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Vtedajší unínsky duchovný Ferdinand Stachovič vo vianočne vyzdobenom farskom kostole, 1960 
 Foto: Archív J. Palkoviča

číslo 3/ ročník XIII.      nepredajné       Vianoce 2015

Už sa blížia Vianoce,
ten čas rýchlo letí.

Na stromčeku sviečky svietia,
šťastím žiaria deti.

Starý rok už odchádza,
nový ide za ním,

nech Vám radosť prináša,
to je našim prianím.

Redakcia

Vianoce...
V dnešnej dobe mám stále intenzívnejší 

pocit, že strácame radosť z toho, že idú 
Vianoce. Prečo?

Po prvé si medzi dospelými nemáme čo 
dávať, pretože všetci všetko máme. Ako totiž 
nasýtite sýteho? A preto si dávame stále 
drahšie darčeky, aby sme urobili radosť, aby 
sme nezostali v hanbe... Ale kde na to vziať? 
Nevieme sa tešiť z maličkostí.

Po druhé, nevieme odpočívať, takže si 
sviatky radšej premeníme na naháňačku: 
upratovanie, varenie, pečenie, chystanie – 
stále dookola. 

Tretí stresový faktor pre mnohých je 
predstava koncentrovaného rodinného 
večera. Koľko rodín sa môže preukázať 
funkčnými vzťahmi a aspoň základným 
vzájomným rešpektom alebo láskou. 

A po štvrté - Vianoce dnešného človeka 
nebavia, pretože tomu sviatku nerozumie...

Kúzlo Ježiška ako infantilného 
darčekonosiča platí len na malé deti a na 
Ježiša ako Spasiteľa si spomenie málokto. 

Je dôležité znovu objaviť zmysel Vianoc. 
Je dôležité, aby človek našiel to podstatné, aby 
neoklamal seba - aby neoklamal druhých. 

Najcennejšia zo všetkých krás života je 
porozumenie a priateľstvo s človekom, no 
oveľa viac je porozumenie a priateľstvo s 
Bohom.

Zakúsiť Boha, ktorý ma pozná viac, ako 
ja sám seba, ktorý mi žičí viac než moji 
blízki, niekoho, ktorý mi ponúka krásu 
tohto života, kto ma dokonca pozýva do 
večnosti. To je pravý zmysel Vianoc.

Boh prichádza i dnes. Chce sa narodiť 
i v našom modernom svete. Uprostred 
panelákov, áut a počítačov, aby mohol vstúpiť 
do ľudských sŕdc. Preto je tu aj dnes Ježiš v 
jasliach – Dieťa ktoré je Svetlom, Dieťa, ktoré 
je Cestou, Pravdou i Životom. Len ho treba 
zobrať z jasieľ do náručia a nechať sa ním viesť. 

Preto vám neželám bohatého Ježiška, 
ani šťastné ani veselé Vianoce. Prajem vám 

pokojné kresťanské Vianoce, zážitok Božej 
lásky, ktorú nám Boh tak štedro ponúka.

Nech sú skutočným sviatkom! Nech 
každý z nás počas týchto dní prežíva v srdci 
ozajstnú radosť. Nech sa všetci tešíme, že sú 
opäť Vianoce.

Prajem deťom, aby ste zostali úprimné, 
srdečné a naplnené detskou radosťou.

Prajem mladým, aby ste svoju veselosť a 
mladosť dokázali spojiť s Kristovým evanjeliom.

Prajem manželom, rodičom, aby vaša 
láska pookriala a napĺňala celú rodinu.

Prajem starším, aby ste neboli smutní 
a beznádejní v chorobách, v opustenosti a 
krížoch života.

P. Matúš Milan Kováč, O. Praem.

Milosrdný dar
Milosrdenstvo – zázrak Božej lásky – Boha vynález.

Žije ním Boh-Otec, Syn-Ježiš a Duch Svätý,
pre človečenstvo putujúce je to vďačnej Lásky zmes.

Rok Božieho milosrdenstva je dar a nová nádej ľudstva.
Boh otvára svoju náruč nekonečna,

prosí, veľmi prosí o opätovnú lásku sveta.

Každý kvet a rastlinka cíti Ježišovu lásku.
Rastie, kvitne, vonia – neurobí milosrdenstvu čo len jednu vrásku.

