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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 3 / ročník XV.     nepredajné     Vianoce 2017

Milí bratia a sestry, 
prihováram sa k Vám zo Šaštína z domu našej nebeskej 

Matky, Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.
Nachádzame sa uprostred adventného obdobia. 

Prežívame veľké chvíle radosti z očakávania na narodenie 
Pána.

Pred nami sú Vianoce - sviatky, ktoré otvárajú srdcia 
všetkých ľudí dobrej vôle pre druhých. Radosť, srdečnosť, 
otvorenosť, spravodlivosť, pokoj, dobro, šťastie vyžarujú 
z kolísky malého dieťatka Ježiš. Tá chvíľa, kedy prichádza 
na svet malé dieťa, Boží Syn, je chvíľou pozastavenia sa a 
zamyslenia nad udalosťami, ktoré sa odohrali v Betleheme. 
Venujeme sa rôznym veciam v našom živote, ale starosť o 
duchovno a o vnútro našej duše je to, čo nám pripomína 
malé novonarodeniatko. S akým napätím a ako dlho ľudia 
očakávali Mesiáša. Svet je neúprosný a ženie nás k našim 
každodenným úlohám, povinnostiam. Máme čas začiatku 
a konca, čas príchodu a odchodu. Máme najrozmanitejšie 
ponuky najrôznejších atrakcií, akcií a aktivít pre náš čas.

A máme tu jeden výnimočný, jedinečný čas. Čas 
stretnutia, prebývania a trvania s Pánom. Nepremárnime 
tento Bohom darovaný čas navštívenia. Boh navštívil 
svoj ľud, vo svojom jedinom Synovi. Narodil sa v malom 
mestečku Betleheme, na slame a sene v maštaľke. Nie v 
paláci, ale v chudobe. 

Akí boli všetci šťastní: anjeli, Mária, Jozef, pastieri. Nič 
nemohlo byť krajšie, radostnejšie, lebo Boh bol uprostred 
nich, Boh bol s nimi.

Pápež František v príhovore mestu a svetu v roku 
2015 hovorí: „Kde sa rodí Boh tam sa rodí nádej... Kde sa 
rodí Boh, tam sa rodí pokoj... Kde sa rodí Boh tam prekvitá 
milosrdenstvo.“

Prajem všetkým čitateľom Vám i Vašim najdrahším 
milostiplné a požehnané sviatky Narodenia Pána. V šťastí, 
radosti, nádeji, pokoji a milosrdenstve prežite narodenie 
Betlehemského dieťaťa, čas nášho navštívenia samotným 
Božím Synom.

P. Martin Lehončák, OSPPE

Milan Rúfus

Vianoce
Vianoce sú, keď sme spolu,

keď rodina sadá k stolu.
Mamka, ocko, detičky,

dedkovia aj babičky.
Vianoce sú od Ježiška,

dal nám lásku do balíčka.
Bolo jej dosť, dostal každý,

rozdelil ju raz a navždy.
Medzi ľudí, kvietočky,
zvieratká aj včeličky.

Kúsok lásky zo srdiečka,
ukry aj ty do balíčka.

Príjemné prežitie vianočných sviatkov 
v kruhu svojich najbližších praje 

Redakcia.

Vianočná ruža
Pán Boh všemohúci z lásky k človeku zhora

vstúpil svojou mocou k Márii do nazaretského 
dvora.

Šum velebný sa niesol k Božiemu trónu hore,
kde sa z výšky s láskou pozrela na svoje ľudstvo 

choré. 

Mária predtým už vyslovila svoje nežné „fiat“,
odhodlaná pre spásu ľudstva všetko vydať.

Mohutný zvon sa rozozvučal z nebeských strání,
že si ľudstvu Spasiteľa zrodila, prekrásna Pani.

Mária s Jozefom žasli nad chudobnými jasľami,
že Boží Syn je medzi nami spievali aj anjeli.

Jozef chráni Máriu i malého Ježiška clonou svojho 
plášťa,

daj Ježiško, nech sa sŕdc ľady pohnú, nech praštia. 

Vianoce a zopár dní ďalší rok skončia,
život plynie k bránam nebeského večna.

Cesta ľudí sa kráti, vedie späť do jeruzalemského 
mesta.

Ježiška nech prosí tu na zemi každá postava,
a radosť, čo jej každý deň dáva nech v nej zostáva.

Svätá rodina, si ako nebeská rosa na vianočnej ruži,
nech každý človek na zemi po nej celý túži.

Boh nám zveril slobodu, radosť, srdce, domov,
Vždy najme jeho lásku, i v starostiach a života 

zlomoch.

Požehnaný vianočný čas 2017 
želá Anna Dermeková

, ,
Dobrá novina aj u nás

Dobrá novina 
vznikla na Slovensku 
v roku 1995. Odvtedy 
sa združujú deti 
a  mládež na  celom 
Slovensku, aby 
vinšovali dobrú zvesť 
o  narodení Božieho 
Syna a  zároveň 
chcú pri  tejto 
príležitosti myslieť 
aj na  tých, ktorí žijú 
v  naozajstnej biede 
niekde na  druhej 
polovici našej Zeme. 
Domácnosti, ktoré 
sú otvorené a prijmú 
koledníkov môžu 
dobrovoľne prispieť na konkrétny projekt, ktorý je vždy na začiatku koledovania vyhlásený. 
Tento rok je miesto určenia Etiópia, kde v jednom mestečku Alitene žijú rehoľné sestričky 

vincentky a  spravujú zdravotnícke zariadenie určené na  pomoc mamičkám 
a  ich deťom, ktoré majú zdravotné problémy. Každoročne, už 23.-krát, 
prebieha toto koledovanie na  Slovensku vždy v  čase od  24.decembra do  6. 
januára. Vtedy je Ministerstvom vnútra SR povolená verejná zbierka, ktorá 
musí spĺňať viaceré 
podmienky, ktoré 
zákon ukladá. 

V našej farnosti 
už koledovanie 
prebiehalo minulý 
rok, avšak neboli sme 
ešte zaregistrovaní 
ako samostatná 
farnosť, ale boli 
sme registrovaní 
pod  Štefanovom. 
Tohto roku sme 
splnili všetky 
n á l e ž i t o s t i 
a  zahajujeme Dobrú 
novinu aj u nás.

Viac o  tom, čo 
je Dobrá novina 
a aká je cesta peňazí, 
a aká je tiež kontrola 
použitých peňazí 
ktoré sa vykoledujú 
sme si mohli niektorí 
vypočuť u  nás 
vo  farskom kostole 
v  prezentácii, ktorá 
sa uskutočnila 
po nedeľnej sv. omši 
dňa 10.12. priamo 
od  manažéra 
projektov Dobrej 
noviny z Bratislavy.

(pokračovanie na str 2)

Pri Michaláčových kríži.                 Foto: M. Hoferka
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Opustili nás:
Emília Vaculková 10. 8. 2017    vo veku 84 rokov
Miroslav Polák 25. 8. 2017 vo veku 68 rokov
Miloslava Tokošová 24. 11. 2017  vo veku 79 rokov

Česť ich pamiatke

Spoločenská kronika

Zosobášili sa:
Peter Jozefák – Bc. Eliška Drúžková  19. 8. 2017
Frederik Flamík – Simona Anteková  23. 8. 2017
Tomáš Glajšek – Jana Jankovcová  21. 9. 2017
Peter Olejník – Ing. Tatiana Leová  30. 9. 2017
Ing. Michal Vymyslický – Bc. Andrea Mihálová 14. 10. 2017
Ondrej Dermek – Mgr. Zuzana Majorová 21. 10. 2017

Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom

Narodili sa: 
Nina Horinková   22. 8. 2017
Norbert Nigrovič   11. 9. 2017
Gréta Nigrovičová   11. 9. 2017
Laura Lietavová   17. 9. 2017
Jan Havel    18. 9. 2017
Nataša Horinková   5. 12. 2017

Kultúrno-spoločenská činnosť
Čo bolo ...
11. 8. 2017 Hodová diskozábava - TJ
12. 8. 2017 Hodová tanečná zábava - TJ
12. 8 2017 Výstava drobného zvieratstva – SZCH
14. 8. 2017 Hodová „11“ - OcÚ
8. 10. 2017 Koncert Františka a Vojtu Nedvědových - SČK
22. 10. 2017 Úcta k starším, Výstavka „Sviečky a svietniky“ - JD
11. 11. 2017 Hodová zábava s ochutnávkou vín a destilátov - SZZ
6. 12. 2017 Mikulášska pochôdzka - OcÚ a DT Klub 
10. 12. 2017 Adventná dedina 
 - OcÚ a spoločenské organizácie
12. 12. 2017 Vianočný koncert ĽŠU Holíč

Čo bude ...
23. 12. 2017  Vianočný stolnotenisový turnaj 
 - OcÚ a Školská rada pri ZŠ s MŠ
26. 12. 2017 „Hľadanie strateného Ježiška“ divadlo 
 o 14.30 hod. vo farskom kostole. Unínska mládež
30. 12. 2017 Nohejbalový turnaj - OcÚ
30. 12. 2017  Dobrá novina - koledovanie po rodinách 
 od 14.00 hod. - Unínska mládež
5. 1. 2018 „Jak se z vánoční hvězdy stala kometa nad Betlémem“
 - Ivo Míček
14. 1. 2018 Detský maškarný ples - SZCH
20. 1. 2018 Tradičný maškarný ples -DHZ
27. 1. 2018 Ples chovateľov - SZCH
10. 2. 2018 Fašiangy - Unínski mládenci

(dokončenie zo str 1)
Prv než sa poberú koledníci vinšovať, stretnú sa na  spoločnej 

sv. omši, podľa diecéz, kde sú otcami biskupmi vyslaní a požehnaní 
na túto službu. Tohto roku bola vysielacia sv. omša 9.12. v Trnave 
v  kostole sv. Jakuba. Aj z  našej farnosti sme sa 10 zástupcovia (7 
z Unína a 3 z Radimova) našich koledníkov tiež zúčastnili tejto sv. 
omši, na ktorej okrem otca arcibiskupa Jána Oroscha prijal pozvanie 
aj etiópsky biskup Tesfaselassie Medhin Fessuh. 

Koledovanie Dobrá novina u nás v Uníne sa uskutoční dňa 30. 
decembra 2018. Každý, kto by sa chcel prihlásiť, aby ich navštívili 
koledníci sa môžu vopred zapísať do pripraveného zoznamu, ktorý 
je umiestnený vo  farskom kostole sv. Martina alebo na  obecnom 
úrade. Ubezpečujeme Vás, že všetkých záujemcov navštívime.

Je na nás, či budeme aj my otvorení pre pomoc a pozveme týchto 
koledníkov do našich príbytkov.

Katka Hoferková

Zvolili sme si nového župana
V sobotu 4. novembra sa o 7.00 hod. otvorili volebné miestnosti. 

Počas celého dňa až do 22.00 hod. mali občania možnosť rozhodnúť 
sa a dať svoj hlas kandidátom vo voľbách do orgánov Trnavského 
samosprávneho kraja. V našej obci sme mali volebnú miestnosť v 
zasadačke obecného úradu, kde pracovala 5-členná volebná komisia, 
ktorá po sčítaní dospela k takýmto výsledkom:

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 988, z toho sa 
zúčastnilo 263 voličov, čo predstavuje26,62 %. Bolo odovzdaných 
263 obálok, v ktorých bolo odovzdaných 255 platných lístkov pre 
voľby predsedu samosprávneho kraja a 257 platných lístkov pre 
voľby do zastupiteľstva.

