rodiny 
a  primára na  detskom oddelení v  nemocnici, 
nikto. Dokonca primár jej navrhol, že ak by sa 
jej v reholi nepáčilo, môže hneď nastúpiť k nemu 
na oddelenie.

Po nástupe do rehole mali od 8. júla do 12. 
júla 1971 v Trnave duchovné cvičenia, kde prijala 
i  rehoľné rúcho. „Bol to nezvyk, keď zo  dňa 
na deň namiesto sukne pod kolená nosíte sukňu 
až po členky“, spomína. „Musíte si dávať, hlavne 
na  schodoch pozor, aby ste si ju nepristúpili.“ 
Z Trnavy ju poslali do Kyjova, kde od 15. augusta 
1971 desať rokov pracovala ako zdravotná sestra 
v  sociálnom ústave. V  Kyjove v  súkromnej 
kaplnke sestier skladala tajne, dokonca ani 
najbližší o  tom nesmeli vedieť, rehoľné sľuby 

Počasie tohtoročnej žatve žičí
       Foto: J.Palkovič

v duchu evanjeliových rád chudoby, čistoty a poslušnosti. Najskôr 
na dva roky, potom na tri roky a napokon večné. Tu dostala i rehoľné 
meno Bernadeta.

Obdobie 70. rokov minulého storočia bolo obdobím 
normalizácie, ktorá ako tieň zahalila krajinu. Okolo roku 1974 
sestrám oznámili, že budú musieť namiesto rehoľného habitu nosiť 
civilný odev a  taktiež, že ich presúvajú do  Bratislavy. Čakal sa už 
len písomný príkaz. Avšak človek mieni, Pán Boh mení. Dokument 
nikdy neprišiel, a  tak rehoľníčky zostali naďalej na svojom mieste. 

Napokon si predsa len museli začiatkom 80. 
rokov zobliecť rehoľný odev, čo im hrozilo už 
v  Kyjove a  preto odišli radšej na  Slovensko. 
Režim ich prinútil zobliecť sa v  roku 1981, 
keď už bola na  Bojkovej. Odtiaľ asi po  troch či 
štyroch rokoch prešla na  neďalekú Cerovú. Tu 
sa ich staršie spolusestry, ktoré sem prišli z iných 
kláštorov, pýtali, prečo sú stále v civile a nenosia 
rehoľné rúcho. A tak bez akéhokoľvek dovolenia 
od  zmocnenca či cirkevného tajomníka si opäť 
obliekli habit. Po  13-tich rokoch na  Cerovej 
ju predstavená poslala späť na  Bojkovú, kde 
pracovala až do roku 2009, keď ju zo zdravotných 
dôvodov preložili do Trnavy. 

Milou spomienkou sú jej návštevy 
rodiska, stretnutie s  najbližšími. Pamätáme 
si jej každoročné letné prázdniny u  rodičov, 
kde im pomáhala okolo domu, každodenné 
návštevy bohoslužieb, nezabudnuteľný úsmev 
a optimizmus sršiaci z jej záhoráckeho naturelu. 
Častokrát sa cítila ako „svätý obrázok“, spomína 
s  humorom sestrička, ktorej sa chceli všetci 
dotknúť. Na druhej strane si cení, že i keď bola 
v  civile, nikto sa jej nevyhýbal, ani nekládol 
všetečné otázky. Pre všetkých bola vždy Sestrička 
Mariška. 

Ďakujeme za Vás!

Martin Hoferka
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Opustili nás:
Hubert Máder  vo veku 75 rokov
Mária Jurkovičová   vo veku 83 rokov
Anna Matta    vo veku 58 rokov
Ján Vizváry    vo veku 69 rokov
Pavol Dojčanský   vo veku 45 rokov
Mgr. Marta Šišková  vo veku 73 rokov

Česť ich pamiatke

Spoločenská kronika

Zosobášili sa:
Martin Pobuda – Alžbeta Malíková
Patrik Ovečka – Katarína Urbánková

Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom

Narodili sa: 
Michaela Machová
Timotej Mihál

Jakub Bajcsi
Tobias Šír

Pravdy a mýty o odpade
i Oplatí sa triediť odpad, keď zaň občan platí?

Občan platí za  zmesový komunálny odpad, za  triedený zber 
neplatí.
i Ako triediť obaly na vajíčka a rolky z toaletného papiera?

Patria do triedeného zberu papiera. Nesmú byť však mokré ani 
mastné.
i Patrí polystyrén do triedeného zberu?

Obalový polystyrén áno, stavebný nie.
i Patrí obal zo spreja do triedeného odpadu?

Obaly zo  sprejov kozmetických výrobkov áno. Je ich treba 
vyhodiť prázdne a neprepichovať ich. Nepatria sem spreje s farbami, 
technickými lakmi a  inými penami, lebo tie obsahujú nebezpečné 
látky.
i Je potrebné obaly pred vyhodením do  triedeného zberu 
umývať?

Úplne postačí, ak obal neobsahuje hrubé zvyšky obsahu, nie je 
treba umývať. Dôležité je obaly stlačiť, aby sa neprevážal zbytočne 
len vzduch.
i Môže sa stať, že triedený odpad skončí na skládke?

Triedený odpad je zakázané skládkovať. Pokiaľ však obsahuje 
viac ako 35 % nečistôt, už sa nepovažuje za  triedený a  skončí 
na skládke odpadu. Náklady s ním spojené musí hradiť obec.
i Čo je pre občana bezplatné?

Za triedený zber papiera, skla, plastov, kovových obalov 
a  nápojových kartónov zodpovedajú výrobcovia, ktorí 
prostredníctvom OZV ENVI-PAK zabezpečujú a  financujú zber, 
dotriedenie a  následné zhodnotenie a  recykláciu týchto druhov 
odpadu. Obyvatelia neplatia ani za zber elektroodpadu či batérií.
i Za čo občan platí?

Poplatok za komunálny odpad zahŕňa zmesový odpad, objemný 
odpad, odpad z cintorína, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 
a odpady z parkov a záhrad.

Niektorým druhom odpadu vieme dať druhú šancu, či už 
darovaním šatstva, kníh, alebo opätovným použitím vecí. Ale ak už 
odpad vznikne, tak nech skončí v správnych vreciach či kontajneroch, 
za  čo vám veľmi pekne ďakujeme, lebo len takto si zabezpečíme 
krajšie naše okolie, budeme chrániť životné prostredie ako i celkový 
vzhľad našej peknej krajiny. Ak sa spoločnými silami naučíme všetci 
správne triediť, ušetria občania i obec a naše spoločné financie sa 
môžu použiť na vybudovanie iných užitočných vecí v obci.

Aj v  našej 
obci sa 
z a c h o v á v a 
t r a d í c i a 
s t a v a n i a 
mája. Jeden je 
vždy v  centre 
obce (ten 
v  tomto roku 
z a b e z p e č i l a 
a  postavila 
o b e c ) 
a  niekoľko 
m e n š í c h 
býva po  obci. 
T a k ú t o 
tradíciu si 
zachovávajú aj 
naši hasiči. Kedysi stával máj pri hasičskej zbrojnici. Posledné roky 
už stáva na  ihrisku pri  hasičskej chate, kde je priestor a  možnosť 
opekačiek a pod. Hneď v noci po postavení si dal ktosi toľko námahy 
a tento máj hasičom zoťal. To je vizitka nás, ľudí dnešnej doby, urobiť 
niekomu zle aj za cenu toho, že nás to stojí kopec námahy. Toto už 
nie je „sranda“, to je úplne o niečom inom.

-rd-

Oznamy už aj v mobile
Obec Unín zriadila možnosť pre  občanov, ktorí majú záujem, 

stiahnuť si aplikáciu „Rozhlas v mobile“ do svojho telefónu. Jedná 
sa o mobilnú aplikáciu pre mobilné telefóny s operačným systémom 
Android alebo Apple. Aplikáciu si zdarma stiahnete cez  obchod 
PLAY alebo AppStore. Názov aplikácie je Moja obec. Následne 
v nastaveniach vyberiete obec Unín a aplikácia sa vám automaticky 
spustí. Formou bleskových správ budete informovaní o  všetkých 
dôležitých hláseniach v obci. Správy sú zdarma, aplikácia nevyžaduje 
žiadne prihlasovanie ani registráciu.