A človek?
Všetko od vekov Boh mu chystal, aby mohol – i keď je hriešny 

v pokore a láske obstáť.
Do svojho milosrdenstva Ježiš každého človeka schovaj, vtlač mu obraz svoj,

bez tejto Tvojej milosti má každý ťažký život svoj.

Milosrdenstvo – čistý prameň pre dobro rodín,
učiť sa s ním žiť, prijať ho, mať ho v srdci – to chce veľa pokory hodín.

Ako nádherná jar, čo žiari v rozpuku – to je rodina žijúca ním, 
rodina, čo sa s Milosrdenstvom drží pevne za ruku.

Rodine, čo chce v pokore s Milosrdenstvom rásť nebude pri poslednom súde 
Pán žiadne účty na ceste do neba klásť. 

Anna Dermeková
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Spoločenská kronika

Opustili nás:
Kamila Masaryková 11. 8. 2015 vo veku 89 rokov
Viliam Masaryk  28. 8. 2015 vo veku 81 rokov
Terézia Flamíková 12. 9. 2015 vo veku 90 rokov
Anna Reháková   22. 9. 2015 vo veku 75 rokov
Miroslav Perička  6. 10. 2015 vo veku 51 rokov

Česť ich pamiatke

Zosobášili sa:
Tomáš Hoferka a Mgr. Erika Dujsíková  29. 8. 2015
Jaroslav Čížek a Lucia Hricová  12. 9. 2015
Stanislav Havel a Jana Bednárová  21. 11. 2015

Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom

Kultúrno-spoločenská činnosť
Čo bolo ...
14. 8. 2015 Hodová diskozábava – OcÚ
15. 8. 2015 Hodová tanečná zábava – OcÚ
15.8. a 16.8.2015 Výstava drobného zvieratstva – SZCH
1. 9. 2015  Letné majstrovstvá Unína v nohejbale 
 – OcÚ
11. 10. 2015 Posedenie s dôchodcami – JD
1. 11. 2015 Pietny akt k pamiatke zosnulých 
 – OcÚ a RKFÚ
14. 11. 2015 Martinské hody – Miestna ochutnávka vín
 – SZZ
6. 12. 2015  Adventné mikulášske poobedie – OcÚ a  
 spoločenské organizácie v obci
13. 12. 2015 „S čertama neni žádná sranda“ – divadelné  
 predstavenie – odohral Miestny divadelný  
 spolok Dubovce 
Čo bude...
27. 12. 2015 Vianočný stolnotenisový turnaj – OcÚ
 9. 1. 2016 Zimný nohejbalový turnaj - OcÚ
16. 1. 2016 Oblastný ples chovateľov – SZCH
23. 1. 2016 Tradičný maškarný ples - DHZ
24. 1. 2016 Detský maškarný ples – SZCH
30. 1. 2016 Uvítanie detí narodených v roku 2015 
 – OcÚ
6. 2. 2016 Fašiangová zábava s pochovávaním basy 
 – unínsky mládenci

Narodili sa: 
Malvína Andelová 6. 8. 2015
Šimon Kubík  11. 9. 2015
Libor Herzáň  24. 9. 2015
Oliver Malík  10. 10. 2015
Nela Horinková    12. 10. 2015
Laura Kurinová  22. 10. 2015
Emília Švecová  23. 10. 2015

Vydarené martinské hody
Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov 

v Uníne sa na „poslednú chvíľu“ rozhodol zorganizovať martinské 
hody. Rozhodol sa správne. Do programu tanečnej zábavy pridal 
i ochutnávku vína a destilátov – prevažne slivovice. Vzorky na 
ochutnávku poskytli nielen členovia záhradkárov ale i miestni 
pestovatelia ovocia a hrozna.

Kto sa tohto kultúrneho podujatia zúčastnil, bol určite spokojný. 
Organizátori ponúkli 72 vzoriek destilátov a 59 vzoriek vína. 
Vzorky sa postupne míňali. Prečo? Pretože pestovatelia dodali len 
to najlepšie vínko a pálenku, ktoré chutilo všetkým návštevníkom. 
Niektorí neodolali a pri dobrej nálade si aj s plných hrdiel zaspievali 
„tie naše“ a zatancovali. Tí, ktorí neprišli tento rok budú vítaní o rok, 
pretože takúto vydarenú akciu si treba určite zopakovať! 