Jednotlivé hlasy pre voľby predsedu boli odovzdané nasledovne:
1. József Berényi 3
2. Jaroslav Cehlárik – vzdal sa kandidatúry 6
3. Tibor Mikuš 104
4. Márius Novák 5
5. Konrád Rigó 5
6. Jozef Viskupič 132
Pre voľby do zastupiteľstva:

Informácie z obce
Dlho očakávaná rekonštrukcia cesty
Vedenie obce sa viac ako 12 rokov snažilo zabezpečiť opravu 

cesty III. triedy Unín – Petrova Ves, ktorá bola v dezolátnom stave. 
V tomto volebnom období sa to predsa len podarilo a 9. augusta 2017 
sa začalo s dlho očakávanou rekonštrukciou. Cesta je opravená, je 
položený nový asfaltový koberec. Starý asfalt z tejto cesty bol použitý 
na spevnenie časti poľnej cesty za rodinnými domami na Záhumní 
smerom od roľníckeho družstva.

Ožili „Záhumenice za kostolom“
Od septembra 2017 už na „IBV – Záhumenice za kostolom“ je 

jeden rodinný domček obývaný - kolaudovaný. Rodina Miroslava 
Krempu sa tu už udomácnila, preto bolo v  tejto časti spustené 
i verejné osvetlenie.

1. René Bartal 4
2. Rastislav Caletka 46
3. Zdenko Čambal 118
4. Igor Černin 10
5. Štefan Duffek 35
6. Peter Gulíšek 18
7. Jozef Hazlinger 157
8. Roman Hílek 7
9. Alena Hlubocká 5
10. Miroslav Horňák 10
11. Jozef Hrnčirík 28

12. Stanislav Chovanec 60
13. Anton Kliment 2
14. Dušan Krivský 10
15. Filip Lorenc 7
16. Anna Mierna 38
17. Miroslav Mihál 15
18. Pavol Mihál 17
19. Peter Pagáč 32
20. Ladislav Petržala 16
21. Lukáš Pochylý 52
22. Patrik Sloboda 9
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Veterná smršť
Práve začínali hodové dni, keď nás v noci z 10. na 11. augusta 

2017 prekvapila silná veterná smrť, ktorá polámala stromy, niektoré 
vyvrátila z koreňov. Hasiči, občania a obecní pracovníci mali plné 
ruky práce. Stromy na ihrisku sa polámali, no našťastie vietor fúkal 
od  ihriska, konáre popadali na  oplotenie, bránu a  von z  areálu, 
v ktorom v tom čase už boli nainštalované všetky hodové atrakcie. 

Stromy – topole boli polámané, takže po vyjadrení arboristu boli 
zrezané, odstránené a budú nahradené novou výsadbou.

V sobotu 28. októbra a v nedeľu 29. októbra zasiahol opäť našu 
obec silný vietor, ktorý v nedeľu polámal stromy v „jazere“ a jedna 
odlomená haluz sa zaplietla do elektrického vedenia, čo spôsobilo 
výpadok elektrickej energie v  časti hrubej strany, dolinky a  na 
novej ulici. Z  dôvodu viacerých porúch na  elektrickom vedení 
bola dodávka v  našej obci obnovená až v  pondelok 30. októbra 
v dopoludňajších hodinách.

Západoslovenská distribučná, a. s. preto vyzýva všetkých 
vlastníkov, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia na odstránenie 
a okliesnenie takých stromov a porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť 
alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Ak tak 
nevykoná vlastník, vykoná tak Západoslovenská distribučná, a. s. 
podľa § 11 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. 

Obecná pálenica bola zrekonštruovaná, zmenilo sa médium 
vykurovania z dreva na plyn. Celkovo sa skultúrnili všetky priestory 
pálenice. Od 19. septembra za začala sezóna pálenia. V tomto roku 
sa urodilo málo ovocia, preto bude i sezóna pálenia slabšia. 

Dom smútku v  našej obci slúži občanom už od  roku 1983. 
Za toto obdobie bola na budove opravená len strecha. Z toho dôvodu 
bolo nutné vykonať rekonštrukčné práce. Bola zrekonštruovaná 
elektroinštalácia, vymenené okná, dvere a v októbri dostala budova 
i nový šat. 

Po vonkajšej úprave budovy domu smútku bolo pristúpené 
i  k rekonštrukcii chodníka smerom od  zdravotného strediska 
k  cintorínu. Pri  vstupe na  cintorín boli osadené nové schody, 
zábradlie a  zároveň bola spevnená plocha pri  hlavnom kríži, kde 
sa koná každoročne slávnosť pri príležitosti „Pamiatky zosnulých“. 
Práce finišovali tak, aby k  1. novembru bolo všetko hotové 
a návštevníci cintorína mohli nerušene navštíviť toto pietne miesto. 

Vedenie obce 
pokračovalo i  v tomto 
roku v  oprave sakrálnych 
pamiatok v  obci. Tento 
krát sa zameralo na  kríže 
na  cintoríne. Všetky opravy 
realizoval pán Martin 
Horinka a  pokračoval teda 
v  začatom diele opravou 
hlavného kríža pri  vstupe 
na  cintorín ako i  kríža 
v strede cintorína, pri ktorom 
je malý, už viac rokov 
pamätajúci kríž. Opravu 
hlavného kríža financoval 
obecný úrad a dva ďalšie pán 
Horinka opravil bez  nároku 
na  odmenu, za  čo mu patrí 
srdečná vďaka. 

Posledné roky je v  našej obci zvykom uctiť si „Pamiatku 
zosnulých“ krátkou pobožnosťou pri  hlavnom kríži pri  vstupe 
na  cintorín. Vdp. Tibor Tasáry najprv vysvätil opravený kríž 
a  potom krátky príhovor a  modlitbu venoval všetkým zosnulým 
odpočívajúcim na  miestnom cintoríne ako i  zosnulým, ktorí 
sú uložení v  rôznych častiach našej zeme a  už si na  nich nikto 
nespomína. K oživeniu tejto slávnostnej akcie „Pamiatky zosnulých“ 
prispela aj Veronika Stieranková piesňou „Ave Maria“. 

Príhovor k  prítomným zúčastneným predniesol starosta 
obce Ján Palkovič a  zástupca starostu Ing. Dušan Petráš vyzval 
jednotlivo rodinných príslušníkov zomrelých v našej obci v období 
od  1. novembra 2016 do  1. novembra 2017, aby zapálili sviečku 
na ich počesť a položili ju k hlavnému krížu. Pani Anna Reháková 
dojímavým príhovorom primäla účastníkov na  rozpomienku 
na svojich blízkych zosnulých. Piesňou „Chýbaš, tak veľmi chýbaš...“ 
Veronika Stieranková ukončila tohtoročnú spomienkovú akciu. 

Bol podaný projekt na hasičskú zbrojnicu
Obecné zastupiteľstvo dalo ešte v mesiaci marec svoj predbežný 

súhlas na opravu hasičskej zbrojnice. Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo 
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Výzvu číslo VII. Prezídium Hasičského a  záchranného zboru 
2017 na  predkladanie žiadostí o  poskytnutie dotácie zo  štátneho 
rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra 
SR. Starosta obce sa s  členmi DHZ v  Uníne dohodli, že do  tejto 
výzvy pôjdu a  zrekonštruujú budovu požiarnej zbrojnice. Projekt 
vypracoval Ing. Foriška a  rozpočty Ing. Bederková. Celková suma 
rozpočtu predstavuje čiastku 66.745,14 € s DPH. Okrem toho obec 
uhradila faktúry za  vypracovanie projektu a  rozpočtu ako i  iné 
poplatky súvisiace s  podaním žiadosti. Členovia DHZ prisľúbili 
spoluprácu v tom zmysle, že niektoré práce vykonajú svojpomocne, 
čím by sa náklady na realizáciu mohli znížiť. Obecné zastupiteľstvo 
v  Uníne schválilo spolufinancovanie vo  výške 5 % z  celkových 
predpokladaných výdavkov z vlastných zdrojov.

Šarkaniáda
V sobotu 28. októbra 2017 sa na  starom smetisku mala konať 

šarkaniáda, no počasie to zariadilo ináč. Ochladenie, silný vietor 
a  dážď zmarili všetky plány malých odvážlivcov otestovať svoje 
zručnosti s podomácky vyrobenými i kúpenými šarkanmi. 

Po zemných prácach a úprave podkladu bola v čajkových uličke 
zasiata tráva, a v jesenných mesiacom boli vysadené stromy a kríky. 
Osadené lavičky budú slúžiť na oddych a pri nich budú v  jarných 
mesiacoch doplnené zariadenia pre detské hry.

Horný most
Most v  hornej časti obce je v  dezolátnom stave. Obecné 

zastupiteľstvo v  Uníne sa preto rozhodlo zabezpečiť stavebnú 
úpravu základov betonážou tak, aby neprichádzalo k  narušovaniu 
tejto časti mosta. Tieto práce boli vykonané začiatkom novembra. 
Zároveň je naplánovaná úprava hornej časti mosta – prejazdová, 
ako i oprava a náter zábradlia. Tieto budú vykonané podľa možnosti 
a poveternostných podmienok v jarných mesiacoch budúceho roka.

Vymenili sme strechu na kabínach telovýchovnej jednoty
Po ukončení jesennej časti futbalového ročníka bola na kabínach 

telovýchovnej jednoty opravená strecha a vymenená krytina. Strecha 
pretekala hlavne v časti medzi novou a starou budovou kabín, kde počas 
dažďov tiekla v miestnostiach voda po stenách. Zároveň boli na streche 
vykonané klampiarske práce a osadené nové odkvapové rúry. 

Nový kontajner na šatstvo
Obec uzatvorila zmluvu s novým odberateľom opotrebovaného 

šatstva. Kontajner je umiestnený v priestoroch autobusovej zastávky 
pri potoku. 

Obec sponzorsky zabezpečila na  obecný traktor prídavné 
zariadenie na zimnú údržbu – posýpač a počítačovo riadený pluh 
na odhŕňanie snehu.

-rd-
Foto: R. Drúžková, J. Palkovič

Vývoz komunálneho odpadu bude v piatok 29. decembra 2017.

Plán vývozu komunálneho odpadu v roku 2018
18.1. 2018 26.7. 2018
8.2. 2018 16.8. 2018
1.3. 2018 6.9. 2018

22.3. 2018 27.9. 2018
12.4. 2018 18.10. 2018
3.5. 2018 8.11. 2018
24.5 2018 29.11. 2018
14.6. 2018 20.12. 2018
5.7. 2018

 Júlový termín ako i iné zmeny budú upresnené.

Plán vývozu separovaného odpadu v roku 2018
25.1. 2018 19.7. 2018
22.2. 2018 16.8. 2018
15.3. 2018 13.9. 2018
19.4. 2018 11.10. 2018
17.5. 2018 15.11. 2018
21.6. 2018 13.12. 2018

Zmena na poštovom úrade
Na poštovom úrade v našej obci prišlo od septembra 2017 

k personálnej zmene. Na miesto vedúcej pošty nastúpila slečna 
Pavlína Grňová, ktorá vystriedala dlhoročnú vedúcu pošty, pani 
Máriu Ovečkovú. 