-rd-

Obec Unín
Unín 332, 908 46 Unín

vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 až 288 
Obchodného zákonníka a § 9 a odst.1 písm. a) Zákona 

č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
o najvýhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj 

pozemku vo vlastníctve Obce Unín, určený na výstavbu 
rodinného domu v lokalite IBV Záhumenice za kostolom v 

katastrálnom území obce Unín parc. č. 9546/4 vo výmere 753 m2.
Vyhlásenie a podmienky Obchodnej verejnej súťaže sú 

zverejnené na webovej stránke: www.unin.sk, alebo informácie 
je možné získať osobne na adrese 

Obecný úrad Unín, 908 46 Unín 332.

Pozvánka
Výbor Únie žien v Uníne Vás pozýva na 
„Deň dobrôt z našich záhrad“,

ktorá sa uskutoční dňa 3. októbra 2021 t. j. v nedeľu 
od 13.00 do 18.00 hod. v Kultúrnom dome Unín. 

Tento deň bude spojený s výstavou ovocia a zeleniny, 
pripravených dobrôt z nich a ich ochutnávkou. 

Budeme radi ak sa naše členky Únie žien v Uníne zapoja do 
tejto akcie a obohatia túto výstavu pripravenými tradičnými 
receptami, či už svojimi alebo starých mám, ktoré upadli do 
zabudnutia, ale aj nové odskúšané, sladké, slané, ovocné aj 

zeleninové.
Tešíme sa na vašu nápaditosť a účasť!

Foto: J. Palkovič
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Pomoc Morave – pre postihnutých 
tornádom

Príroda nám vracia údery za  roky zlého prístupu k  nej, či už 
likvidáciou zelene, spaľovaním odpadov, rušením prírodných tzv. 
hlbokých ciest, ktoré bránili záplavám a pod. Zvýšeným ohrievaním 
ovzdušia sa postupne aj u  nás začínajú čoraz častejšie objavovať 
tornáda, čo sme kedysi videli len v prímorských oblastiach. Jedno 
z takýchto tornád sa prehnalo 24. júna 2021 nám susediacou časťou 
Moravy, kde napáchalo veľké škody na  majetku a  niektorí naň 
doplatili aj tým najdrahším, svojim životom. 

Obec Unín na pomoc postihnutým obciam na Morave zriadila 
darovací účet, kde môžu občania prispieť finančnými prostriedkami 
na obnovu postihnutých dedín. 

Číslo účtu: SK36 0200 0000 0044 7353 0659
Ten, kto chce prispieť a  nemá možnosť financie zaslať 

elektronicky, môže ich priniesť na  obecný úrad osobne a  potom 
budú hromadne presunuté na vyššie uvedený účet.

Za pomoc a ochotu vopred všetkým darcom ďakujeme.

-rd-

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Ku dňu 13. júna 2021 bolo ukončené sčítanie obyvateľov, 

domov a  bytov. Samosčítalo sa prostredníctvom elektronického 
formulára Štatistického úradu Slovenskej republiky v  našej obci 
1122 obyvateľov. Asistovaným sčítaním bolo zaregistrovaných 76 
občanov. V  konečnom dôsledku bolo zrátaných 1198 občanov, čo 
predstavuje 99,8 %. Ďakujeme všetkým občanom obce, ktorí si 
splnili svoju povinnosť a sčítali sa.

-rd-

Bezplatná preprava 
Cestujúci starší ako 70 rokov majú nárok na bezplatnú prepravu, 

ak sú držiteľmi SeniorPasu. SeniorPas si môžete vybaviť na SKAND 
Skalica. Cestovné sa poskytuje vo forme 365-dňového predplatného 
cestovného lístka (PCL) v  hodnote 0,00 EUR zapísaného v  čipe 
bezkontaktnej čipovej karty (BČK). Cestujúci, ktorí nie sú držiteľmi 
SeniorPasu majú nárok na 50% zľavu z  jednorazových cestovných 
lístkov. Vydanie BČK je spoplatnené v zmysle cenníka jednotlivých 
dopravcov, na SKAND Skalica je to 5,- € na rok. Doklady potrebné 
k  vystaveniu bezkontaktnej čipovej karty (BČK) Dôchodcovský/
SeniorPas sú preukaz totožnosti a  fotografia s  rozmermi 3,5 x 3 
cm, ktorá zodpovedá súčasnej podobe žiadateľa. Podrobnejší popis 
nájdete v  Prepravnom poriadku IDS BK, konkrétne v  Časti B - 
Tarifa, Článok B.7 - Zľavnená preprava.

Očkovanie aj u nás v obci
Hovorí sa, že najlepšou prevenciou proti COVID-19 je očkovanie. 

Dúfajme, že pomôže pri  predpokladanej tretej vlne tejto choroby. 
Trnavský samosprávny kraj zabezpečil pojazdnú ambulanciu, ktorá 
navštívila aj našu obec a v kultúrnom dome prvý krát 28. mája 2021 
zaočkovala Pfizerom prihlásených 49 záujemcov. Druhú dávku 
dostali zúčastnení 25. júna 2021. Viacerí naši spoluobčania už boli 
predtým zaočkovaní. Počet zaočkovaných v našej obci však nie sme 
schopní odhadnúť. 

-rd-

Vonkajšie fitnes športovisko
Pred prázdninami bolo postavené a otvorené na ihrisku TJ Unín 

vonkajšie fitnes športovisko na tréningy (workoutové ihrisko), ktoré 
mládež v obci a najmä športovci už dlhšiu dobu požadovali. Tento 
druh cvičenia je u  mládeže z  roka na  rok populárnejší. Hlavným 
dôvodom je variabilita cvikov, a  hlavne cvičenie na  čerstvom 
vzduchu. Športovisko bolo vytvorené za finančnej podpory Nadácie 
EPH Bratislava a  odbornej pomoci firmy Kovovýroba Unín s.r.o.. 
Konateľom aj touto formou vyslovujeme poďakovanie.

Foto: P.Hoferka
-jp-

Doplnené dopravné značenie
Na obecný úrad boli už dlhšiu dobu zo strany vodičov vyvíjané 

požiadavky na  komplexné vyriešenie dopravného značenia 
na  miestnych komunikáciách v  obci. Z  toho dôvodu obecný úrad 
zadal požiadavku vypracovať odbornej a kvalifikovanej projektovej 
kancelárii projekt dopravného značenia v  obci Unín. Projekt 
vypracovala projektová kancelária R-Project Invest s.r.o. Bratislava. 
Projektant nepracoval „od zeleného stola“, ale obec niekoľkokrát 
osobne navštívil za  účelom spoznania dopravnej problematiky 
obce. Kontaktoval sa aj s  členmi komisie ochrany verejného 
poriadku a pokúsil sa realizovať ich návrhy a požiadavky. Projekt bol 
vypracovaný podľa novej platnej dopravnej legislatívy. Bol schválený 
dopravným inžinierom Dopravného inšpektorátu Okresného 
oddelenia policajného zboru Skalica a Odborom dopravy Okresného 
úradu Senica. Dopravné značenie bolo inštalované pracovníkmi 
obce. Veríme, že zvýši dopravnú bezpečnosť na  komunikáciách 
v obci.

-jp-

Kamerový systém v obci
Na základe dlhodobých požiadaviek občanov sa obecné 

zastupiteľstvo začalo zaoberať zavedením a  inštalovaním 
kamerového systému v  obci Unín. Prvotnými návrhmi sa začala 
zaoberať Komisia pre  ochranu verejného poriadku pri  Obecnom 
zastupiteľstve pod  vedením jej predsedu Bc. Ferdinanda Fagana. 
Komisia zvažovala na  niekoľkých svojich zasadnutiach o  návrhu 
rozmiestnenia kamier, tak aby spĺňali účel a  chránili bezpečnosť 
občanov a  ich majetku. Boli vykonané nespočetné konzultácie 
s firmami, ktoré kamerové systémy inštalujú, konzultácie s firmami, 
kde kamerové systémy roky používajú a  najmä s  príslušníkmi 
mestských polícií, ktoré majú denno-denné skúsenosti s  týmto 
systémom ochrany. Po  konzultáciách a  zvážení technických 
možností komisia navrhla inštalovať 9 kamier s  tým, aby bola 
vytvorená technická záloha v prípade potreby na inštaláciu ďalších 
kamier.

Vo výberovom konaní na  inštaláciu a  údržbu kamerového 
systému v obci bola vybraná spoločnosť EHS Internet Skalica, ktorá 
v obci bude inštalovať vo vlastnej réžii aj systém optických káblov. 
Montáž kamerového systému a  systému optických káblov bude 
realizovaná ešte v tomto roku.