Vďaka záhradkárom.
Štefan Andel

Jednou vetou...
Už po druhý raz sa 17. novembra v našej obci zišlo spoločenstvo 

veriacich z Bratislavy, ktorých za života duchovne viedol náš rodák 
Don Andrej Dermek SDB. Uctili si pamiatku nášho významného 
rodáka, Čestného občana obce Unín. Na jeho pamiatku bola 
odslúžená svätá omša, ktorú celebroval vdp. Mgr. Irenej Ciutti, farár 
v Boleráze. Spomienkovej akcie sa zúčastnil aj hojný počet veriacich 
a rodinných príslušníkov dona Dermeka SDB z našej obce. V mesiaci 
november pripadá 101. výročie jeho narodenia a 12 rokov od úmrtia 
tohto významného teológa, nezlomného šíriteľa Kristovho učenia, 
hlavne vzdelaného, morálne a charakterovo silného človeka.

Ján Palkovič

Dňa 3. 10. prijalo z rúk pomocného biskupa Jozefa Haľka 18 mladých 
našej farnosti sviatosť birmovania     Foto: M. Straka

Vývoz odpadu v roku 2016:
 14. 1., 4. 2., 25. 2., 17. 3.
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A opäť odpady...
Postupne sa zlepšuje stav triedenia odpadu aj v našej obci. Stále 

však máme medzi sebou takých, ktorým je tento problém ľahostajný. 
Všimnite si, koľko domácností ešte stále nevenuje pozornosť triedeniu. 
Koľkí nemajú pri vývoze plastov pred domom ani malú „igelitku“ 
takéhoto odpadu. A to nech nikto nehovorí, že počas obdobia cca 6 
týždňov, kedy sa plasty vyvážajú, doma nespotrebovali napr. Ramu 
alebo jogurt. Toto všetko sú plasty, a keď nie sú v separovanom odpade, 
poväčšine letia hore komínom, čo po večeroch cítime a všetci dýchame. 
Tí, ktorí ho pália aj tí, ktorí sa snažia takéto odpady triediť. Viete, že 
plasty pohodené v prírode sa rozkladajú 100 až 500 rokov? A pritom 
môžu byť použité ako druhotná surovina. Zo 150 vyzbieraných fliaš 
je možné vyrobiť jeden koberec, z tvrdých plastov sa vyrábajú palety, 
protihlukové steny. Z polystyrénu sa vyrábajú obaly na potraviny a pod.

Papier sa síce v prírode rozkladá cca 4 – 5 mesiacov, ale pri 
pomyslení, že tona recyklovaného papiera zabráni výrubu 13 
stromov, oplatí sa ho vytriediť.

Rozklad skla trvá v prírode viac ako tisíc rokov a keď ho 
vytriedime, po použití ako druhotná surovina, môže byť použité 
na výrobu nových fliaš a pohárov. Napríklad z 5 starých pohárov je 
možné vyrobiť vázu na kvety.

Pohodené plechovky od nápojov a konzervy sa rozkladajú 20 až 
100 rokov. Všetko to je len o vôli jednotlivcov, doma roztriediť odpad 
a potom ho pri vývoze vyložiť pred dom, alebo zaniesť do kontajnera. 
Je na nás, aké životné prostredie zanecháme svojim deťom. Preto si to 
je dobré uvedomiť, že aj keď v skutočnosti vyhadzujeme odpad, tento 
môže byť ešte stále na niečo potrebný a užitočný. Snažme sa udržiavať 
si čistotu v svojom okolí, ale nerobiť z lesa a okolia obce smetisko. 
Každý odpad má svoje miesto a my si musíme dať tú námahu, 

vytriediť a uložiť ho tam kde patrí. Odbremeníme odpadové nádoby 
na zmesový odpad, vyčistíme si doma, nezaťažíme okolitú prírodu a 
vytriedené zložky odpadu môžu byť použité ako druhotná surovina. 
Za ochotu triediť sa nám naša príroda poďakuje a nebudeme musieť 
závidieť našim susedom v Rakúsku, lebo všetko závisí od ľudí.