Poďakovanie starostu obce
Dňa 11. augusta sa obcou prehnala veterná smrť, ktorá 

spôsobila škody na poraste na ihrisku. Bolo poškodených 21 
topoľov. Starosta obce ďakuje členom dobrovoľného hasičského 
zboru a občanom, ktorí sa podieľali na likvidácii tejto drevnej 
hmoty. 

Do zrekonštruovaného domu smútku bol vyrobený členmi 
DT klubu vozík na prepravu zosnulých. Starosta obce ďakuje 
členom DT klubu za jeho zhotovenie.
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V kulturáku ako u táboráku
V nedeľu 8.októbra 2017 zorganizovala v  kultúrnom dome 

organizácia Miestneho spolku Červeného kríža v  Uníne koncert 
Františka a Vojtu Nedvědových.

František, napriek tomu, že dva dni predtým bol prepustený 
z nemocnice, predviedol so synom Vojtom a ich kapelou excelentný 
koncert pred zaplneným hľadiskom a  nikto nezaregistroval, že aj 
spevák môže mať zdravotné problémy. Zazneli známe pesničky ako 
Stánky, Devatenást, Řemeslo, Múj zvon a  mnohé iné. Sám spevák 
bol nadšený naším publikom nielen z Unína, ale aj okolitých dedín 
a cítil sa tu veľmi dobre. Po koncerte si fanúšikovia prišli po podpis 
na zakúpené CD, či foto so spevákmi.

Silvia Klenová, foto: Ľ. Klena

Odovzdala korunku Miss hasička
Opäť po roku sa konala 4. novembra súťaž o Miss hasička Čiech 

a Slovenska v Prahe. Minuloročná víťazka, členka Dobrovoľného 
hasičského zboru v Uníne, Alica Ondrášová tu odovzdala korunku 
tohtoročnej víťazke, ďalšej záhoráčke – Nikole Kumpanovej, ktorá 
pochádza z Petrovej Vsi, ale je členkou Dobrovoľného hasičského 
zboru Letničie, a stala sa Miss hasička pre ďalší rok. Gratulujeme.

-rd-

Po úspechu v súťaži Miss hasička ČR a SR 2016, dosiahla naša 
spoluobčianka, Alica Ondrášová, ďalší obrovský úspech na svetovej 
súťaži krásy. Ako víťazka slovenského finále súťaže Queen Beauty 
Universe v Bratislave postúpila do svetového finále, ktoré sa konalo 
v  španielskej Valencii. Zišla sa tu veľká konkurencia víťaziek 
z jednotlivých krajín celého sveta. Po náročnom a vyčerpávajúcom 
týždni príprav, ktorý jej priniesol veľa nových skúseností, zážitkov, 
spoznávania inej kultúry a ľudí sa 23. novembra 2017 konalo finále 
súťaže, kde sa okrem iných disciplín prezentovala v národnom kroji 
– krásnom unínskom. Podarilo sa jej získať titul 2nd Runner up, čo 
predstavuje tretie miesto a titul druhá vicemiss.

Alica, srdečne blahoželáme, ďakujeme za  opätovnú krásnu 
reprezentáciu a  zviditeľnenie obce Unín. Prajeme Ti veľa ďalších 
úspechov v osobnom i profesionálnom živote.

-jp-
Foto: Archív A. Ondrášovej

Prezident SR Andrej Kiska dňa 4. decembra 2017 vymenoval 40 
nových sudcov, medzi ktorými si menovací dekrét z jeho rúk prevzala 
i naša spoluobčianka Mgr. Denisa Drúžková. Blahoželáme a želáme 
jej veľa osobných a najmä pracovných úspechov.

Foto: www.prezident.sk

Červené maky 
Na „Medzinárodný deň padlých veteránov“ 11. novembra 

venujú naši občania každoročne pietnu spomienku všetkým 
obetiam ozbrojených konfliktov dvoch svetových vojen. Tak tomu 
bolo i v tomto roku. Starosta obce Ján Palkovič a predsedníčka 
Jednoty dôchodcov v Uníne Štefana Jurigová predniesli prítomným 
krátky príhovor, ozrejmili dôvody tejto spomienky. Ema Vaculková, 
žiačka základnej školy, na túto tému zarecitovala báseň. Žiaci 
miestnej základnej školy vyrobili pre tento sviatok typické červené 
maky, ktoré položili k pomníku padlých. Členky Jednoty dôchodcov 
zapálili sviece a kahance, aby svietili na pamiatku padlých, ale aj nám 
živým na cestu k mieru a porozumeniu medzi ľuďmi celého sveta.

- rd -
Foto: Autor

Sv. omša za don Andreja Dermeka
Už sa stalo viacročnou tradíciou, že priatelia, príbuzní a rodáci 

profesora, spisovateľa, kňaza, inšpektora, väzňa pre  vieru, don 
Andreja Dermeka SBD (Unín 27. november 1914 - Pezinok 22. 
november 2003) sa 17. novembra, v  jeho rodnej obci, vo  farskom 
kostole sv. Martina v Uníne, stretli na sv. omši obetovanej za neho 
a  prejavili svoju vďačnosť za  všetko čo sa im cez  neho dostalo. 
S  touto iniciatívou vyšlo rodinné spoločenstvo, ktoré počas rokov 
totality ako kňaz vo výrobe viedol v Bratislave.

Hlavným celebrantom sv. omše zo sviatku sv. Alžbety Uhorskej 
- Bratislavskej, bol kňaz Irenej Ciutti, ktorý vo  svojej homílií 
vychádzal z  evanjelia dňa a  poukázal že treba človeku myslieť 
na budúcnosť. Nielen po stránke materiálnej, ale treba nám myslieť 
aj na  budúcnosť, ktorá nastane po  našom odchode zo  sveta, kedy 
bude nasledovať osobný súd, aj na  súd na  konci sveta. Tak ako 
na  to myslela počas života sv. Alžbeta, bl. Titus Zeman i  Andrej 
Dermek, ktorý po dlhoročnom väzení riskoval, že ho môžu znova 
uvrhnúť do  väzenia, popri práci v  zamestnaní pracoval tajne aj 
ako kňaz, duchovne, aby mnohých nasmeroval správnym smerom 
k šťastnej večnosti. Študoval, modlil sa, obetoval sa, prednášal, dával 
duchovné cvičenia, duchovne viedol, radil, aby zachránil nielen 
seba, ale záležalo mu aj na  iných, na  výchove kňazov, rehoľníkov, 
na rodinách, na Slovenskom národe, aby si zachoval a odovzdával 
vieru ako základ budúcnosti. A  tento odkaz dal aj nám, aby sme 
mysleli a pracovali na budúcnosti svojej i tých druhých, ktorí prídu 
po  nás, aby naša viera rástla a  pomohla nám obstáť aj v  ťažkých 
dobách, aby sme ju odovzdávali napriek mnohým prekážkam ďalej 
tým, ktorí prídu po nás.

Mgr. Ľudovít Košík
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Deti navštevujú spolu s rodičmi niektoré významné lokálne historické objekty, napr. Holíčsky zámok, hrad Červený kameň atď. Avšak miesto so 
zaujímavou minulosťou, ktoré je našou najvýznamnejšou historickou pamiatkou, im bolo veľmi vzdialené. Preto sme sa snažili, aby deti zážit-
kovou, hravou formou získali vedomosti o vzniku a živote ľudí na hradisku Zámčisko, ktorý sa v dávnej minulosti vypínal nad našou dedinou 
Unín. Prostredníctvom piatich povestí a zrealizovaných aktivít, deti získali poznatky o dobe dávno minulej, viažucej sa k tomuto miestu. Pomo-
cou tvorivej dramatiky sa premenili na uhliara Radoša a vznešeného panovníka z Moravy. Zhotovili si šaty z kože a nádoby z hrnčiarskej hliny. 
Postavili kamenné a kolové opevnenie hradiska s použitím mazanice, ktorú vytvorili z hliny, vody a slamy. Získané vedomosti o histórii a živote 
ľudí kedysi na opevnenom hradisku Zámčisko môžu deti v budúcnosti využiť pri hľadaní svojej identity ako budúci archeológovia a odhaliť tak 
tajomstvo, ukryté viac ako dvetisíc rokov pod zemou.
        text a foto Anna Reháková

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa 22. októbra 2017 
v kultúrnom dome konalo podujatie, ktoré usporiadal výbor 
základnej organizácie jednoty dôchodcov. V rámci tejto už tradičnej 
akcie usporiadali i výstavku „Sviečky a svietniky“ a žiaci miestnej 
základnej školy výstavku na tému „Jeseň“. 

Podujatia sa zúčastnili členovia miestnej organizácie jednoty 
dôchodcov, ale i pozvaní hostia: Dr. Zdenko Čambal - podpredseda 
trnavského samosprávneho kraja a primátor mesta Holíč, Ing. 
Jozef Hazlinger – poslanec vyššieho územného celku a primátor 
mesta Gbely, Ľubomír Bollo – predseda okresnej organizácie 
jednoty dôchodcov Slovenska a Ján Palkovič – starosta obce Unín. 
Všetci hostia v rámci príhovorov ocenili aktivitu výboru a členov 
organizácie v prospech obce i v rámci okresnej organizácie jednoty 
dôchodcov.

Príjemnú atmosféru obohatilo vystúpenie ženského speváckeho 
súboru z Lanžhota v doprovode cimbála, spevácky súbor „Úsmev“ 
v doprovode harmoniky a kultúrna vložka žiakov základnej školy.

Dr. Ladislav Matušovich

Foto: A. Vymyslická
Stalo sa už tradíciou, že na Martinské hody  ZO SZZ poriada hodovú 
zábavu spojenú s ochutnávkou vín a destilátov. Aj tento rok domáci 
vinári a záhradkári podporili organizáciu svojimi vzorkami vín, kto-
rých bolo 72 a 80-timi vzorkami destilátov. K príjemne strávenému 
večeru prispela aj dychová hudba Búranka z Borského Mikuláša. Vý-
bor ZO SZZ sa chce i touto cestou poďakovať všetkým, ktorí prispeli 
svojimi vzorkami k úspešnej realizácií podujatia.

Eva Mihálová

Sladká sobota aj nedeľa na Záhorí
Členky Únie žien a Jednoty dôchodcov v Uníne svoje cukrárske 

umenie predstavili na už tradičných výstavkách, ochutnávkach 
a predajných akciách usporiadaných okresnými organizáciami. 
V sobotu 11. novembra boli v Holíči a v nedeľu 26. novembra v 
Gbeloch. O tom, že naše ženy sú šikovné cukrárky a dobré gazdinky 
svedčí i to, že po ich pripravenej kolekcii zákuskov sa na obidvoch 
akciách len tak zaprášilo. 

Je treba úprimne poďakovať za ich dobrú reprezentáciu našej 
obce. Veríme, že si priniesli mnoho inšpirácií a podnetov pre ich 
cukrárske umenie a že ho príležitostne predvedú i v domácom 
prostredí.

Dr. Ladislav Matušovich

Foto: autor
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Spolu sme veľká „rodina“
Predvianočný čas a  predvianočná atmosféra vládne celou našou 

Barborkou. Spoločne sme privítali svätého Mikuláša, obyvatelia sa tešia 
pohodovej nálade, vyzdobujú si priestory svojho obydlia, pečú vianočné 
koláčiky, počúvajú koledy a spoločne očakávajú príchod Božieho syna.