-jp-
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Zahájime novú sezónu v pálenici
Po krátkej prestávke sa opäť od 17. augusta 2021 zaháji prevádzka 

v obecnej pálenici. Začínajú sa páliť marhule, čerešne a minuloročné 
nevypálené kvasy. Záujemcovia o  pálenie sa postupne zapisujú 
u vedúceho pálenice p. Petra Hoferku na č. tel 0908 278 688.

Tohtoročná úroda ovocia sa javí lepšia ako minulý rok, čím je 
predpoklad i väčšieho záujmu o pálenie a pravdepodobne sa predĺži 
aj sezóna pálenia.

-rd-

Poučíme sa konečne z histórie?
V živote každého človeka sa odohrá veľa situácií, z ktorých sa vie 

poučiť a zobrať si z nich odkaz. Vďaka nemu nezopakuje rovnakú 
chybu. Platí to isté aj o ľudskom zdraví, o ktoré sa dá ľahšie prísť ako 
ho získať naspäť?

Odbobie, ktoré dnes prežíva celý svet a  rovnako aj my, jeho 
obyvatelia, si nepamätajú ani najstarší občania našej obce. Začiatkom 
roka 2020 sa začala pandémia, ktorá v doposiaľ nepredstaviteľnej miere 
zasiahla a obmedzila každého jedného z nás. Sto rokov po skončení 
jednej z  najznámejších pandémií 20. storočia, španielskej chrípky, 
ktorá toho času postihla až tretinu celej svetovej populácie. Rovnako 
ako aj korona vírus prišla v niekoľkých vlnách, z ktorých najhoršia 
a  najsmrteľnejšia bola práve posledná vlna. K  dnešnému dňu je 
v našom okrese datovaných 4 616 nakazených ľudí, čo predstavuje 
zhruba 10% obyvateľstva skalického kresu a očkovanej populácie je 
42%. No nechcem hovoriť o  štatistike, pretože za každým jedným 
číslom sa skrýva príbuzný, kamarát, sused, známy niekoho z  nás. 
Dnes sme súčasťou najmodernejšj civilizácie. So  všetkým, čo je 
nad naše schopnosti ideme k odborníkovi pre radu a pomoc. Prečo 
práve v najcenejšej a tak vrtkavej veci, akou je naše zdravie si necháme 
„vtĺcť“ do hlavy reči typu jedna babka povedala? To, že príde ďalšia 
vlna korona vírusu nie je hádanka, ale fakt. Preto je potrebné, aby 
sme boli včasne pripravení, teda chránení. A tu sa dostávam k mojej 
otázke v  nadpise. Zoberieme si ponaučenie a  necháme sa poučiť 
minulosťou? Budeme veriť popredným svetovým vedcom, ktorí 
sa snažia o  vytvorenie čo najlepšej očkovacej látky, ktorá ochráni 
ľudstvo alebo opätovne vytvoríme odkaz pre budúce generácie ako 
sa v podobných situáciach nemáme zachovať? Vyzývam vás, vážení 
spoluobčania, ak nemáte žiadne zdravotné komplikácie, ktoré by 
bránili očkovaniu, dajte sa očkovať a ochráňte tak seba a všetkých, 
na ktorých Vám záleží. Očkovanie zachránilo už milióny ľudí a detí 
na Zemi. Dôverujme očkovaniu, dôverujme vede, aby sme tak opäť 
mohli žiť pokojnejší a lepší život. Život máme len jeden!
       

A. Mihál ml.

Úprava okolia cintorína
Už pomaly 10 rokov sa medzi novou výstavbou na  IBV 

Záhumenice pri  kostole a  cintorínom nachádzala veľká kopa hliny. 
Bola pre niektorých občanov „odkladiskom“ rôzneho materiálu, či už 
biologického alebo stavebného charakteru. V  minulých týždňoch sa 
podarilo materiál odstrániť, čím vznikol priestor na stavebný pozemok 
vo  výmere 753 m2, parc. č. 9546/4, ktorý je pripravený k  odpredaju 
záujemcom o  výstavbu rodinného domu. Zároveň bolo čiastočne 
upravené okolie cintorína z  východnej a  severnej strany, priestor bol 
očistený od náletových drevín stavebnej sute, železa a iného odpadového 
materiálu. Pri vchode do priestorov cintorína od domu smútku bola 
navezená zemina, obec zabezpečila okrasné kamene a  bude tam 
vybudovaná skalka, ktorú si berie do opatery miestna organizácia Únie 
žien. Na úprave okolia cintorína sa bude ešte pokračovať. 

-jp-

Oprava časti cesty k vinohradom
To, že unínske vinohrady postupne ale isto ožívajú, je realita. 

Dosť veľkým problémom ale je doprava po  poľných cestných 
komunikáciách. V  priebehu jarných mesiacov a  začiatkom leta 
sa podarilo spevniť časť poľnej cesty. Bolo položených vyše 100 
ks panelov v  priestoroch Chrástky a  okolo studničky pri  svätom 
Urbanovi. Panely obec získala z  likvidácie dobývacieho priestoru 
Cunín od  akciovej spoločnosti Nafta, ktorý sa nachádzal 
v katastrálnom území Obce Unín – Sedlište. Obec postupne podľa 
možností chce pokračovať v spevňovaní tejto poľnej cesty. Zatiaľ boli 
spevnené časti, ktoré boli počas zlého počasia najhoršie zjazdné.

-jp-

Moja mama
Raz, až budú moje deti dosť veľké na  to, aby pochopili, čo 

motivuje ich rodičov, poviem im:
Milovala som ťa toľko, že som sa vždy pýtala kam a s kým ideš 

a kedy sa vrátiš domov. 
Milovala som ťa toľko, že som trvala na tom, aby si si i na nový 

bicykel našetrila sama, a  to i  cez to, že sme ti ho mohli s  ockom 
bez problémov kúpiť.

Milovala som ťa tak, že som ťa nechala samu prísť na to, že tvoj 
nový najlepší priateľ nie je zase taký dokonalý.

Milovala som ťa tak, že keď som ťa potrestala, nechala som ti 
urobiť poriadok v tvojej izbe, čo ti zabralo i dve hodiny, hoci mne by 
to trvalo iba pätnásť minút.

Milovala som ťa tak, že som ťa nechala spoznať moje sklamanie 
a slzy, aby si pochopila, že ani tvoji rodičia nie sú perfektní.

Milovala som ťa tak, že som ťa nechala prevziať zodpovednosť 
za  svoje činy, i keď tresty boli mnohokrát tvrdé, že mi skoro puklo 
srdce. Cez to som ťa milovala tak, že som neváhala povedať nie, pretože 
som vedela, že mňa nepochopíš a budeš mňa za to odsudzovať. Boli 
to pre mňa najťažšie zápasy. Ale dnes som spokojná, lebo som v nich 
zvíťazila. A viem, že zároveň si zvíťazila i ty. Až raz budú tvoje deti dosť 
veľké na to, aby sami pochopili jednanie rodičov, povieš im:

Tvoja maminka nie je zlá, má len o teba starosť. Dnes viem, že 
tá moja bola najlepšia na svete, i keď vtedy som si to nemyslela, skôr 
naopak. Keď ostatné deti raňajkovali sladkosti, my sme museli jesť 
ovocie, zeleninu, vajíčka, mlieko, kakao, chlieb a pečivo. Keď ostatné 
deti mali k obedu sušienky a limonádu, my sme mali zemiaky, mäso 
a šalát. A verím, že i večeru sme mali inú a ja som si myslela, že nám 
mama nechce dať to, čo máme radi – čokolády a cukríky, pretože 
som vedela, že iným deťom ich rodičia dávajú.

Moja maminka musela vždy vedieť, kde trávime náš voľný čas. 
Musela vedieť, s  kým sa kamarátime a  čo spolu robíme. Myslela 
som si, že sa mám horšie ako vo  väzení. Dokonca nerešpektovala 
ani žiadne zákony na ochranu neplnoletých – museli sme umývať 
riady, vynášať smeti, starať sa o psa, upratovať si izbu a kopec iných 
domácich prác. Myslela som si, že kvôli našej mame sme prišli 
o mnoho zážitkov, ktoré mali možnosť zažiť ostatné deti.

Vždy trvala na  tom, aby sme hovorili pravdu. Keď sme prišli 
do  puberty, prisahám, že bola schopná čítať nám myšlienky. Bolo 
to k zúfaniu: Dozerala na to, aby sme si čistili zuby, kúpali sa a aby 
sme sa učili. Už máš urobené úlohy? Ach, ako otravné otázky! 
Niekedy som dokonca uvažovala o tom, že utečiem z domu. Kvôli 
našej mame sme nikdy neskúsili drogy, nikdy sme nemali problémy 
s alkoholom, nestali sa z nás vandali. Kvôli nej sme si nezranili telo 
ani dušu a poznali pohodu a radosť. Áno, to všetko kvôli nej.