Jednotlivé druhy odpadov treba triediť nasledovne:
■ Papier

Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, krabice, 
kartóny, papierové obaly. Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo 
znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a 
hygienické potreby. 
■ Železo, kovy

Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, 
nápojové plechovky. 
■ Plasty

PET fľaše od nápojov, igelitové a mikroténové vrecká, fólie, 
polystyrén a iné. Objem fliaš je potrebné najskôr znížiť napríklad 
zošliapnutím, alebo stlačením. Nevhadzujú sa novodurové rúrky, 
obaly od nebezpečných látok, ako sú motorové oleje, chemikálie a 
farby.
■ Nápojové kartóny

Nápojové kartóny od mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov, 
ovocných štiav. 

Samostatne roztriedené v igelitových vreciach sa zberajú spolu 
s plastami.
■ Sklo

Nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, tabuľové 
sklo, sklené črepy a materiály im podobné. Nevhadzuje sa porcelán, 
keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky. 

-rd-

Pietny akt k pamiatke zosnulých
Údel človeka je už raz taký,
prísť, pobudnúť a odísť

Sychravé prvé novembrové dni patria tradične spomienke 
na tých, ktorí nás navždy opustili. Myšlienkou na nich, tichým 
rozjímaním, modlitbou sa s nimi stretávame na mieste ich 
posledného odpočinku. Spomienky sú v tom čase živé, spomíname 
na rodičovskú lásku, lásku matky a dieťaťa, na jednoduchý vrúcny 
vzťah k priateľovi, susedovi, spoluobčanovi, jednoducho človeku. 
Mysľou nám prebehnú myšlienky na prežité, veci dobré, niekedy i 
horšie.

Foto: R. Drúžková
Obecný úrad v Uníne v spolupráci s Rímskokatolíckym farským 

úradom v Uníne usporiadal v nedeľu 1. novembra na miestnom 
cintoríne pietnu spomienku na všetkých zosnulých a menovite na 
tých našich bývalých spoluobčanov, ktorí nás opustili za posledných 
12 mesiacov. Po prečítaní mena zosnulého, jeho veku a dátumu úmrtia 
zapálili blízki príbuzní u kríža na cintoríne sviečku. Po príhovore 
starostu obce Jána Palkoviča spomienkový akt umocnila ženská 
spevácka skupina „Radosť“, slovom ho doplnila Anna Reháková a 
hrou na husle hudobný pedagóg František Plhal. Miestny duchovný 

Tibor Tasáry po krátkom príhovore vyzval všetkých prítomných k 
spoločnej modlitbe za duše zosnulých. Prítomní občania obce, ale i 
cudzí návštevníci cintorína, ktorí pri príležitosti sviatku „dušičiek“ 
prišli na hroby svojich blízkych do Unína si tak spomenuli na 
všetkých tých, ktorí sú pochovaní na unínskom cintoríne, na tých, 
na ktorých si už nikto nespomína, na tých, ktorí pochádzali z našej 
obce a životnú púť ukončili v šírom svete, kde spia svoj večný sen.

Myslíme na mŕtvych, želáme si aby žili,
lebo zomrel iba ten, na koho sme zabudli.
Na ľudí, ktorí rozdávali lásku sa nezabúda. 

 -jp-

V stredu 11. novembra 2015 o 11.11 hod. sme si opäť 
rozozvučaním zvonov farského kostola pripomenuli Deň vojnových 
veteránov – v niektorých krajinách nazývaný Deň červených 
makov. Pri tejto príležitosti sa pri pomníku padlých uskutočnilo 
spomienkové stretnutie. Predsedníčka Jednoty dôchodcov Štefana 
Jurigová privítala prítomných v krátkom príhovore. Starosta obce 
Ján Palkovič zdôraznil, že tento významný deň je príležitosťou vzdať 
hold tým, ktorí za našu slobodu bojovali a mnohí aj obetovali to 
najcennejšie, svoj život a či zdravie. Posledný účastník vojny Florián 
Mihál sa pripojil svojimi spomienkami na čas vojny. Žiaci miestnej 
školy vytvorili kyticu červených makov, ktorú k pomníku položila 
riaditeľka školy. Za smutného daždivého počasia zapálili prítomní 
kahance, ako spomienku a vďaku za to najcennejšie „mier“. 