Vianoce - najkrajšie sviatky v roku. Veľakrát zabúdame na čaro 
týchto sviatkov. Máme ich spojené so  stresom, uponáhľaným 
obdobím, myšlienkami čo ešte treba urobiť, nakúpiť. Naši obyvatelia 
spomínajú na sviatky v kruhu svojich rodín a priateľov, o skromnosti 
a pokoji, ktoré panovali v ich domoch. Veľa z našich klientov zostáva 
v zariadení počas Štedrého dňa a ostatných sviatočných dní, povedia, 
že sú tu už zvyknutí a spoločne tvoria „RODINU“.

Spýtala som sa niektorých našich obyvateľov, ktorí patria 
k vekovo najstarším v zariadení, na čo najradšej z detstva spomínajú, 
čo majú utkvelé vo svojich pamätiach o vianočných sviatkoch.

Mária Pechová - 82r.
Najviac som sa tešila na stromček a  tiež na darčeky. Stromček 

sme si zdobili sušenými jabĺčkami a  v staniole zabalenými 
kockami cukru, niekedy miesto kociek cukru mamička napiekli 
suché koláčiky a zabalili sme si tie. Pred večerou sme sa spoločne 
pri stromčeku pomodlili, našli sme si každý nejaké skromné darčeky, 
ako ponožky, pančuchy a ak bola nejaké hračka, tak bola vyrezaná 
z dreva. Po rozžiarení stromčeka sviečkami sme sa spoločne pobrali 
k stolu na večeru.

Anna Hoferková - 86r.
Kedysi boli Vianoce typické tým, že bolo veľa snehu. Stromček 

som si zdobila týždeň pred Vianocami, pomáhal mi starý otec, 
ktorý mi bol nápomocný aj pri výrobe ozdôb, ktoré som si vešala 
na stromček. Boli väčšinou z orechov a jabĺk. Pred štedrou večerou 
sme celá rodina spolu zažali petrolejovú lampu a vždy sa tak krásne 
rozžiaril červený záves na okne, to si tak pamätám. Ako sme lampu 
zažali, naši susedia začali pod oknom hrať na husle a spievať koledy. 
Na tieto chvíle nikdy nezabudnem.

Viktória Vlková - 85r.
Predtým, ako som bola školáčka, sme nemávali stromček, vždy 

sme mali len zavesenú haluz zo  smreku na  obraze nad  stolom. 
Keď som bola staršia, chodievala som po  stromček ja do hájenky. 
Pamätám sa, ako pred štedrou večerou otec vždy išiel do  maštale 
zaniesť dobytku oplátku, v ktorej bola zapečené petržlenová vňať.

Mária Ujhéliová - 79r.
Spomínam si, že sme prekrojili kocku cukru na  polku a  balili 

do staniolu a tak vešali na stromček, mali sme to ako salónky. Mávali 
sme malý stromček, býval uviazaný nad stredom stola. Moja staršia 
sestra bývala v Bratislave a priniesla mi sklenené ozdobné, farebné 
gule na stromček, tak sme stromček mali ozdobené nimi. Pamätám 
si, že o  17:00 hod. zazvonili zvony na  kostolnej veži a  vtedy sme 
zasadli k  štedrovečernému stolu. Po  večeri sme chodievali spievať 
k rodine a známym.

Helena Škodová - 92r.
S maminkou sme asi týždeň pred Vianocami piekli koláčiky 

- skôr sme nepiekli, aby sme ich do  Vianoc nepojedli. Piekli sme 
hviezdičky zlepované marmeládou, medovníčky, makové koláče, 
no najviac si spomínam na  koláč noc a  deň - na  striedačku sme 
dávali žlté a hnedé cesto. Na večeru sme si prichystali na stôl opátky 
s medom, krupicu, hríbovú omáčku, čaj a koláčiky.

Jozef Hoferka - 88r.
Pre nás ako deti bolo najväčším potešením keď sme mohli 

ísť spievať po  dedine, najmä k  rodine a  zato sme dostali nejaký 
groš. Po  stromček som chodieval po  tme do  lesa, chodieval som 
sám, keďže brat bol o  8 rokov mladší, ten nemohol so  mnou ísť. 
Vždy sme pred sviatkami museli nachystať poživeň pre  dobytok, 
lebo nás doma viedli k  tomu, že cez  vianočné sviatky sa nebude 
pracovať a chystať, len sa dobytok nakŕmi. Darčeky sme na Vianoce 
nedostávali, darčeky nosil len Mikuláš a  to orechy, ovocie... Mám 
pocit, že v dobe môjho detstva držali rodiny viac spolu, užívali si 
pokojné sviatky, navštevovali sa medzi sebou v rodine. Keďže sme 
nemali toľko peňazí, viac sme si všetkého vážili.

Rudolf Bradávka - 97r.
Najradšej spomínam na  Vianoce keď som mal asi 7 rokov, 

u  starého otca som si pod  stromčekom našiel „korčule“. Boli 
na kľúčik a dali sa prirobiť na akékoľvek topánky. Chodievali sme 
sa korčuľovať na  zamrznutý potok v  dedine. Stromček zdobila 
mamička vždy deň pred Štedrým dňom, my sme nemohli do tej izby 
ani vkročiť, mohli sme ho vidieť až na Štedrý deň večer.

Všetci klienti mi pri  rozprávaní povedali, čo bolo typické 
na štedrovečernom stole a ako chodievali spievať koledy. Pri dverách 
známych a rodiny spievali pieseň:

„Čo koho do toho, keď Ježiška ľúbim,
keď pôjdem na jarmok, voľačo mu kúpim.

Cukríky, jabĺčka, to je pre Ježiška,
aby sa potešil v tých malých jasličkách.“

Skoro všetci z dediny chodievali na polnočnú omšu. Chodievali 
s lampášmi, alebo prskavkami, sneh im „vŕzgal“ pod nohami...

Na Silvestra si pamätajú poľovnícke zábavy v „starej hospode“, 
ktorá bola krásne vyzdobená zeleným, sviečkami a do tanca hrala 
dychovka.

Nový rok tiež oslavovali z vesela, piesňou:
„Nový rok bježí, v jasličkách leží, syn Boží.

Ty vezmeš cápka a já baránka,
pujdeme smele do Betlehéma, Panence Márii zabubnovat.“

Naša staršia generácia sú ľudia so  skúsenosťami, múdrosťou 
a  množstvom spomienok a  je len na  nás, aby sa zachovali 
pre nasledujúce generácie.

Najkrajší darček nenájdete pod  vianočným stromčekom. Sú 
nim totiž Vaši priatelia, rodina a blízky, ktorých máte najviac radi. 
Pamätajte na to počas celého budúceho roka!

Zamestnanci a obyvatelia Domova Barborky Vám prajú krásne, 
pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov!

Bibiána Fojtlínová

Mikulášska pochôdzka
Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie na svojom zasadnutí 

navrhla zmenu a v tomto roku sv. Mikuláš v sprievode anjelov 
navštívil všetky deti s trvalým pobytom v našej obci od 1 do 10 
rokov doma. V stredu 6. decembra začal svoju pochôdzku už od 
15.30 hod. po jednotlivých uliciach. Deti boli v  domácom prostredí 
odvážnejšie, bez problémov zarecitovali alebo zaspievali. 

Poďakovanie patrí členom DT Klubu, ktorý túto pochôdzku 
zabezpečili.

Táto skupinka nebola jediná, ktorá sa v tento deň pohybovala 
po obci a navštevovala deti. Ako konkurenta mali sv. Mikuláša v 
sprievode čerta, ktorý navštívil deti - futbalistov. Táto pochôdzka 
bola v réžii výboru telovýchovnej jednoty.

text a foto -rd-
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Žandárska stanica 
v Uníne v období Prvej republiky.

Po vzniku Československej republiky bola naša obec súčasťou 
Holíčskeho slúžnovského okresu. V  porovnaní so  súčasnosťou, bol 
centrom okresu na  rozdiel od  Skalice Holíč, a  okres zahŕňal i  Kúty, 
ktoré teraz patria do  Senického okresu. Unín bol pomerne ľudnatou 
obcou s  viac ako 1350 obyvateľmi. Nad  bezpečnosťou a  poriadkom 
v obci dohliadali žandári z Gbiel, kam prislúchala i naša obec. V rámci 
obchôdzok pravidelne prichádzali do dediny. Začiatkom roka 1919, keď 
vyšetrovali rabovanie spojené so zánikom monarchie, viedol žandársku 
stanicu v Gbeloch vrchný strážmajster Viliam Smrž. Jeho pomocníkom 
bol strážmajster Petr Směšný a v máji 1920 bol v gbelskej žandárskej 
stanici strážmajstrom Vladislav Mašín. Iba počas prevratu, a to od 1. 
12. 1918 do 31. 12. 1918 bola v obci zriadená žandárska expozitúra 
s dvoma mužmi. Stravná a ubytovacia denná jednotka na žandára bola 
19 korún, čo za mesiac ich pôsobenia predstavovalo 1178 korún, ktoré 
obec dodatočne žiadala od štátnych orgánov refinancovať. 

Postavenie a  pôsobnosť žandárov určoval zákon č. 299 z  roku 
1920. V dobovej terminológii bol slovenský pojem žandár nahradený 
bohemizmom četník a pod týmto názvom sa objavoval aj v úradných 
dokumentoch v  období Prvej republiky (1918-1938). Žandári ako 
orgán politickej správy spadali pod štátne úrady, čo bolo v prípade 
nášho okresu slúžnovský úrad v Holíči a od roku 1923 okresný úrad 
v  Skalici. O  organizácii, výstroji, disciplíne ako i  hospodárskom 
zabezpečení žandárov rozhodovalo žandárske veliteľstvo spadajúce 
pod právomoc ministerstva vnútra.  

V súčinnosti s týmto zákonom bola aj v Uníne v polovici roka 
1920 zriadená žandárska stanica. Každá stanica bola označená číslom. 
Žandárska stanica Unín, číslo 30, podliehala Zemskému četníckemu 
veliteľstvu pre  Slovensko, oddelenia Bratislava. Do  okrsku 
novozriadenej žandárskej stanice patril okrem katastra obce Unín 
i susedný Radimov s Budkovanami a štátna horáreň (Jágarňa) v lese. 
Pred vznikom žandárskej stanice v  Uníne patrili spomínané obce 
do okrskov žandárskych staníc v Gbeloch a Radošovciach. 

Zriadenie žandárskej stanice v Uníne vyvolalo medzi vedením 
obce a slúžnovským úradom v Holíči napätie, ktoré sa riešilo v júli 
1920 až na  pôde pražského parlamentu. Slúžny dr. Leo Hirsch 
nariadil obci zabezpečiť pre  žandársku stanicu so  štyrmi mužmi 
vhodné priestory, kde by zároveň žandári mohli byť aj ubytovaní. 
Zriadenie žandárskej stanice si obec nežiadala, ani ju nikto s týmto 
zámerom nezoznámil a ani s nikým o tom nerokovala. Starostlivosť 
o žandársku stanicu vnímala ako príťaž. Preto vyslali z obce delegáta 
k  slúžnemu, aby im ukázal ministerské nariadenie, na  základe 
ktorého mala v Uníne vzniknúť žandárska stanica. Stanovisko obce 
písomne podporil i Nitriansky župan (vtedy sme ešte boli súčasťou 
Nitrianskej župy) dr. Ľudovít Okánik zo Skalice. Stretnutie zástupcu 
obce so slúžnym však skončilo invektívami slúžneho a vyhodením 
reprezentanta obce z  kancelárie. Slúžny vydal zastupiteľstvu obce 
rozhodnutie, ktorým nariadil opustený dom Michala Grünwalda 
(dnes č. domu 28) adaptovať 
na  žandársku stanicu. Dom bol 
od  vzniku republiky opustený. 
Ročný nájom pre majiteľa domu M. 
Grünwalda bol stanovený na  tisíc 
korún. 