Teraz už mám vlastnú rodinu, som celkom dobre vychovaná, 
som čestná, s úctou pristupujem ku každému človekovi. Mame sa 
podarilo zachrániť moje svedomie, som tolerantná, ale poznám 
nebezpečenstvo a preto viem, že správne zásady sú múdrosti, preto 
sa snažím robiť všetko čo najlepšie i  za cenu mnohých obetí. I  za 
cenu toho, že riskujem, že si moje deti budú o mne myslieť to, čo 
ja som si myslela o svojej mame. Lebo už som konečne pochopila, 
čo je to výchova s  láskou k  zodpovednosti, za  šťastie mojich detí. 
Pochopila som, že nová generácia to veľmi potrebuje. Áno, potrebuje 
viac takých maminiek, ako je tá moja.

- Zdroj internet
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Okienko do činnosti Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Uníne

Výbor Jednoty dôchodcov Slovenska v  Uníne i  touto formou 
pravidelne hodnotí plnenie úloh stanovených poslednou výročnou 
schôdzou. Pozrime sa teda na to, čo sa udialo od aprila tohto roka:

Bohužial naša činnosť bola i  naďalej pandémiou značne 
obmedzená. Výbor JDS v  období prísnych opatrení jeden krát 
zorganizoval úpravu a  údržbu pomníka Panny Márie a  v dobe 
uvoľnenia dva krát, naposledy 6. júla 2021.

Tým členom organizácie, ktorí sa dožívajú významného jubilea 
(od 70 rokov), osobne pogratulovali a odovzdali darček.

Výbor JDS naviazal kontakt s  europoslancom p. Ivanom 
Štefancom a  pre každého člena JDS Unin získal od  neho darček 
- kuchárku s  názvom „Spoznaj slovenské regióny od  západu 
po východ cez zabudnuté recepty starých mám“ a doručil ich osobne 
všetkým členom spolu s krížovkami.

Dňa 21. júna 2021 sa konal zájazd do  divadla v  Senici 
na predstavenie „Svatuškár“, kde hlavnú rolu stvárnil člen JDS Unín, 
náš spoluobčan a výborný herec pán Štefan Mach.

V minulom čísle Unínskych novín sme Vás zoznámili 
s  relaxačným a  rekondičným pobytom v  kúpeľných zariadeniach 
poskytovaných prednostne jubilantom JDS s  dotáciou. V tomto 
roku, najmä zásluhou našej predsedníčky sa kúpeľných pobytov 
v  Bardejove, Piešťanoch a  Nimnici zúčastní 18 našich členov. 
Členom, ktorých ešte pobyt čaká prajeme prijemný pobyt.

Aj v  tomto roku 28. júla sa členovia organizácie zúčastnili 
kúpania vo Veľkom Mederi.

Výbor JDS pripravuje pre svojich členov ďalšie akcie v roku 2021, 
ktoré včas oznámi prostredníctvom miestneho rozhlasu a internetu. 
Dúfame, že sa budeme môcť realizovať a vrátime sa do normálnych 
podmienok pre plnohodnotnú činnosť JDS.

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

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

Dr. Ladislav Matušovich

Hasiči a dobrovoľníci na Morave
Určite Vám neunikla správa o  tornáde, ktoré sa 24. júna 

po  19.00 hod. prehnalo Břeclavskom a  Hodonínskom. Najviac 
postihnuté obce boli Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice 
a  Hodonín. Dráha tornáda bola dlhá 26 km a  široká cca 500 m. 
Všetko sa to zomlelo tak rýchlo. Ešte v  ten večer o  21.00 hodine 
sme mali Krajským operačným strediskom Trnava vyhlásenú 
pohotovosť v prípade výjazdu na pomoc, no nakoniec sme neboli 
vyslaní. V nedeľu 27. júna sme vyrazili na pomoc do obce Moravská 
Nová Ves, kde sme sa rozdelili na dve skupiny. Jedna skupina mala 
za  úlohu zachrániť poškodenú strechu na  dome a  druhá skupina 
pracovala na búracích prácach rodinného domu, ktorý bol statikom 
určený na  demoláciu. K  pomoci sa pridali aj občania našej obce 
so svojou technikou a to Lukáš Pecha s minibágrom, Pavol Polakovič 
s UNC a Martin Lukáč, ktorý poskytol ťahač s kontajnerom. Ostatní 
dobrovoľníci: Róbert Straka, Ondrej Dermek, Jakub Vanek, Martin 
Pobuda, Marek Kupka, Radovan Straka, Patrik Potreský, Radovan 
Zelenka, Matúš Matula, Branislav Chrenka, Miroslav Karas, Pavol 
Benkovič, Peter Vanek, Gabriel Vanek, Jozef Pecha, Ján Glogovský, 
Roman Chrenka, Jaroslav Pecha, Roman Jankovič, Ján Flajžík ml. 
a Boris Malík. 

Foto: archív DHZ Unín
Na ďalšiu nedeľu 4. júla sme sa rozhodli ísť na pomoc do obce 

Lužice. Tu sme pracovali vo vinohradníckej a záhradkárskej oblasti, 
kde sme vyrezávali padnuté stromy a odvážali stavebnú suť. Tak isto 
sme tam išli na pomoc aj s  ťažkou technikou. Tento krát sa pridal 
ešte p. Ľubomír Stieranka s UNC. Ostatní dobrovoľníci: Peter Vanek, 
Róbert Straka, Pavol Polakovič, Jakub Vanek, Matúš Matula, Gabriel 
Vanek, Richard Žilínek, Roman Chrenka, Boris Malík, Jozef Pecha, 
Lukáš Pecha, Roman Jankovič, Ján Glogovský, Peter Rehák, Pavol 
Čelústka a Pavol Vávrovič.

Práce na Morave boli dosť vyčerpávajúce. Možno nie tak fyzicky 
ako psychicky. Vidieť niečo také na vlastné oči je úplne niečo iné, ako 
v televízii. Stretnúť domácich, ktorí prišli za pár minút o svoj domov 
a porozprávať sa s nimi zanechá v človeku rôzne pocity. Poničené 
ostali stovky domov, áut, kostoly, školy, atď. Myslím, že sme odviedli 
kus práce a pomohli tak aspoň trocha domácim v ich ešte dlhej ceste 
k novým domovom.

Ďakujeme ešte raz všetkým, ktorí sa zúčastnili na tejto pomoci, 
alebo pomohli iným spôsobom.

Jakub Vanek, DHZ Unín

„Nová“ veľká cisterna pre hasičov
Ako ste si už určite všimli, 

dobrovoľní hasiči dňa 17. 
júla 2021 priviezli z  obce 
Bohuslavice (ČR) cisternové 
vozidlo Tatra 815 CAS 32, 
ktoré pre  nich zakúpila obec. 
V  čoraz väčších teplotách 
je zvýšené riziko požiaru 
stále aktuálnejšia téma a  pri 
prípadných väčších požiaroch 
aj v  teréne už nebudeme 
toľko odkázaní na  pomoc 
okolitých obcí pri  doprave 
vody na  miesto požiaru. 
Kabína je pre  štvorčlennú 
posádku. Nadstavba je rozdelená na ukladacie skrine, nádrž na vodu 
s objemom 8200 l, nádrže na penidlo s objemom 2 x 400 l, čerpacie 
zariadenie a  lafetovú prúdnicu. Pohonná jednotka umožňuje stály 
pohon všetkých kolies 6x6, čo zabezpečuje kvalitné jazdné vlastnosti 
aj v sťaženom teréne. Odpruženie je riešené pneumaticky („vankúše“), 
ktoré umožňujú výborne eliminovať terénne nerovnosti. 

Dúfame, že výjazdov k požiarom bude čo najmenej, no v prípade 
požiaru sme zasa lepšie vybavení.

Foto: J. Vanek
Jakub Vanek, DHZ Unín
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Z našej Barborky
Po ďalšom dlhom odlúčení sme sa znovu mohli stretnúť 

so  svojimi blízkymi, zájsť si do  obchodu, na  návštevu a  trocha si 
užívať „slobodu“. Ani na chvíľku sme nezaváhali, či povoliť návštevy 
a hneď, ako sa začalo postupné celoslovenské uvoľňovanie prísnych 
covidových opatrení, sme aj keď len na pol hodinu, umožnili našim 
klientom stretnúť sa s príbuznými. Návštevy sa konali len v exteriéri 
zariadenia, príbuzní boli oboznámení s  podmienkami priebehu 
návštevy a  dodržiavaním prísnych epidemiologických nariadení, 
ktorých cieľom bola ochrana zdravia klientov. Nakoľko boli všetci 
klienti zaočkovaní dvomi dávkami, nič nestálo v  ceste stretnúť sa 
so svojimi najmilšími. 