-rd –
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Za hviezdami na kozách
Pozorování Na Kozách – Unín, 8. 8. 2015, 21.00 hod SELČ
Akci podpořili:
Hvězdárna Valašské Meziříčí p. o., Astronomické a geofyzikálne 

observatórium UK v Modre, Společnost pro meziplanetární hmotu, 
o. s., Obecný úrad Unín, zvláště pak pan starosta Ján Palkovič, Ing. 
Dušan Petráš a Bc. Juraj Ondráš, Dobrovolný hasičský zbor Unín, 
majitelé pozemků Na Kozách, autodoprava Míčková a všichni 
přítomní účastníci.

Děkujeme.
Jak to začalo (následující text lze brát jako návod a vysvětlení 

souvislostí)
Na počátku byl nápad udělat něco pro místní osvětlení… (já vím, 

stále ještě není vyhráno – zvláště s financemi to není jednoduché, 
nemluvě o kvalitě nabízených technických řešení) – takže zazněla 
logická otázka: A jak můžu k požadavku „Jak správně v obci svítit“ 
něco kvalifikovaně říct?

Moje odpověď byla jednoduchá - mám zkušenosti a přehled o 
dění v astronomii a souvisejících oborech v Česku i na Slovensku, 
např. podílel jsem se na legislativě, organizaci a založení oblasti 
tmavé oblohy v Beskydech (BOTO – www.boto.cz), která se právě 
způsoby správného svícení zabývá. Načež se objevila druhá otázka: 
A to byste mohl udělat i pozorování pro veřejnost? Ano, to je přece 
maličkost, odpověděl jsem – už jsem totiž něco takového jednou 
nebo dvakrát dělal… 

Tak jsme si tedy domluvili termín, obec zajistila propagaci, 
techniku a lokalitu a já dohodl zapůjčení techniky pro pozorování 
– říkal jsem si, těch pár zájemců hravě zvládnu. S blížícím se 
termínem konání akce stoupala nervozita – z mé strany, počasí – to 
bylo sice stabilní, ale polní práce způsobovaly takový zákal, že se 
mohlo snadno stát, že uvidíme jen pár hvězd a žádné meteory, navíc 
nepředpověditelná lokální bouřka by vše zhatila, a na straně obce – 
zda vůbec přijedu a splním slíbené.

Za mne tedy další postup vypadal tak, že v pátek 7. 8. jsme 
díky precizně načasované autodopravě (vracel jsem se vlakem po 
pracovním týdnu z Krnova a připojil se k manželce v Otrokovicích) 
přepravili techniku z Hvězdárny ve Valašském Meziříčí do Unína, 
v sobotu dopoledne jsem si ji připravil, zkontroloval a odzkoušel.

Pozorovací noc
V podvečer jsme za pomoci pana starosty Palkoviče a pana Petráše 

techniku přepravili na místo určení a připravili ji k pozorování – 
nastávající soumrak se jevil jako příjemná předehra k pozorovací 
letní noci – tak snad přijdou i nějací zájemci o pozorování. 

A nestačil jsem se divit - cesta ke kapličce se stala velkým 
parkovištěm, hasiči zde pomáhali s regulací parkování (to aby 
lidé mohli v noci pohodlně odjet a hlavně nesvítili směrem k 
pozorovacím stanovištím). Hasičům patří dík i za to, že přivezli 
elektrickou centrálu pro napájení pohonu dalekohledu. Lidí se 
soumrakem přibývalo – až se nakonec na sklizeném obilném poli 
usadilo kolem 200 zájemců (díky za propagaci!) o pozorování – 
piknik pod hvězdnou oblohou mohl začít.

Po krátkém přivítání přítomných panem starostou Palkovičem 

jsem dostal do jedné ruky mikrofon a s laserovým ukazovátkem ve 
druhé ruce jsem se pustil do prezentace v nádherném přírodním 
planetáriu. 

Z planet se nabízelo jen pozorování Saturnu – nízko nad 
jihozápadním obzorem, v souhvězdí Vah. V dalekohledech si 
zájemci mohli prohlédnout jeho prstenec i měsíc Titan. Samozřejmě 
veškerá očekávání směřovala ke spatření meteorů z roje Perseid, 
jejichž maximum se mělo projevit sice až za tři dny, ale první létavice 
tohoto roje se daly spatřit už s týdenním předstihem. A to se také 
podařilo i nám. Měsíc nerušil – ve fázi poslední čtvrti vycházel až 
nad ránem, mohli jsme se věnovat i jasným hvězdokupám, galaxiím 
a mlhovinám.