Ako vysvetlil celú situáciu 
poslancom minister vnútra Jan 
Černý, žandárske stanice si všetky 
potraviny a  domáce potreby 
pre  mužstvo kupujú a  platia 
v  hotovosti. Z  tohto dôvodu obci 
nevznikajú a  ani v  budúcnosti 
nemôžu vzniknúť žiadne výdavky. 
V  obci tak začala pôsobiť 
žandárska stanica so  štyrmi 
mužmi. V roku 1924 okrem Unína 

existovali žandárske stanice v  okrese aj v  Brodskom, Gbeloch, 
Gbeloch – doly, Holíči, Kopčanoch, Radošovciach a Skalici. Každá 
stanica mala priemerne 5 až 6 žandárov. Žandárom sa mohol 
stať každý československý štátny občan, ktorý bol bezúhonný, 
svojprávny a  duševne spôsobilý, zdravý, primeranej telesnej výšky 
a  absolvoval vojenský výcvik. Uchádzač musel preukázať slovom 
i  písmom znalosť českého alebo slovenského jazyka. Ďalej musel 
mať minimálne 21 rokov a  nesmel byť starší ako 35 ročný. Musel 
byť slobodný alebo bezdetný vdovec s ukončeným nižším stredným 
vzdelaním. Služba bola 4 ročná s ročnou skúšobnou dobou. Žandári 
pri nástupe do služby skladali prísahu vernosti republike a odborné 
komisionálne skúšky. Ženiť sa mohli až po  dosiahnutí definitívy 
s povolením príslušného veliteľstva. V praxi to znamenalo vek aspoň 
30 rokov alebo absolvovanie 4 rokov služby. 

Žandárska stanica v Uníne, ktorú pôvodne zriadili pre 4-členné 
mužstvo, bolo krátko nato rozšírená pre 5-členné mužstvo. V roku 
1924 veliteľom - vrchným strážmajstrom bol Metoděj Lacina 
(*1881), ktorý na  unínsku žandársku stanicu nastúpil 2. 3. 1923. 
Ostatní štyria žandári v  hodnosti strážmajster nastúpili do  Unína 
v  rozmedzí rokov 1920 – 1923. Od  vzniku stanice (26. 6. 1920) 
pôsobil v  Uníne František Koutný (*1894), 20. 8. 1922 prišiel 
František Dolanský (*1898) a v roku 1923 Jaroslav Poláček (*1896) 
a  Josef Straka (*1896). Všetci žandári boli českej národnosti, ako 
to bolo bežné v  tomto období na  celom Slovensku. Práve z  tohto 
obdobia pochádza prirovnanie „Píšeš jak český žandár“, keď 
každodenne do staničných služobných kníh písali, čo sa počas dňa 
prihodilo. A  ak sa nič vážne nestalo, čo bolo takmer vždy, písali 
do  knihy dobu pochôdzky, jednotlivé stanovištia, kde sa zastavili 
a podobne. Ak k tomu pridáme i rôzne hlásenia a šetrenia, nečudo, že 
väčšina našincov, si žandárov spájala nielen s rovnošatou a zbraňou 
ale i perom a papierom. Pravidelne, niekoľko krát týždenne, v rámci 
pochôdzok prešli celý svoj rajón od Budkovian cez Radimov, les, až 
po letničský a petrovoveský chotár. 

Koncom roka 1925 slúžili na stanici prakticky iba traja žandári. J. 
Straka z Unína odišiel a J. Poláček bol v hodnostnej škole v Bratislave. 
Od  roku 1926 sa však stavy opäť doplnili a  mužstvo v  počte 5 
žandárov bolo kompletné. Po M. Lacinovi sa vrchným strážmajstrom 
stal Alois Příborský, ktorý ako absolvent hodnostnej školy bol 
v  roku 1927 navrhnutý na  povýšenie na  štábneho strážmajstra. 
V  Uníne A. Příborský pôsobil až do  roku 1936. Po  jeho odchode 
sa stal veliteľom stanice praporčík Oldřich Kolací, ktorý do Unína 
nastúpil krátko predtým. Zo žandárov, ktorí v 30. rokoch minulého 
storočia pôsobili v Uníne možno spomenúť Františka Dolanského, 
Františka Mlátilíka, Antonína Mlejnského, Jána Ševinského, 
Ladislava Tyllicha a Antonína Fojtla. Posledne zmieňovaný nastúpil 
na  žandársku stanicu v  Uníne v  roku 1932. Pochádzal zo  Žabčíc 
(okr. Brno-venkov). V Uníne si našiel i manželku. Oženil sa 30. 12. 
1935 s učiteľkou Klárou Jakubéczyovou. Ako manželia bývali v časti 
terajšej hasičskej zbrojnice, kde bola knižnica. Tu sa im v roku 1937 
narodila i  dcéra Klára, ktorá bola vydatá za  národného umelca 
Albína Brunovského (1935-1997). Z Unína sa Fojtlovci v septembri 

1942 presťahovali do Viesky, kde sa A. 
Fojtl stal vedúcim Potravného družstva 
v  Radošovciach a  jeho manželka 
riaditeľkou školy vo Vieske. 

Pramene a literatúra:
MV SR, Štátny archív v  Bratislave, f. 
Žandárska stanica v Uníne 1930 – 1945
MV SR, Štátny archív v Trnave, pracovisko 
Archív Skalica, f. Okresný úrad Skalica.
ZŠsMŠ, Kronika rím. kat. ľud. školy v Uníne.
http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/tisky/
t0317_00.htm
http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/tisky/
t1497_00.htm
Unínske noviny 2/2009.

M. HoferkaV pozadí dom žandárskej stanice, cca. 1940-1944. Foto: Archív P. Piváka
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Školník z roku 1871
Na povale domu, v  ktorom 

som sa narodil a  ktorý teraz už 
nestojí, som našiel zaprášenú 
starú knižočku. Po  nahliadnutí 
ma zaujala osobitným dobovým 
prejavom. Publikácia bola akási 
predloha pre  učiteľov, lebo niečo 
podobné. V  podstate je to učivo 
tak, ako ho teraz poznáme až 
na  malé výnimky. Obsahuje to 
náuku o  zemepise, hviezdovede, 
včelárstve, poľnohospodárstve, 
charakteristiku rôznych národov 
a  iné. Dovolím si vás oboznámiť 
malým percentom z  tejto 150 
rokov starej publikácie nazvanej 
„Školník“.

Predmluva
Na čo cirkev svätá katolícka 

jako starostlivá vychovávateľka 
ľudu jako pestovateľkyňa vied 
a  umení a  podporovateľkyňa 
pravej osvety a  vzdelanosti 
vždycky dohliadala. To požaduje 
i  sám duch času a  svecká vláda 
v našej milej vlasti Uhorskej. 

Publikované je to formou 
otázok a odpovedí.

NÁUKA O HVIEZDACH
Čo sú hviezdy?
Sú veľké a  našej zemi podobné 

telesa v  nesmiernej prázdnote 
sveta, jako nejaké gule v  povetrí 
visiace.

Prečo hviezdy sú ako jasné svetlá?
Oni sami svetlo vydávajú, lebo sú osvetlené svetlom z iných hviezd.
Prečo hviezdy dolu nepadnú?
Lebo sú všetky v istom zväzku, v ktorom sa vospolok jedna druhú 

odstredivou silou držia preto sa nemôžu rozdrobiť. 
Jaká hviezda je naše slnce?
Je to stálica, ktorá má svoje vlastné svetlo.
Čo je slnce samo o sebe?
Čo je ono o tom nevie nik niečo istého. Učený sa domnievajú, že 

slnce neni ohnivé teleso, lež stvoriteľ ho opatril svetlom svietiacim 
a ohrievajúcim našu zem. 

K jakým hviezdam náleží naša 
zem?

Zem, na  ktorej prebýva ľudstvo 
náleží k  bludiciam nášho slnca 
okolo ktorého sa točí.

Jaký je náš mesiac?
Guľatý a tmavý v sebe a 64 razy 

menší nežli naša zem. 
Čo sú to kométy?
Kométy, čili vlasatice sú tiež 

hviezdy majúce akúsi divnú žiaru, 
ktorá sa okolo nich ukazuje alebo 
za nimi jako nejaký chvost ťahá. 

Máme li sa obávať, že sa 
niektorá kométa vo svojom behu 
o zem udrie a že skrze toho veliké 
spustošenie spôsobí?

To sa nestane podľa poriadku 
a  behu prírody od  Boha 
ustanoveného. V  posledný deň 
súdny ano, to sa môže stať, môže, 
lebo Kristus Pán povedal, že budú 
hviezdy na zem padat. 

Čo sú vlastne povetrone?
Sú to kamene zo  všelijakých 

živlov a  kovových látok zložené 
medzi ktorými je najviac železa. 
Všetky povetrone (meteory) 
padajú na  zem viacmenej 
rozpálené. Každú ohnivú guľu, 
ktorá nad  hlavami našimi 
s  hromovitým rachotom preletí 
a  povetrone zo  seba vysypať 
vidíme, máme považovať za dôkaz 
všemohúcnosti Božskej, ktorá jako 
velikánske telesá nebeské stvorila, 
tak ich aj stroskotať môže, aby 

svojimi pozostatkami krátkozrakému človeku pravdu s neznámym 
cieľom nekonečnej božej múdrosti slúžili.

Jako môžeme podeliť zvláštnu prírodovedu?
1. Na silospyt (fyziku) čili skúmanie síl a vlastnosti prírody.
2. Na prírodopis čili opisovanie veci v prírode sa nenachádzajúcich. 

Toto v  krátkosti opíšem v  ďalšom vydaní unínskych novín. 
Verím, že to časť čitateľov zaujme a ďalšie pokračovanie si nenechajú 
ujsť.

Ladislav Masaryk

Adventná dedina 
Druhá adventná nedeľa 

zaváňala v  našej obci zvláštnou 
atmosférou. Obecný úrad 
a spoločenské organizácie v obci sa 
postarali o  peknú kultúrnu akciu 
pod  názvom „Adventná dedina“. 
Dychová hudba Unínčanka 
už tradične koncertovala pred 
zahájením akcie pred kultúrnym 
domom a  uvítala návštevníkov 
podujatia. V  kultúrnom programe 
sa predstavili manželia Osičkovi 
s  cimbálom, ktorí svojim vtipným 
moderovaním programu a  krásnymi moravskými pesničkami 
vyburcovali prítomných, ktorí sa pripojili a spevom znela celá sála. 

Počas celého poobedia sa vo vedľajších priestoroch kultúrneho 
domu ponúkala chutná „zelňačka“, zákusky, slané pečivo, varené 

víno, medovina, káva, punč pre  deti aj 
dospelých. V  ponuke boli na  predaj aj 
vianočné oblátky, trubičky, aranžmány, 
vianočné ozdoby, výrobky žiakov miestnej 
školy, klientov Barborky, keramika, med, 
medovina ako i  iný tovar s  možnosťou 
doplnenia darčekov pod  stromček. 
Príjemné posedenie oživila unínčanka 
svojim koncertovaním. Po zotmení za tónov 
piesne Tichá noc podfarbila rozsvietenie 
tohtoročného vianočného stromčeka pred 
kultúrnym domom. Po  jeho rozsvietení 
pokračovala koncertovaním v  kultúrnom 
dome do večerných hodín. 