Naši klienti si veľmi obľúbili nové miesto pre oddych, kde nájdu 
útočisko pred priamymi slnečnými lúčmi, a  tým je nový altánok 
v druhom átriu. Trávia v ňom veľa času, využívajú ho na spoločné 
aktivity, terapie a spoločné modlenie.

Väčšie uvoľnenie opatrení nám umožnilo usporiadať pre klientov 
a  zamestnancov koncert, ako poďakovanie za  úspešné zvládnutie 
pandémie, ktoré pre  nich zorganizovalo vedenie zariadenia ako 
prekvapenie. Nič netušiaci zamestnanci a  klienti boli pozvaní 11. 
júna o 17.00 hod. do veľkého altánku v zariadení. Podmienkou bolo 
„pekne sa obliecť“. Koncert sa uskutočnil za  podpory Obecného 
úradu Unín a Reštarurácie „U Kúrečku“ z Gbelov. Nachystané bolo 
bohaté občerstvenie, torta. Svojimi piesňami, pekným a  milým 
slovom nám piatkový podvečer spríjemnila Oľga Baričičová 
s kamarátmi.

Treba využiť možnosti „zeleného semaforu“, a preto náš bývalý 
kolega, a terajší dobrovoľník Domova Barborka Unín, n.o., inicioval 
usporiadanie svätej omše v  zariadení. Bohoslužba bola odslúžená 
ako inak, než vo veľkom altánku, dôstojným pánom Mgr. Josefom 
Hovádom, kaplánom vo farnosti Bystřice pod Hostýnem. 

V tejto dobe sa snažíme doháňať všetky odložené odborné 
vyšetrenia našich klientov, keďže ich termíny boli lekármi odložené 
počas pandémie. 

Je nám smutno, že sa s  nami rozlúčila naša zamestnankyňa p. 
Blaženka, ktorá odchádza do  starobného dôchodku. V  zariadení 
pôsobila ako ergoterapeutka, vyrábala s  klientmi výrobky, dekorácie, 
vymýšľala rôzny program, terapie, vypĺňala im voľný čas. V kolektíve 
bola veľmi obľúbená. Ďakujem jej za  prácu vykonanú v  prospech 
zariadenia, prajem jej v mene všetkých kolegov, aby prežila peknú jeseň 
života, obklopená svojimi najbližšími a aby sa tešila zo svojich vnúčat.

Ďakujem všetkým svojim kolegyniam a 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. Momentálne zariadenie obýva 21 žien a 6 
mužov. Priemerný vek obyvateľov je 80 rokov.

Tiež ďakujem našim priaznivcom a sympatizantom za finančné 
dary a  materiálnu pomoc, prispievateľom 2 % z  daní, ktoré slúžia 
na skvalitnenie života našich obyvateľov v zariadení. 

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. 

Foto: Archív Barborky

Bibiána Dodok Fojtlínová
riaditeľka Domova Barborka Unín, n. o.

Projekt ENTER v našej škole....

Všade okolo nás samé digitálne technológie, počítače hýbu 
svetom. Stále počúvame, že v budúcnosti 9 z 10 pracovných miest 
bude vyžadovať tieto zručnosti. Aj cieľom našej školy je, aby žiaci 
boli adekvátne pripravení a  schopní ovládať digitálne technológie 
a  aby ich schopnosti korešpondovali s  požiadavkami doby. 
Chceme, aby nezaostávali, ba boli rovnocenní v  modernej smart 
generácii digitálne zručných mladých ľudí, aby boli pripravení 
uplatniť sa vo  svete technológií. V  tejto oblasti je potrebné, aby 
sa žiaci dostatočne rozvíjali a  vzdelávali. Zároveň cieľom našej 
školy je zlepšiť a podporiť podmienky pre rozvoj detí inovatívnym 
a zážitkovým spôsobom a priniesť aj učiteľom ďalší nástroj, ktorý im 
pomôže vo vyučovaní rôznych predmetov. 

Naša škola sa preto zapojila do grantového programu ENTER 
pre školy 2020 – Digitálna generácia a získala grant v hodnote 1000 
eur na zakúpenie sád micro:bitov a ich doplnkov. 

Čo je micro:bit?
Micro:bit je programovateľný minipočítač, ktorý uviedla na trh 

spoločnosť BBC v roku 2016. Obsahuje displej, 2 tlačidlá, senzory 
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Na slovíčko, Olinka
Keďže naše pozvanie 

do  Barborky prijala a  spolu 
so  svojimi kamarátmi nás potešila 
peknými pesničkami pani Oľga 
Baričičová, tak sme sa rozhodli jej 
položiť pár otázok, na  ktoré nám 
s úsmevom odpovedala. 

Olinka, ako si reagovala, 
keď sme Ťa oslovili pre  koncert 
do zariadenia pre seniorov?

Ja môžem sama za seba povedať, 
že som väčšinou z  koncertov 
zvyknutá na  poslucháčov staršej 
generácie, ale samozrejme, že sa 
teším záujmu aj mladšej populácie a mladých ľudí. 

Počas pandemickej situácie ste pravdepodobne mali porušené 
vystúpenia? 

Áno, zrazu zostalo hluché miesto, a aj my muzikanti, sme boli 
doma, mali sme veľa voľného času, priestor na oddych. 6. decembra 
2020 sme odohrali posledný koncert v  Skalici a  jeden z  prvých 
koncertov po  dlhšej pauze sa konal práve v  Barborke. Teraz ich 
máme veľa, jeden za  druhým. Uvidíme čo prinesú ďalšie dni, ako 
budeme fungovať. Preto si teraz veľmi užívame každú jednu možnosť 
vystupovať. 

U nás v zariadení s Tebou vystupovali dvaja muži, chodievaš 
len s nimi alebo na vystúpenia chodieva spievať ešte niekto iný? 

Tak, tak. Vo Vašom zariadení boli so mnou Lukáš Prajka a Ludvik 
Čihánek. Keď nemôže ísť Lukáš, keďže hráva ešte s inou kapelou, tak 
ho zaskočí jeho brat Milan. Taká je väčšinou naša zostava. 

A okrem tejto zostavy spievaš ešte v nejakej kapele? 
Spievam s dychovou hudbou „Žadovjáci“ zo Žádovic u Kyjova. 

Tam spievam s Lenkou Královou, Miroslavom Surkom a Štěpánem 
Machalom.

Prezradíš nám, či máš aj nejakú svoju najobľúbenejšiu 
pesničku zo svojho repertoáru?

No... Obľúbených pesničiek 
mám veľa, páčia sa mi skoro 
všetky, ale jednu predsa len 
mám. Je to pesnička „Spomínka 
na lásku“ a touto pesničkou sme 
aj u  Vás v  Barborke začínali 
svoje vystúpenie. Chlapci túto 
pesničku nechceli ani nahrávať 
a  pridať do  nášho repertoáru, 
ale nakoniec som ich predsa len 
presvedčila a  spievame ju veľmi 
radi. 

Všetci dobre vieme, že 
krásne spievaš, ale sme zvedaví, 
či vieš hrať na nejaký hudobný 
nástroj? 

Ako dieťa som hrávala na husle, ale tie som predsa len radšej 
vymenila za spev. Hrám ale na klavír, a to využívam hlavne keď sa 
učím nové skladby.

Na záver sa chceme spýtať, ako sa Ti v našej Barborke páčilo? 
U Vás v Barborke som nebola teraz prvýkrát. Bola som tu asi 

7 rokov dozadu, nakoľko tu mala moja maminka ubytovanú svoju 
kamarátku a boli sme ju tu pozrieť, navštíviť. Už vtedy sa mi tu veľmi 
páčilo, zariadenie pôsobí útulne a  výhodou sú jednolôžkové izby. 
Teraz je zariadenie znovu zrekonštruované, krásne vybudovaný 
dvor, veľmi som nadšená. Tiež som milo prekvapená z ochotného 
personálu. A veľmi, ale veľmi som sa potešila, keď som tu aj teraz 
videla svojich známych z Holíča, ani som nevedela, že tu sú. Som 
rada, že som ich videla. Tiež mi bolo cťou stretnúť sa so starostom 
obce. 