Pozorovatelé se střídali u dvou malých a jednoho velkého 
binokulárního dalekohledu – tady jsem pro srovnání vždy namířil 
na stejný objekt na obloze a ve velkém čočkovém dalekohledu 
(refraktoru) jsem nechal sledovat Saturn - o který byl logicky 
největší zájem. Mezi tím jsem ještě korigoval „drcnutí“ do stativů 
či tubusů a navíc pomáhal s orientací paní s vlastním dalekohledem 
- dárkem k narozeninám, který si premiérově chtěla konečně pod 
hvězdnou oblohou prakticky vyzkoušet a užít. Vedle toho všeho 
jsem komentoval dění na obloze pomocí přeletů letadel a družic 
nebo jsem si vypomáhal laserovým ukazovátkem - pro přesnější 
vysvětlení orientace na obloze, pozic a tvarů souhvězdí, významných 
hvězd a dalších objektů severní letní hvězdné oblohy. Navíc bylo i 
dobře patrné – jak špatně se svítí v okolních obcích a co to znamená 
- nejen pro pozorování hvězd. Snad jsem stíhal odpovídat i na otázky 
přítomných, za sebe mohu jen říct, že to byl pro mne pěkný fofr.

Končili jsme až po půl noci – poslední zájemci odcházeli kolem 1 
hodiny. Dalekohledy jsem rozmontoval, uložil do auta, odvezl a zase 
vyložil, byly 2 hodiny ráno, to už vyšel Měsíc a přibylo „padajících 
hvězd“.

Snad se letní pozorování Na Kozách přítomným líbilo a odnesli 
si zajímavý zážitek. Pokud bude zájem, můžeme podobnou 
prázdninovou akci zopakovat i v příštím roce - např. 9. 7. 2016, 
kdy bude na letní obloze k vidění daleko víc planet - Jupiter, Mars, 
Saturn a navíc i Měsíc před první čtvrtí. 

Na nebi se pořád něco děje – stačí se jen dívat, chránit si a dále 
rozvíjet tuto možnost.

Ivo Míček
Foto: J. Ondráš

P. S. Nedělní ranní obhlídku místa pozorování jsem spojil 
s úklidem – i to je součást úkonů po pozorování v noci. Může se 
stát, že se uvolní nějaký šroubek z montáže, upadne kryt okuláru 
a tak se takový detail líp dohledá až za denního světla. Nakonec 
jsem odcházel „obtěžkán“ 8 prázdnými plechovkami od piva, 
energetických nápojů, prázdnými sáčky od brambůrek a dalších 
pochutin – inu piknik. Sáčky od prezervativu u kapličky byly z „jiné 
akce“, tak ty jsem nechal k úklidu někomu jinému.

V neděli večer jsem techniku převezl na AGO Modra a užil si 
další pozorovací noc – tentokrát šlo o pozorování teleskopických 
meteorů paralelně s kamerovým systémem. Ve 4 hodiny ráno jsem 
po skončeném pozorování vyrazil autem zase zpět do práce – na 
zakázku v Krnově. Sobotní noc se mi stále ještě vracela – děkuji 
všem za Váš zájem a podporu.
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Adventné mikulášske poobedie
V nedeľu 6. decembra, práve na svoj sviatok zavítal do našej 

obce medzi najmenších „Mikuláš“. Adventné mikulášske poobedie 
sa uskutočnilo v kultúrnom dome, ktorého pekná výzdoba už 
pripomínala najkrajšie sviatky roka. Začiatok akcie bol v réžii 
rezkých tónov miestnej dychovej hudby „Unínčanka“, ktorá vítala 
účastníkov pred stánkom kultúry v obci. Na adventné poobedie 
naše deti prišli pobaviť členovia „Búranského ochotníckeho 
divadla“ z Borského Mikuláša s divadelným predstavením pre deti 
i dospelých „Zimná rozprávanka“. Príbeh zaujal starších i mladších. 
Po ochotníkoch z „Búrov“ v tónoch disco bola realizovaná tanečná 
prezentácia pod vedením Petry Vašíčkovej, ktorú hlavne menšie deti 
poznajú zo školy a škôlky. Do víru tanca boli spolu s deťmi vtiahnutí 
aj divadelníci, ktorí boli deťom rovnocennými tanečníkmi.