Obecný úrad ďakuje všetkým 
organizátorom, spoluúčinkujúcim a  predajcom na  tomto podujatí 
ako i  všetkým, ktorí si našli čas a  prišli podporiť organizátorov 
a zároveň stráviť príjemné nedeľné poobedie. 

-rd-

Svoje výrobky prezentovali aj klienti Barborky. 
Foto: B. Fojtlínová
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februárovom týždni opäť udreli tuhé mrazy, o niečo miernejšie ako 
v januári.

Zima 1985/86 začala po  suchom novembri mrazivým 
decembrom 1985, keď i  počas dňa sa držala teplota pod  nulou. 
V januári sa oteplilo, potom okolo 10. 1. 1986 sa ochladilo v noci až 
na -20°C. Potom prišla teplá vlna, ktorá trvala až do konca februára, 
keď opäť prišli arktické mrazy až do  -20°C a  napadlo do  20 cm 
snehu, ktorý sa udržal i  začiatkom marca. Teplejšie počasie prišlo 
až koncom marca 1986. V  novembri 1986 už v  noci mrzlo, no 
v decembri sa oteplilo. Začiatkom januára 1987 sa ochladilo v noci 
až na -25°C a napadlo do 50 cm sypkého snehu. Chlad umocňoval 
vietor a tvorili sa záveje. Po ústupe mrazov sa do konca zimy striedali 
teplejšie a chladnejšie dni.

Teplá zima bola aj v  roku 1987/88, keď sa ojedinele oteplilo 
až na +15°C. Vplyvom severného vetra sa v novembri 1987 v noci 
ochladilo až na -8°C, no Vianoce už boli teplé a bez snehu. Dňa 8. 2. 
1988 bola búrka s hrmením, prudkým dažďom s ľadovcom a silným 
nárazovým vetrom. 

Aj nasledujúca zima 1988/98 bola teplá, suchá zima s chladným 
novembrom. Teploty počas zimy boli väčšinou nad  nulou, 
od  +4 do  +8°C. Vtedajší obecný kronikár pri  počasí za  rok 1989 
poznamenal, že teplé zimy sú dôsledkom otepľovania atmosféry, čo 
súvisí s priemyselnými exhalátmi.

Ako vidno i v minulosti sa striedali teplejšie zimy s chladnejšími. 
Na druhej strane je pravda, že 30 stupňové mrazy neboli žiadnou 
výnimkou, čo sa nám dnes zdá nepravdepodobné. A  aká bude 
tohtoročná zima? Poviem vám v apríli.

Zdroj:
Obecný úrad Unín, Kronika obce Unín od roku 1945.

M. Hoferka

Unínske zimy z pohľadu kroniky
Počasie. Trvalý námet na  naše, nie veľmi duchaplné, skôr 

zdvorilostné ako povinné, rozhovory. Môžeme pri  tom vyjadriť 
svoju nespokojnosť bez toho, aby sme sa niekoho dotkli alebo urazili. 
Tí skôr narodení zvyknú poúčať mladších, že také zimy aké bývali 
voľakedy, so všetkým čo k tomu patrí, dnes už nebývajú. A barvitými 
obrazmi nútia zapojiť do svojho výkladu celú detskú predstavivosť. 

Aké však bývali zimy v minulosti priamo v našej obci, nám čo-to 
povie obecná kronika. Za predošlého režimu, zvlášť od normalizácie, 
bol stručný záznam o počasí obligátnym záznamom v každej obecnej 
kronike. 

V povojnovom období v správach o počasí sa do 70. rokov 20. 
storočia stretneme len sporadicky. V roku 1962/63 začala zima už 
v novembra 1962 a bola to skutočne zima v pravom slova zmysle. 
Ešte v prvej polovici novembra napadlo 20 - 40 cm snehu, ktorý sa 
udržal až do marca 1963. V noci teplomer klesal až k 20°C pod bod 
mrazu. A  slabý mráz bol ešte i  začiatkom apríla. Táto zima podľa 
klimatológov patrila k  najstudenším zimám v  strednej Európe 
v minulom storočí. Nasledujúca zima 1963/64 sa prihlásila asi 10 dní 
pred Vianocami, keď napadlo asi 5 cm snehu, teploty sa pohybovali 
okolo -10 až -15°C. Marec 1964 však už priniesol pekné jarné 
počasie.

Pravidelné záznamy o  počasí máme od  roku 1971 do  roku 
1989. Až na  niekoľko výnimiek počas zím sa striedali chladnejšie 
dni s  teplejšími. Január 1972 bol spočiatku teplý, bez  snehu, no 
potom sa výrazne ochladilo. Naďalej však bez  snehovej pokrývky. 
Sneh napadol až koncom januára v primeranom množstve na dané 
obdobie pre náš región. Taktiež za normálny z hľadiska teplôt sa javil 
aj február. V noci -8 až -10°C, cez deň -5 až -1°C. Koncom februára 
1972 sa oteplilo. V noci bolo okolo 0°C a cez deň 3 až 6°C. Zrážky 
boli dážď so snehom. 

Zima 1973/74 bola suchá, bez snehu. V polovici januára 1974 bola 
veľká námraza, ktorá nielen v obci, ale v celom Západoslovenskom 
kraji spôsobila škody na stromoch, telefónnom a elektrickom vedení. 
Ku koncu februára 1974 sa tak výrazne oteplilo, že družstevníci už 
pripravovali pôdu na  siatie. V  marci denné teploty dosahovali už 
letné hodnoty do 25°C, v noci 5 – 7°C. Pred Veľkou nocou (14. 4.) 
bol však prízemný mráz až do -5°C a tak pomrzla časť rozkvitnutých 
ovocných stromov, hlavne orechy a jablone. Zrážky neboli od januára 
až do 21. apríla 1974.

V roku 1976 bola studená jar s malým počtom zrážok. Denná 
teplota v  marci 1976 bola mierne na  0°C a  v noci klesala ortuť 
teplomeru až na -10°C. 

Teplý bol i január 1977, kedy sa denné teploty pohybovali od +10 
do +14°C. Neskôr síce napadlo asi 30 cm snehu, no udržal sa len 
niekoľko dní. V druhej polovici marca bolo už 22°C, avšak koncom 
marca prišlo ochladenie až na -5°C a napadlo 10 cm snehu. Mrzlo 
v noci aj počas veľkonočných sviatkov (9. 4.) a pomrzli orechy.

Mierna zima bola aj v roku 1978, keď priemerné teploty v januári 
1978 sa počas dňa pohybovali od +1 do +7°C a v noci klesali do -8°C. 
Okolo 8 cm snehu napadlo až vo  februári, ale postupne sa začalo 
otepľovať a tak nemal dlhé trvanie. 

Silné holomrazy počas zimy 1979/80 spôsobili, že vymrzla veľká 
časť ozimín. Začiatkom marca prišlo oteplenie až na  +24°C, no 
v tretej dekáde opäť cez noc mrzlo. 

Pravé biele Vianoce boli v  roku 1981, keď napadlo asi 30 cm 
snehu a riadne mrzlo. Teploty klesali až na -20°C. Po novom roku sa 
oteplilo až na +7°C, no v druhej polovici januára 1982 opäť napadlo 
asi 20 cm snehu a cez deň sa teploty pohybovali okolo 0°C, v noci 
bolo -7°C. Otepľovalo sa postupne a začiatkom marca bolo cez deň 
okolo +7°C a v noci mierne pod nulou.

Zimy v  rokoch 1983 a  1984 boli teplé, s  malým množstvom 
snehových zrážok. Zato extrémne studená bola zima 1984/85. 
Ešte pred Martinom 8. 11. 1984 napadlo 8 cm snehu ,čo sťažilo 
družstevníkom zber cukrovej repy. Arktické mrazy udreli v  prvej 
polovici januára 1985, keď teploty klesali až na  -30°C a  pôda 
zamrzla až do hĺbky 40 cm. Koncom januára sa oteplilo, no v prvom 

Foto: Archív D. Petráša
Opäť po roku sa v prvú októbrovú nedeľu uskutočnil 94. ročník 

Medzinárodného maratónu mieru v  Košiciach. Tradične sa tohto 
podujatia zúčastňujú pracovníci Finančnej správy SR. Ich účasť 
osobne podporil prezident FS SR František Imrecze. Celkom z FS SR 
štartovalo vyše 200 bežcov a prvý krát štartovali príslušníci colných 
správ z ČR, Nemecka, Belgicka, Maďarska, Nórska a Veľkej Británie. 
Súťažili v polmaratóne, maratóne a v súťaži štafiet v maratónskom 
behu. Víťazi, štafeta Colného úradu Trnava z  pracovísk v  Senici 
a Skalici so športovým názvom „enem pro nás“ dosiahla víťazný čas 
3:20:58 hod.. Pokorili rekord FS SR z roku 2014 o 2 minúty a druhé 
družstvo porazili o  25 minút. Z  celkového počtu zúčastnených 
štafiet (224) obsadili 17. miesto. Potešilo nás, že opäť v tejto štafete 
štartovali aj športovci, poslanci obecného zastupiteľstva z Unína Mjr. 
Bc. Juraj Ondráš a  kpt. Ing. Dušan Petráš. Ďalšími členmi štafety 
boli Martin Zbořil a Jiří Szalva.

Ďakujeme športovcom za  predvedený výkon, reprezentáciu 
obce Unín a želáme im veľa ďalších športových úspechov. 

-jp-
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Z našej školy ...
V našej škole sa stále niečo deje. Okrem bežných dní, kedy 

sa žiaci učia, je aj veľa takých, kedy robia kopec aktivít mimo 
vyučovania. Športové súťaže v tomto školskom roku opäť začali 
cezpoľným behom. Školského kola sa zúčastnili dievčatá a chlapci z 
druhého stupňa. V kategórii mladších žiačok prvé tri miesta obsadili 
Sabina Husárová, Laura Valachovičová a Sandra Valachovičová. V 
kategórii mladších žiakov prvé tri miesta obsadili Miroslav Rehák, 
Daniel Matuský a Samuel Cvečka. V kategórii starších žiačok prvé 
tri miesta obsadili Angelika Bartalová, Tatiana Kovácsová a Katarína 
Sabayová. V kategórii starších žiakov prvé tri miesta obsadili Bedřich 
Perička, Martin Malík a Dominik Mihál. Starší žiaci a staršie žiačky 
postúpili na okresné kolo v cezpoľnom behu do Holíča, kde naše 
dievčatá obsadili tretie miesto a chlapci pekné druhé miesto. 

Ďalší úspech slávili chlapci na turnaji vo florbale žiakov, ktorý 
organizuje už tradične SOŠ J. Čabelku v Holíči. Družstvo chlapcov v 
zložení: Gabriel Biskupič, Martin Malík, Benjamín Masaryk, Dominik 
Mihál, Bedřich Perička, Matej Rehák, David Vach a Marek Rehák 
vybojovalo už niekoľký krát prvé miesto a získalo cenný pohár.