Prajem Vám všetkým všetko dobré, veľa, veľa zdravia, pokoja 
a  dúfam, že sa niekedy ešte niekde spolu zídeme a  aj si spolu 
zaspievame.“ 

Ďakujeme za rozhovor a tešíme sa tiež na ďalšie stretnutia

Foto: Archív Barborky
Bibiána Dodok Fojtlínová

pohybu, naklonenia, teploty a  anténu. K  micro:bitu dokážeme 
pripojiť rôzne súčiastky – LED pásiky, reproduktory, motorčeky, 
senzory pohybu a  pod. Preto je využiteľný v  predmetoch: fyzika, 
chémia, matematika, biológia, geografia, hudobná a  výtvarná 
výchova. 

Už počas dištančného vzdelávania sa žiaci 8. ročníka začali 
oboznamovať s  prácou s  micro:bitom prostredníctvom videí 
a simulácií, učili sa orientovať a pracovať v programovacom prostredí 
MakeCode. Toto prostredie obsahuje aj simulátor, ktorý poskytuje 
žiakom okamžitú spätnú väzbu ako pracuje ich program a uľahčuje 
testovanie ich programu. Počas prezenčného vyučovania si potom 
mohli všetko prakticky vyskúšať a  overiť. Okrem základných 
sád micro:bitov sú žiakom k  dispozícii aj Move mini robot 

a  programovacie 
auto Ring:bit Car 
v2Kit, na  ktorých 
si tiež môžu overiť 
základy robotiky. 
Žiaci tiež mohli 
hľadať nové návody 
na internete, využívať 
aj svoje znalosti 
angličtiny, lebo 
mnohé návody boli 
práve v  anglickom 
jazyku. Inštruktážne 
videá, ktoré objavili, 
boli veľmi zaujímavé 
a  žiaci zároveň 
mohli byť kreatívni 
a  popustiť uzdu 
svojej fantázii. 
V  budúcnosti sa 
s  micro:bitom 
určite oboznámia 
všetci žiaci 
a  naučia sa základy 
programovania. 

Na danom projekte pracovali a  pracujú Mgr. Daniela Hladká, 
Mgr. Andrea Havlová a PaedDr. Viola Žilínková

Foto: archív ZŠ s MŠ
-dh-
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Zmena je život
Náš unínsky príbeh sa začal písať pred piatimi rokmi, kedy sme 

ani len netušili, že raz sa naša chalupa, stane na rok našim domovom.
V čase keď sme pokukovali po chalupe, sme náš zrak upriamili 

na  myjavské kopanice, ale náhoda a  inzerát na  sociálnych sieťach 
spôsobili, že nám bol súdený Unín.

Pre nás absolútna neznáma a nebudeme klamať, mnohým našim 
známym sme často museli vysvetľovať, kde Unín je a tiež, že Unín 
nie je to isté čo Kunín.

Podarilo sa! Urobili sme osvetu medzi „paštekármi“ a  verte, 
každý už vie, kde sa Unín nachádza.

Naše začiatky chalupárčenia boli plné výziev, ktoré nie vždy 
dopadli podľa nášho očakávania. Boli sme víkendoví chalupári 
s dvoma malými dcérami a len s ťažkosťami sme všetky práce stíhali 
urobiť za víkend. Zvykali sme si na nové zvuky vidieka ale aj na ticho 
a jasnú oblohu, bez svetelného smogu.

Veľmi opatrne a  nesmelo sme nadväzovali susedské vzťahy. 
S radosťou a nadšením sme spoznávali Záhorie a aj blízku Moravu, 
ale aj po  piatich rokoch musíme skonštatovať, že ešte stále je čo 
objavovať.

Prelúskať sme sa museli aj nárečím, ktoré sa v  obci používa 
a veru niekedy sme tápali, čo ktoré slovo znamená. Mne Košičanke 
z  „ďalekého východu“ chýbali v  slovách mäkčene, manžel 
Bratislavčan mal predsa len výhodu. Dobrá správa je, že nakoniec 
sme sa s každým vždy dohodli a zjavne si aj rozumeli.

V marci 2020 s  vyhlásením núdzového stavu sme urobili 
rozhodnutie opustiť na  čas hlavné mesto a  žiť na  vidieku. 
Našťastie nám to naše podnikateľské aktivity a  online výučba 
našich dcér dovoľovali. Zrazu sa z  víkendových chalupárov stali 
vidiečania. Vytvorili sme si bublinu a všetok hluk, chaos prijatých 
protipandemických opatrení ale aj strach o  zdravie boli od  Unína 
veľmi ďaleko. Ako chalupári – dočasní vidiečania sme sa v  našej 
chalúpke cítili bezpečne a  pomaly ale isto sme spoznávali život 
dediny. Uznávam, aj skrz pandémie to nebol typický vidiecky 
život, ale pre  nás to bolo všetko nové. Chodili sme na  mlieko 
do mliekomatu, na prechádzky do vinohradov či k rozhľadni ale aj 
do blízkeho lesíka či hájenky. „Pokorili“ sme Zámčisko a neraz sme 
na našich prechádzkach stretli daniele, zajace či bažantov teda niečo, 
čo v meste len tak nestretnete. Nevedeli sme si vynachváliť fakt, že 
prírodu máme defacto za rohom a naše dievčatá nikdy neboli toľko 
na vzduchu ako počas pandémie.

Takto sme žili do mája 2020 a vrátili sme sa naspäť do Bratislavy, 
keďže bratislavské školy znova otvorili. Leto sme strávili 
v  štandartnom letnom režime a  od septembra do  decembra sme 
boli paštekári. Keď sme v decembri pred Vianocami prišli do Unína 
ani vo sne nám nenapadlo, že z nás budú vidiečania dlhšie ako dva 
mesiace. Ale ako sa hovorí, človek mieni a pán Boh mení. Tak sa stalo 
aj v našom prípade. Nekončiace online vyučovanie na bratislavskej 
základnej škole našich dcér nás vyslovene vyprovokovalo k  tomu, 
aby sme začali hľadať riešenie na prvý pohľad neriešiteľnej situácie 
a  síce dostať deti do  školy. Keď školu neotvorili ani po  zimných 
prázdninách a ani po jarných, pociťovali sme obrovskú bezmocnosť 
a  nekonečnosť pandémie. Ale, riešenie sa ponúklo samé a  to 
prostredníctvom dedinského rozhlasu. Hlas obecnej pani hlásateľky 
oznámil, že unínska základná škola bude otvorená pre prvý stupeň 
bez zmeny samozrejme za dodržania protipandemických opatrení. 
A vtedy nám v hlave skrsol nápad, prihlásiť naše dievčatá – prváčku 
a  tretiačku do  unínskej školy. Iba vďaka ochote pani riaditeľky 
Vaňkovej a kooperácii našej bratislavskej školy sa to podarilo. Udialo 
sa to tak rýchlo, že sme sami neverili, že deti pôjdu do školy. Prvotné 
obavy dievčat sa pomerne rýchlo rozplynuli aj vďaka ich prijatiu 
medzi seba spolužiakmi a  spolužiačkami. Prvý mesiac museli 
zamakať, ale svoje vedomosti obhájili a zdokonalili. Malá dedinská 
škola sa stala pre nás ale hlavne pre nich Harvardom. Nároky školy 
na  vedomosti, spätná väzba zo  školy, luxus malého počtu žiakov 
v triede, čisté toalety, vlastné skrinky na osobné veci, to bolo všetko 
niečo, čo na nás urobilo pozitívny dojem a len utvrdilo v rozhodnutí, 

že sme sa rozhodli správne a vedeli sme to oceniť.
Rovnako sme vedeli oceniť fakt, že naše dievčatá sa prestali 

na chvíľu cítiť ako chalupárky a stali sa súčasťou dedinského života. 
Už to boli spolužiačky z unínskej školy.

Pandémia nám však priniesla nielen zmenu v mieste, na ktorom 
sme žili ale aj nových susedov. Našim rodinným priateľom sa Unín 
tak zapáčil, že aj oni sa rozhodli chalupárčiť v „našej“ dedine. Pomaly 
ale isto sa z Malej strany stáva „paštekárske doupě“, aj keď ani oni 
nie sú priamo z  Bratislavy ale z  východu. Rozhodne nesmieme 
opomenúť aj našich susedov rodinu Lukáčových, vďaka ktorým sme 
prežívali a  prežívame náš život na  dedine výrazne ľahšie. Zaviedli 
sme tzv. otvorené dvory a veľa aktivít, starostí aj radostí sme spolu 
zdieľali. 