V tomto školskom roku sme navštívili aj Záhorské múzeum v 
Skalici. Obdivovali sme budovu Kultúrneho domu v Skalici, ktorú 
koncipoval Dušan Jurkovič ako ilúziu ľudového domu. V prvej 
časti sme sa zastavili pred veľkoplošnou mapou Záhoria s 85 erbmi 
záhorských miest a obcí. V druhej časti venovanej Dr. Pavlovi 
Blahovi, zakladateľovi múzea, sme spoznali typické západoslovenské 
džbánkarské výrobky z konca 17. až 19. storočia. Taktiež sme sa 
dozvedeli rôzne zaujímavosti zo života našich predkov od prvého 
osídlenia až po nedávnu minulosť. Slovnú zásobu sme si doplnili 
o dávno zabudnuté slová, pomenúvali sme predmety, ktoré už v 
našom „svete“ dávno neexistujú či ich nepoužívame, ako napríklad 
dereš, knižnica, valcha... Prostredníctvom vystavených exponátov 
sme spoznávali rôzne remeslá a cechy, poľnohospodárske či 
vinohradnícke práce.

Kultúrne povedomie žiakov rozvíjame aj návštevou rôznych 
kultúrnych podujatí. Tento rok sme navštívili muzikálové 
predstavenie BoyBand divadla Nová scéna v Bratislave. Muzikál 
bol nabitý silnými emóciami, dramatickými momentmi, 
humornými scénami podfarbené chytľavou melódiou populárnych 
chlapčenských skupín 90. rokov minulého storočia. V neposlednom 
rade bol muzikál obsadený vynikajúcimi hereckými a tanečnými 
legendami ako Thomas Puskajler, Martin Kaprálik, či tanečná 
skupina The Pastels. Naša škola sa pravidelne zúčastňuje kultúrnych 

podujatí, či už je to návšteva kina, divadla, výstav - od tých 
najmenších detí materskej školy až po žiakov 9. ročníka a nedá mi 
nepodotknúť, že naše deti sa vďaka tomu vedia vhodne spoločensky 
správať a robia tak česť nielen našej škole, ale aj svojim rodičom.

V mesiaci november sa na našej škole uskutočnil zber starého 
papier. Žiaci si postupne pripravovali balíčky s papierom a nosili ich 
ráno pred vyučovaním do školy. Všetci boli motivovaní  prisľúbenou 
sladkou odmenou pre víťaznú triedu. Do zberu papiera sa zapojili 
takmer všetci žiaci a vyzbierali sme takmer dve tony starého 
papiera. Víťaznou triedou sa stala V. A, ktorá získala sladkú odmenu 
v podobe torty. Zároveň boli vyhodnotení aj prví traja žiaci, ktorí 
priniesli najväčšie množstvo papiera. 1. miesto získal Marek Rehák 
(VI.A), 2. miesto získal Filip Dohnálek (V.A) a 3. miesto získal 
Gabriel Biskupič (VIII.A). 

Víťazná trieda v zbere starého papiera
Pani riaditeľka žiakov pochválila a informovala ich, že sme 

našim zberom pomohli zachrániť takmer 34 stromov a prispeli sme 
tak k ochrane životného prostredia.

-DH-
Foto: Archív ZŠsMŠ

Že sú naše deti v škole šikovné, 
svedčia i ukážky z ich prác

Vlasť
Vlasť moja,

si krásna, moja rodná krajina.
Si mojím útočiskom, chrániš ma v lone svojej prírody, pohľad na 

teba mi dodáva silu.
Budem ťa ochraňovať a budem ti vždy nablízku.

Sme tvojím národom.

Ty vlasť moja drahá,
si silná a tajomná.

Objímaš a živíš nás, si nám matkou.
Za to všetko som ti vďačná,

naše krásne Slovensko.

(autorka Viktória Žilínková, 8.A)

Rada školy a komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie Vás 
pozývajú na 18. vianočný stolnotenisový turnaj, ktorý sa 
uskutoční v telocvični základnej školy s materskou školou v 
sobotu 23. decembra 2017 o 14.00 hod. Podľa účasti budú 
rozdelené skupiny. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny 
hracieho systému. Je nutná vhodná obuv. Občerstvenie bude 
zabezpečené.
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Hviezdy
Malé strieborné svetlá,
z oblohy na nás svietia.

Hviezdy sa obzerajú všade okolo nás,
cez noc svietia, cez deň spia, no stále vidia vás.

Skús sa ich dotknúť,
dvere od srdca zatknúť a po ceste sa nepotknúť. 

Mesiac hviezdy stráži,
vo vnútri svojich garáží.
Aha, pozri hviezda padá,
človek si tu šťastie hľadá. 

(autorka Sofia Danielová, 8.A)
Mladosť

Mladosť veru krásna je,
láska a úspech v nej panuje.

Ružové okuliare má snáď každý,
kto bez starostí je a chce byť šťastný.

Mladosť, to je rozmar a nerozvážnosť,
rady dospelých neberieme na veľkú vážnosť.

Drzosť, hrdosť, voľnosť a sloboda,
patrí nám svet a prekážky nám v ceste nestoja. 

(autor Samuel Ovečka, 9.A)

Dedina
Keď sa ráno zobudím pri východe Slnka,

v potôčku vodička modrá žblnká.
Moja malá dedinka,

všetci sme tu rodinka.
Miesto, kde všetko životom kvitne,

celý deň tu cez stromy svitne.
Napadnutá svieža rosa,

po trávniku chodím bosá.
Počuvám ten vtáčí spev,

na tvári detí sladký úsmev.
Unín, budem pri tebe vždy stáť

všetko zlé dokážeme prestáť! 

(autorka Kristína Straková, 8.A)

Rád sa vraciam do Unína
Sedíme v  útulnom, čistom prostredí unínskej 

pálenice. Priestor rozvoniava vôňou čerstvo vypálenej 
slivovice. Opojná vôňa, hovor medzi prítomnými 
ruší len vylievaný každý nový vypálený liter pálenky 
z meradla.

„Chodím sem do  Unína rád, cítim, že tu mám 
korene. Nielen kvôli páleniu, ale aj na  cintorín, či 
k blízkym“ rozhovoril sa Vladimír Flamík z Malaciek. 
„Páliť sem chodím roky, či už slivky, marhule, hrušky, 
pokračoval, je tu zabezpečená kvalita vypáleného 
kvasu, odborní a  ľudskí pálenici a  teraz už aj pekné 
priestory.“
Pán Flamík, keď sme sa tak zišli, skúste nám 
porozprávať o  Vašich predkoch v  Uníne a  niečo 
o Vás.

Viete, je to príbeh o  troch bratoch. Ladislav, 
Jozef, Pavel, všetci Flamíkovci. Tých dvoch naposledy 
menovaných staršia generácia v  obci poznala. Môj 
otec bol Ladislav, narodil sa v roku 1902 v Uníne, bol 
najstarší z menovaných bratov, tu sa aj oženil a mali 
syna Martina. Skoro ovdovel a druhý krát sa oženil 
do Malaciek s mojou matkou Alžbetou Štepankovou. 
V  druhom manželstve sa mu narodilo 5 detí. 
Najstaršia Vlasta, Milada, Kvetoslava, Vlado a Dušan. 

Zacvičte si s nami
Pod záštitou Občianskeho zduženia Srdce zeme sa koncom novembra 

v telocvični Základnej školy s materskou školou Unín opäť začala cvičiť Jóga. Jógu 
cvičím približne 15 rokov, zoznámila som sa s ňou pri štúdiu na vysokej škole a od 
vtedy mi pomáha zvládať mnohé náročné životné výzvy a  situácie. Vek Jógy sa 
odhaduje na viac ako 5000 rokov. Prvý krát o nej nájdeme zmienky v starovekej 
Indickej literatúre a  svätých spisoch, vo  Védach a  Upanišádach. Vyobrazenie 
ľudí sediacich v  pozíciách ktoré nápadne pripomínajú jogové pozície (asány) sa 
objavujú aj na  predmetoch, ktoré boli nájdené pri  archeologických vykopávkach 
v  povodí rieky Indus pochádzajúce z  čias Harappskej kultúry, ktorá v  polovici 
2. tisícročia pred n. l. zanikla. Do  Európy sa zmienky o  jóge dostali v  čase, keď 
Angličania a  Francúzi kolonizovali Indiu. Jóga má veľmi široký záber a  preniká 
do všetkých oblastí života. Poznáme mnohé odvetvia jógy. Zmienim len základné 
ako sú napríklad Hathajóga (telesné a  dychové cvičenia), Bhaktijóga, Radžajóga 
atď. Spoločne sa venujeme prvej spomínanej Hathajóge. Jej názov vznikol spojením 
slabík ha, čo znamená slnečná energia, a  tha, čo je mesačná energia. Názov teda 
definuje základnú myšlienku hatha jógy - vyrovnanie dvoch základných energií, 
dvoch polarít. Hathajóga sa sústreďuje na ovládanie tela, jeho prečistenie a udržanie 
dobrého zdravia. Niekedy sa ako hathajóga označujú len fyzické a dychové cvičenia, 
teda cvičenie s  ktorým sa môžeme bežne stretnúť na  väčšine klasických kurzov 
jogy ako je aj ten náš. Účinky jogy sú veľmi pestré a  dosahujú sa pravidelným 
cvičením. Sú to napríklad: schopnosť neznervózňovať sa, prijímať veci také ako sú, 
brať ich ako prirodzený proces, a  tým získať silu, schopnosť problémové situácie 
vyriešiť správne. Jóga zlepšuje zdravotný stav u väčšiny pacientov. Nenahradí však 
nutnú operáciu ale pomáha pri  rehabilitácii. Rôzne polohy tela pôsobia na žľazy 
s  vnútornou sekréciou, stimulujú tvorbu hormónov a  udržujú nervovú sústavu 
v bdelom stave. Dychové techniky ovplyvňujú priaznivo celý telesný metabolizmus 
a  krvný obeh. Jóga ďalej rozvíja koncentráciu, pomáha získať sebadôveru, 
udržiavať fyzickú a  psychickú integritu, pomáha zosúladiť vnútorné a  vonkajšie 
aktivity, dodáva schopnosť prekonať zlozvyky, pripútanosti, závislosti a umožňuje 
sebarealizáciu. Jednoducho povedané človek sa po cvičení cíti lepšie, viac si verí a je 
schopný toho, o čom v minulosti len sníval! Samozrejme každý si z jógy môže vziať 
podľa vlastného uváženia to, čo mu je najbližšie, čo mu najviac vyhovuje a čomu 
chce venovať svoj voľný čas. Začiatky cvičenia bývajú občas trošku náročné, pretože 
človek odhaľuje svoje slabosti, fyzické nedostatky a možno aj psychické bloky ktoré 
ho brzdia. Netreba sa tým však nechať odradiť pretože keď to dokážu iní dokážem 
to aj ja. 

S pozdravom 
Jana Bublincová

Od tohto roka zdobí priestory pred obecným úradom nový adventný veniec, ktorý 
vo vlastnej réžii zostrojili pracovníci obecného úradu. Už v prvú adventnú nedeľu 3. 
decembra sa rozsvietila prvá z jeho sviec.

Foto: R. Drúžková
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Milada už zomrela a Vlasta žije od šesťdesiatych rokov v USA. Jej 
manžel pracoval v diplomacii, a rozhodli sa emigrovať. Žiaľ Martin 
a  Milada už nie sú medzi nami, Vlasta je v  USA a  ostatní žijeme 
v Malackách a Bratislave. V Malackách s nami žil aj Martin, vrátil 
sa však do Unína k starenke. Tu aj oženil, stále rád navštevujem tu 
žijúce jeho deti Alexandra, Vlada a Olinku.