Celkovo nám otvoril Unín nové obzory a  vďaku životu 
v  ňom sme sa dostali bližšie k  domácim. Sme otvorení novým 
príležitostiam, ktoré nám život na dedine prinesie aj keď len dočasne 
skrz pandémie.

Kákošovci z Malej strany 

Ľudový odev z Unína v zbierkach 
Záhorského múzea v Skalici

Záhorské múzeum v  Skalici uchováva viacero zbierkových 
predmetov z oblasti tradičného ľudového odevu, ktoré pochádzajú 
priamo z  Unína. Medzi vyše 40-timi odevnými súčiastkami 
nájdeme najmä ženský ľudový odev sviatočného a polosviatočného 
charakteru a odevné doplnky, v menšom počte je zastúpený aj odev 
mužský (detským ľudovým odevom nedisponujeme). Zbierkové 
predmety získava múzeum najčastejšie formou daru alebo kúpou. 

Počet ženských ľudových odevných súčiastok a  doplnkov 
v  minulosti prevyšoval mužský odev, čo reflektuje aj množstvo 
zbierkových predmetov (33 ks ženského odevu z celkového počtu 35 
ks). Základné odevné súčiastky tvorí celkovo 2 rukávcov, 3 živôtiky, 
1 spodná sukňa škrobenica, 2 vrchné sukne a 2 zástery. Z odevných 
doplnkov sú to 4 sviatočné čepce, 8 šatiek, 5 stúh a 2 krézle. Zimným 
odevom sú 4 zamatové kabátiky – kacabaje. Uvedené zbierkové 
predmety pochádzajú prevažne z 2. štvrtiny 20. storočia.

Sviatočné rukávce z  bieleho bavlneného plátna majú strih 
do pása a široké, kolmo našité rukávy. Nad lakťami sa sťahujú všitou 

šnúrkou a  vytvárajú 
volán. Zdobenie sa 
sústreďuje na  dolnú 
časť rukávov 
v  podobe bielej 
dierkovanej výšivky 
s  kvetovaným 
motívom. Druhé 
konopné rukávce 
so  širokým rovným 
strihom a  krátkymi 
rukávmi sú 
nezdobené a  majú 
pracovný charakter.
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Živôtiky prucleky charakterizuje krátky strih do pása a hlboký 
krčný výstrih, rovné predné diely sa zapínajú na  drobné kovové 
háčiky. Na spodnom okraji majú dva malé vankúšiky alebo valčeky 
z  kukuričných oklaskov, ktoré sa zakasávali do  sukne. Prevláda 
jednofarebný materiál tmavšej farebnosti (tmavofialový brokát, 
čierny zamat a lister) s bavlnenou podšívkou. Dekor tvorí lemovanie 
našitými portami alebo drobná krížiková a  krokvičková výšivka, 
ktorá pekne farebne kontrastuje s podkladovou látkou. Najbohatšiu 
výšivku má živôtik z čierneho listru, zadný diel zapĺňa veľkoplošný 
pestrofarebný rastlinný dekor plným plochým stehom, krokvičkou 
a krížikovým stehom. 

Vrchné sviatočné široké sukne sú v  páse husto nazberané, 
uväzujú sa dvomi pármi bavlnených tkaníc a  ušité sú z  piatich 
až šiestich rovných dielov – pôl. Vzácna je svadobná batistová 
sukňa pre  nevestu s  modrým bodkovaným vzorom na  bielom 
podklade. Druhá brokátová sukňu upúta výrazným veľkoplošným 
viacfarebným kvetovaným 
vzorom. 

Sviatočné bavlnené 
zástery modrej farebnosti 
charakterizuje pás farebnej 
výšivky približne v  tri 
štvrtine sukne sviežeho 
drobného pestrofarebného 
rastlinného vzoru 
plným plochým stehom 
s výraznými zvislými pásmi 
drobného krokvičkového 
stehu na  záhyboch sukne 
v časti pásu. 

V zbierkach sa nachádzajú aj zamatové kacabaje bordovej, 
hnedej a  fialovej farebnosti. Sú strojovo šité so  strihom do  pása, 
predné rovné diely sa zapínajú na gombíky alebo patentky. Majú dlhé 
rukávy zdvihnuté a  nazberané na  ramenách, okolo krku s  úzkym 
stojatým golierikom, podšité bavlnenou podšívkou. Na  zadnom 

diely majú od  pása nadol 
tvarovanie s  tzv. šosíkmi. 
Zdobenie pozostáva 
z  lemovania krémovej 
porty s rastlinným vzorom 
alebo strojovej čipky, 
prišitej na  predných 
dieloch pri  zapínaní 
a konci rukávov.

K najbohatšie 
zdobeným ženským 

odevným doplnkom patria tzv. čipkové čepce s  našitým pásom 
ručnej čipky na  prednom okraji. Stredovú čelenkovú časť tvorí 
pás farebnej rastlinnej výšivky (výrazné červené kvety, červeno-
žlté kvety, zelené lístky vyšité plným plochým stehom), zadnú časť 
nazývanú dienko zdobí vyšívaný biely tyl.

K odevným doplnkom patria aj sviatočné šatky a  stuhy. Šatky 
zaujmú rôznorodosťou materiálu a výzdoby: jemné biele bavlnené 
s výšivkou na dierku, kašmírové tzv. auzendráky alebo turecké ručníky 
s  bohatým vzorom dominujúcej červenej farebnosti. Po  jednom 
kuse je zastúpená šatka 
brokátová aj hrubšia 
zamatová. Saténové 
stuhy krémovej 
a  ružovej farebnosti 
zdobia našívané drobné 
farebné koráliky. 
Sviatočné krézle sú ušité 
z  husto skladaného 
a  prešívaného 
saténového základu 
bielej farebnosti 
s korálikmi po obvode.

Mužský ľudový odev z  Unína je zastúpený vestou – lajblíkom 
so strihom do pol hrude a charakteristickými oblúkovými prednými 
dielmi a  bavlnenou podšívkou. Ušitý je zo  zeleného brokátu 
s  vtkaným kvetovaným vzorom bielej farebnosti. Po  obvode ho 
dekoruje úzky lem červenej stužky, na  zadnom diely pri  švoch sa 
nachádza výšivka drobným krokvičkovým stehom. Zvislý rad 13 
gombíkov na  pravom prednom diely malo výhradne dekoratívnu 
funkciu. Lajblík dozdobuje červená filcová aplikácia vystrihnutá 
do tvaru trojuholníčkov a úzky lem bielej vlnitej lemovky. Mužský 
odev mestského strihu s  charakterom polokroja zastupujú čierne 
jazdecké bavlnené nohavice tzv. rajtky. 

Záverom možno zhrnúť, že ľudový odev pochádzajúci z  obce 
Unín je v zbierkach Záhorského múzea zastúpený prevažne ženským 
sviatočným odevom a doplnkami. Charakterizuje ich rôznorodosť, či 
už z hľadiska materiálu, strihu alebo výzdoby. Osobitú pozornosť si 
zaslúži variabilita výšiviek odzrkadľujúca zručnosť ich zhotoviteliek. 

Mgr. Dita Andrušková, PhD., 
etnografička Záhorského múzea v Skalici

Foto: Archív Záhorského múzea Skalica

Uplynulo 30 rokov od vzácnej návštevy
Prvého júla 2021 si svet pripomenul nedožité 60. narodeniny 

princeznej Diany. V roku 1991 pri návšteve Slovenska ju sprevádzala 
manželka podpredsedu Národnej rady SR PhDr. Eleonóra 
Klepáčová. CSc. Ing. Ján Klepáč, MGBM zase robil doprovod 
princovi Charlesovi.

Manželia Klepáčovci sú Unínčanom známi ako členovia 
duchovného spoločenstva nášho rodáka a  čestného občana obce 
dona Andreja Dermeka. 

Dovolili sme si im v tejto súvislosti položiť pár otázok, na ktoré 
nám ochotne odpovedali.

Ing. Ján Klepáč, MGBM:
Návšteva ich Kráľovských Výsostí Princa Charlesa a Princeznej 

Diany sa uskutočnila v Bratislave 8. mája 1991. Trvala len 5 hodín. 
Slovensko bolo vtedy súčasťou Československej federatívnej 
republiky a  mnohé zahraničné návštevy po  rokovaní v  Prahe 
absolvovali návštevu Bratislavy ako tzv. povinnú jazdu. Prileteli 
na bratislavské letisko, navštívili bratislavský hrad, kde sa uskutočnili 
rokovania so slovenskými predstaviteľmi. 

Následne som sa zúčastnil s  princom Charlesom seminára 
o komunálnom podnikaní v Pálffyho paláci. Po ňom sa kráľovský 
pár presunul do  historického centra Bratislavy na  neformálne 
stretnutia s obyvateľmi hlavného mesta. Slávnostný obed sa podával 
na Úrade vlády SR. Popoludní navštívili vzácni hostia hrad Devín, 
kde sa živo zaujímali o slovenskú i slovanskú históriu. Okolo štvrtej 
hodiny popoludní Bratislavu opustili. Princ Charles pôsobí dojmom 
suchára, ale s  typickým anglickým humorom. Zaskočil ma, keď 
počas prehliadky čestnej stráže poznamenal, že v tejto časti Európy 
je prvýkrát v živote.

PhDr. Eleonóra Klepáčová, CSc.:
K „výsade“ sprevádzať princeznú Dianu som sa dostala 

ako manželka podpredsedu vtedajšieho parlamentu, ktorý mal 
na  starosti hospodársku a zahraničnú politiku, resp. výbory, ktoré 
sa tejto problematike venovali. Poviem úprimne, bola som v strese, 
lebo som nevedela, čo ma čaká. Skutočnosť bola však pre  mňa 
omnoho jednoduchšia. Išlo o  to, že Diana mala svoj program, 
oddelený od  manžela, ktorého viac zaujímala enviromentálna 
agenda, zatiaľ čo ju, sociálna. Stretli sa spolu len na obede. Tam sa 
mi podarilo poprosiť ju o autogram, čo však jej ochrancovia videli, 
lístok s podpisom zobrali a len na naliehanie, že je to pre našu vtedy 
11 ročnú dcéru, vrátili.
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Činnosť TJ Unín
V tomto roku sa futbalové zápasy začínajú hrať až na  jeseň. 

Futbalisti a  členovia výboru však nezaháľali a  urobili počas roka 
viacero prác na údržbe areálu. Podarila sa vymeniť podlaha v domácej 
kabíne, postaviť lapač za  bránou, nakúpiť tréningové oblečenie 
pre hráčov našich mužstiev, vymeniť strechu na unimobunke, ktorá 
slúži ako skladový priestor.

Všetky tieto činnosti boli financované za  pomoci Obecného 
úradu Unín, Kovovýroby Ovečka, Stavebniny BAU STORY s.r.o. 
- p. Miroslav Míšaný a  z financií získaných z 2% daní. Práce boli 
vykonané členmi telovýchovnej jednoty.

Telovýchovná jednota Unín veľmi pekne ďakuje všetkým, ktorí 
boli ochotní prispieť svojimi 2% z daní na jej činnosť.

Súpisky mužstiev na sezónnu 2021/2022:
Mužstvo žiakov: P. Juračková, P. Morávek, M. Dermek, M. 

Hoferka, T. Tokoš, D. Matuský, L. Lipovský, S. Míšaný, Se. Drúžek, 
Sa. Drúžek, S. Reháková, L. Malíková, O. Matuský, A. Bombola, 
S. Čulen, T. Čulen, Z. Flajžíková, L. Švec, W. Gobl, P. Kondla, J, 
Rozsivač, M. Rehák

Tréneri: B. Malík, P. Rehák, A. Švec

A mužstvo: D. Huszár, E. Hoferka, M. Krempa, T. Rešetka, S. 
Valachovič, I. Šiška, J. Šiška, M. Uher, Do. Mihál, Da. Mihál, Mi. 
Míšaný, Ma. Míšaný, B. Perička, D. Kozány, D. Vach, M. Hoferka, P. 
Rehák, M. Rehák, R. Malík, D. Bartal.

Tréner: Peter Neuročný
 Peter Rehák

A-mužstvo
Dátum Čas

25. 7. 2021 Petrova Ves - Unín
31 .7. 2021 17.00 Unín - Koválov
7. 8. 2021 17.00 Smolinské - Unín

15. 8. 2021 17.00 Unín - Letničie
22. 8. 2021 16.30 Kunov - Unín
28. 8. 2021 16.30 Unín - Trnovec
5. 9. 2021 13.00 Sekule - Unín

12. 9. 2021 16.00 Unín -Smrdáky
19. 9. 2021 15.30 Rovensko - Unín
25. 9. 2021 15.30 Hradište p. Vrátnom - Unín
2. 10. 2021 15.00 Unín - Šajdíkove Humence

10. 10. 2021 15.00 Unín - Petrova Ves
17. 10. 2021 14.30 Koválov - Unín
23. 10. 2021 14.30 Unín - Smolinské
30. 10. 2021 14.30 Letničie - Unín
7. 11. 2021 14.00 Unín - Kunov

Žiaci U 15
Začiatok zápasov o 10.00 hod.
Dátum

7. 8. 2021 Šaštín Stráže - Unín
14. 8. 2021 Unín - Borský Mikuláš
21. 8. 2021 Kopčany - Unín
28. 8. 2021 Štefanov - Unín
4. 9. 2021 Unín - Mor. Sv. Ján

11. 9. 2021 Brodské - Unín
18. 9. 2021 Unín - Kúty
25. 9. 2021 Unín - Šaštín Stráže
2. 10. 2021 Borský Mikuláš - Unín
9. 10. 2021 Unín - Kopčany

16. 10. 2021 Unín - Štefanov
23. 10. 2021 Mor. Sv. Ján - Unín
30. 10. 2021 Unín - Brodské
6. 11. 2021 Kúty - Unín

Žiaci U 13
Začiatok zápasov o 10.00 hod.
Dátum

8. 8. 2021 Radošovce - Unín
15. 8. 2021 Unín - Šaštín Stráže
22. 8. 2021 Borský Mikuláš - Unín
29. 8. 2021 Unín - Nafta Gbely
5. 9. 2021 Lakš. Nová Ves - Unín

12. 9. 2021 Kunov - Unín
19. 9. 2021 Unín - Kúty
26. 9. 2021 Unín - Radošovce
3. 10. 2021 Šaštín Stráže - Unín

10. 10. 2021 Unín - Borský Mikuláš
17. 10. 2021 Nafta Gbely - Unín
24. 10. 2021 Unín - Lakš. Nová Ves
31. 10. 2021 Unín - Kunov
7. 11. 2021 Kúty - Unín

Princezná bola veľmi strážená, ochranku tvorili nielen naši, 
ale aj anglickí bodygardi, ktorí ma nepoznali a  tak som mala aj 
s tlmočníčkou čo robiť, aby sme sa pretlačili tam, kde sme mali byť. 
Bolo však evidentné, že bola na to zvyknutá a podarilo sa jej podať 
si ruky s niekoľkými ľuďmi, ktorí na ňu v uliciach Bratislavy čakali.

Takže aká bola, môžem konštatovať len z  toho, aký na  mňa 
urobila dojem. Bola milá, priama, bezprostredná, okolostojacim 
dávala priame otázky, nemala zábrany.

Foto: Archív rodiny Klepáčovej
Bola som s  ňou na  Bratislavskom hrade, v  Klenotnici, kde 

ju zaujali exponáty staré niekoľko tisíc rokov, medzi nimi aj 
Moravianska Venuša. Po  obede hlavná časť programu spočívala 
v  návšteve Mestského múzea, ktorému pre  Oddelenie nevidiacich 
a slabozrakých venovala elektronickú lupu. Vtedy, v roku 1991 to bola 
ohromná pomôcka pre týchto ľudí. Do rečí sa tam dala s mladým 
dievčaťom, ktorého sa vypytovala, ako prišla o zrak, aké má plány. 
Na záver sme išli na Devínsky hrad. Keďže leží v blízkosti Viedenskej 
brány je to veľmi veterné miesto. V  ten deň, aj keď bol máj, bolo 
dosť chladno. A na Devíne fučalo riadne. Pán dr. Holčík pohotovo 
zareagoval, vidiac uzimenú princeznú v  ľahučkom kostýmčeku, 

vyzliekol si svoj baloniak a  prehodil ho Diane cez  plecia. Porušil 
všetky protokoly, ale princeznú zachránil. Ona plášť s  vďakou 
prijala a  vypočula si fundovaný odborný sprievod Dr. Holčíka. 
Diana skonštatovala, že Praha sa jej páčila ako historické mesto, ale 
v Bratislave sa jej páčili ľudia.

Ďakujeme za  príspevok do  našich novín, prajeme manželom 
Klepáčovcom veľa zdravia a  tešíme sa na  ďalšie stretnutia 
a spoluprácu.

-jp-