Predstavili ste nám časť histórie rodiny. Skúste niečo povedať o sebe.
V Malackách, rodina a  známy mi hovoria Mirku. Teda 

po  poriadku. Narodil som sa v  roku 1946 Ladislavovi a  Alžbete 
Flamíkovcom tu v  Malackách. Absolvoval som základnú školu 

a  vyučil sa inštalatérom. Pracoval som ako majster v  Pozemných 
stavbách Trnava. Som ženatý, mal som 2 dcéry, bohužiaľ Janka 
pred 4 rokmi po  ťažkej chorobe zomrela a  Ivetku. Mám 4 vnukov 
a  1 pravnuka. Rád pracujem v  záhrade, preto aj tak často s  jej 
produktmi navštevujem unínsku pálenicu. Som rád medzi ľuďmi, 
rád sa stretávam so svojimi blízkymi a aj vzdialenejšími príbuznými. 
Pre  zaujímavosť, bol som 1x za  sestrou v  USA a  v roku 1989 
v Baltimore som sa v prístave vyfotografoval pri jachte pána Trumpa. 
Vtedy som nemal ani tušenia, že to bude raz prvý muž USA.
V Malackách žijú rodáci z Unína, stretávate sa s nimi.

O mladej generácii neviem, ale so  staršími usadlíkmi ako 
Paľo Matúšek alebo Rózka Novoveská sa stretávam a rád si s nimi 
pospomínam. Aj keď som nikdy v Uníne trvale nežil, chodieval som 
sem k starým rodičom a rodine, opakujem stále sem rád chodievam 
a  cítim k  tejto obci zvláštny vzťah. Pekný a  srdečný. Chodievam 
na cintorín, zapáliť sviečku na rodinu, pomodlím sa a pospomínam. 
Pozriem rodinu, ale musím povedať, že oni často navštívia aj moju 
rodinu v Malackách. Vzťahy sú veľmi blízke.
Pán Flamík, ďakujem Vám za  rozhovor, želáme Vám aj rodine 
pokoj a pevné zdravie a ešte nech roky chodíte páliť úrodu Vašej 
záhrady do našej pálenice.

Aj ja želám všetkým unínčanom len všetko dobré, pokoj, zdravie 
a dovoľte mi aby som v tomto predvianočnom období, Vám všetkým 
zavinšoval pokojné vianočné sviatky v  novom roku veľa zdravia, 
šťastia a pokoja.

J. Palkovič

Prípravka pokračuje v tréningoch
Veľmi nás teší, že aj v našej obci sme založili historicky najmladší 

oddiel prípravky U12, ktorý v  iných obciach nášho regiónu nie je 
samozrejmosťou. Práca so  staršími chlapcami je jednoduchšia, 
nakoľko svoje prvé futbalové kroky začínali v Petrovej Vsi, za čo sa 
ich vedeniu chceme poďakovať. Do Petrovej Vsi začalo dochádzať 
viac našich detí ako domácich, preto sme sa rozhodli 
založiť vlastné mužstvo. Hneď od  prvého tréningu 
bolo vidieť, že už tak malé deti sú zapálené pre futbal. 
Ich svedomité tréningy a  samozrejme ich húževnatosť 
pre tento šport je obdivuhodná. Je vidieť, ako sa zlepšujú 
a  futbalovo rastú. Sme veľmi radi, že prichádzajú ďalší 
malí futbalisti, dokonca aj malé futbalistky. Skvelé je, 
že deti majú radi šport, pohyb na  čerstvom vzduchu 
a nesedia len pri tabletoch a počítačoch. Sú dobrá partia, 
a čo je fajn, že majú aj veľkú podporu od rodičov. Prvým 
oficiálnym zápasom za  Unín pod  vedením trénerskej 
dvojice Pavla Šebestu a Branislava Bajana bol priateľský 
hodový zápas 12. augusta 2017 na  domácom ihrisku 
s  TJ Koválov. Naše ratolesti nás potešili a  zvíťazili 5 : 
2. Aj počas majstrovských zápasov predvádzali dobré 
výkony. Po jesennej časti nám patrí pekné štvrté miesto 
v tabuľke. Na domáce aj vonkajšie zápasy chodí početná 
divácka kulisa, za čo im patrí vďaka. 

Treba spomenúť, že boli zakúpené dve sady dresov, 
zhotovené bránky a nové sitá. Nezaháľame ani v tomto 
zimnom období a  trénujeme raz týždenne v  školskej 
telocvični. Naše účinkovanie v súťaži prípraviek si všimli 
aj iné kolektívy z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Boli sme oslovení 
a  pozvaní na  halový turnaj v  Športovej hale v  Senici, kde sme sa 
v kvalitnej konkurencii po výsledkoch TJ Unín – TJ Lakšárska Nová 
Ves 2 : 1, TJ Unín – TJ Kunov 2 : 1 a TJ Unín – MFK Skalica 2 : 2 (na 
penalty 2 : 0) stali celkovým víťazom. Vo všetkých zápasoch podali 
naši prípravkári kvalitné a bojovné výkony. Ďalšou previerkou bol 
halový turnaj v Hrnčiarovciach nad Parnou, ktorý organizoval OŠK 
Smolenice. Čakali nás súperi, na  ktorých nie sme v  našom okolí 
zvyknutí. Naše výsledky boli: TJ Unín – OŠK Smolenice 1 : 1, TJ 
Unín – FC Petržalka 6 : 0, TJ Unín – TJ Slavoj Boleráz 0 : 2, TJ Unín 
– PFK Piešťany B 0 : 2, TJ Unín – PFK Piešťany A 2 : 1. Za zmienku 

stojí spomenúť, že naši mali najmenší vekový priemer a ako jediní 
porazili celkového víťaza PFK Piešťany A. Bol to jeden z najlepších 
výkonov z  doterajšieho účinkovania. Celkove obsadili pekné 4. 
miesto, za  ktoré boli odmenení medailami, z  ktorých mali veľkú 
radosť. Za najlepšieho brankára turnaja bol vyhlásený náš brankár, 
Lukáš Švec. Veľká pochvala patrí celému mužstvu. Máme prisľúbené 
ďalšie turnaje, na ktoré sa všetci tešíme.

Dúfame, že aj v  budúcnosti našich malých futbalistov nič 
neodradí od tréningov, futbale samotnom a prístupe ako doposiaľ. 
Na  záver zostáva len zaželať, aby prípravka v  Uníne zostala 
pravidelným účastníkom okresných súťaží. Súpisku prípravky 
tvoria: Lukáš Švec, Daniel Matuský, Timotej Tokoš, Filip Šebesta, 
Richard Macho, Patrik Morávek, Samuel Míšaný, Matúš Bajan, 
Daniel Regásek, Martin Hoferka, Lukáš Lipovský a Nicolas Holeček. 
Postupne sa k nim pridali i menší Sofia Reháková, Liana Malíková, 
Oliver Matuský, Adrian Bombola, Sebastian Drúžek, Niko Komínek 
a Timotej Čulen.

Branislav Bajan

Foto: Archív V. Flamíka

Foto: B. Bajanová 



3
3
32 e"

Unínske noviny14

Unínske noviny – občasník obyvateľov obce Unín
Vydáva Obec Unín, IČO 00310107. Periodicita: 3 krát do roka. Šéfredaktor: ThLic. Martin Hoferka Th.D. Redakčná rada: Štefan Andel, 
Mgr. Daniela Hladká, Ján Palkovič, Radka Petrášová. Výkonný redaktor: Rozália Drúžková. Náklad: 420 kusov. Tlač a grafická úprava: 
Tlačiareň DURLÁK Senica. Noviny sú registrované na MK SR pod císlom EV 3464/09, ISSN 1339-0821. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: 
Obecný úrad Unín, 908 46 Unín č.332, tel./fax. +421 34 6621452, http:// www.unin.sk, e-mail: obuunin@ehs.sk. Do domácností v obci Unín 
distribuuje OcÚ Unín.         Dátum vydania: 24.12. 2017

Ako prezimujú naši futbalisti  
V jesennej časti sezóny 2017/2018 sa naše mužstvá umiestnili nasledovne:

A-mužstvo
1. Sobotište 13 10 2 1 30 : 8 32

2. Štefanov 13 9 0 4 38 : 18 27

3. P. Močidlany 13 9 0 4 25 : 11 27

4. Š. Humence 13 7 0 6 41 : 30 21

5. Unín 13 6 2 5 26 : 17 20

6. Kunov 13 6 2 5 32 : 27 20

7. Sekule 13 6 1 6 29 : 37 19

8. Hradište 13 5 2 6 33 : 28 17

9. Čáry 13 4 4 5 25 : 27 16

10. Smolinské 13 5 1 7 20 : 27 16

11. SMrdáky 13 5 1 7 23 : 29 16

12. Koválov 13 3 4 6 18 : 23 13

13. P. Ves 13 3 2 8 10 : 27 11

14. Letničie 13 1 1 11 10 : 47 4

Žiaci
1. Štefanov 9 8 1 0 60 : 6 25

2. Mokrý Háj 9 8 0 1 68 : 9 24

3. Kunov 9 6 1 2 62 : 25 19

4. Smolinské 9 6 1 2 36 : 13 19

5. Sobotište 9 4 1 4 70 : 31 13

6. Rybky 9 3 3 3 33 : 21 12

7. Unín 9 2 2 5 32 : 30 8

8. Kopčany 9 2 1 6 29 : 52 7

9. Hlboké 9 1 0 8 6 : 73 3

10. Smrdáky 9 0 0 9 7 : 143 0

Prípravka
1. Gbely 9 9 0 0 112 : 6 27

2. Koválov 9 8 0 1 63 : 14 24

3. Oreské 9 6 1 2 56 : 24 19

4. Unín 9 6 0 3 49 : 19 18

5. Holíč 9 4 2 3 22 : 28 14

6. Skalica 9 3 1 5 18 : 45 10

7. Radošovce 9 2 1 6 9 : 44 7

8. Petrova Ves 9 2 0 7 16 : 50 6

9. Kopčany 9 1 1 7 7 : 37 4

10. Hokrý Háj 9 1 0 8 7 : 92 3

Komisia pre  kultúru, šport a  vzdelávanie Vás pozýva 
na  Zimné majstrovstvá Unína v  nohejbale trojčlenných 
družstiev, ktoré sa uskutočnia v  telocvični základnej školy 
s  materskou školou v  sobotu 30. decembra 2017 a  začínajú 
o 9.00 hod. 

Pre účasť v turnaji je nutné sa registrovať a zaplatiť štartovné 
10,- € na  jedno družstvo (3). Registrácia bude prebiehať 
na Obecnom úrade Unín do 27. decembra.

Hrá sa v súlade s platnými pravidlami nohejbalu s výnimkami: 
- tri dopady do  hracieho poľa a  i. Organizátor si vyhradzuje 
právo určenia hracieho systému.

Je nutná vhodná obuv. Občerstvenie bude zabezpečené.

Dorast
1. Sobotište 14 11 2 1 47 : 18 35

2. Unín 14 11 1 2 37 : 10 34

3. Bor. Mikuláš 14 6 5 3 35 : 22 23

4. Štefanov 14 5 4 5 36 : 35 19

5. B. Sv. Jur 14 5 2 7 16 : 23 17

6. Radošovce 14 3 1 10 22 : 39 10

7. Kúty 14 2 4 8 28 : 47 10

8. Šaštín 14 2 3 9 20 : 47 9