Foto: R. Drúžková
A potom prišiel ON „Mikuláš“ a samozrejme so svojím 

sprievodom. So zástupcom anjelského chóru i príslušníkom 
pekelných mocností. Za zvuku zvončeka vstúpili do sály plnej detí 
očakávajúcich jeho príchod. Deťom odovzdal balíčky, za ktoré mu 
zarecitovali, zaspievali ale hlavne poďakovali.

Celý program pokračoval koncertovaním „Unínčanky“, počas 
ktorého sa podávala veľmi chutná kapustnica, vianočný punč 
pre deti i dospelých, varené víno, sladké i slané pečivo, káva a iné 
dobroty. Súčasťou programu boli aj predajné trhy a to nielen s 
vianočnou tematikou. Záverom programu bolo rozsvietenie nového 
vianočného stromčeka v centre obce.

Ján Palkovič

II. svetová vojna – prechod frontu
Spomienky z druhej strany

V tomto kalendárnom roku si pripomíname 70. výročie 
ukončenia 2. svetovej vojny. Veľa sa porozprávalo, analyzovalo 
a popísalo aj o priebehu frontu cez našu obec, ktorý určite nebol 
jednoduchý a boli zaznamenané nielen straty na majetku, určite 
na Záhorí najväčšie, ale horšie boli straty na ľudských životoch. 
Pripomeniem, že na pamätníku obetiam 2. svetovej vojny je deväť 
mien civilov, počty padlých vojakov asi nik už nezráta. Počuli sme 
názory a spomienky ľudí z Unína. Boje frontu však boli nielen v 
chotároch Unína ale aj susedného Štefanova, odkiaľ front prichádzal. 
Oslovili sme pamätníkov (vtedy staršie deti) týchto udalostí zo 
Štefanova. Rozhovorili sa p. Rozália Klenová a p. Jozef Klena. 

Obyvatelia obcí na Záhorí žili v tej dobe v domnienke, že frontové 
udalosti sú problémom veľkých miest, strategických kót a že frontový 
virvar sa malých obcí na Záhorí nebude dotýkať. Tak i obyvatelia 
Štefanova žili v tej dobe svojimi starosťami, prípravou jarných prác 
a bežnými starosťami každodenného života. Pred prichádzajúcim 
frontom sa do obce, ale aj do okolitých obcí, sťahovali občania z 
Bratislavy s tým, že v Bratislave budú veľké boje a na vidieku bude 
kľud. Opak bol pravdou. I keď Štefanov nebol vojnou tak postihnutý 
ako Unín, čo sa týka zničeného majetku a padol počas vojny len jeden 
občan. Tesne pred príchodom jari sa začali zväčšovať počty náletov 
spojeneckých vojsk nad naším územím. Lietadlá lietali smerom od 
Viedne, nálety boli sledované občanmi z kostolnej veže. V prípade 

Investičná bytová výstavba 
„Záhumenice za kostolom“

V lokalite „Záhumenice za kostolom“ boli ukončené 
posledné prípravné práce na pozemkoch pre individuálnu 
bytovú výstavbu. Je tu inštalované vodovodné potrubie, plynové 
potrubie a rozvod elektrického prúdu. Sú zrealizované dočasné 
prístupové komunikácie ku všetkým 24 stavebným pozemkom. 
Pozemky sú po administratívnej a technickej stránke pripravené 
k odpredaju pre stavebníkov. Obecné zastupiteľstvo na svojom 
zasadnutí 28. októbra 2015 určilo cenu za 1 m2 vo výške 18,50 €.

nebezpečenstva boli zvonmi vyhlasované. Pred príchodom frontu sa 
v obci sústreďovalo väčšie množstvo nemeckého vojska. Prakticky 
počas jednej noci obec opustili a presunuli sa do Unína, kde v 
kopcoch videli určite lepšiu stratégiu obrany ako v Štefanove. Ešte 
predtým než opustili obec mali sústredenú techniku a pohonné 
hmoty v senníkoch, tam kde je dnes roľnícke družstvo. Od Dojča 
prileteli ruské RAT-y a guľometnou paľbou senníky zapálili. Všetko 
zhorelo do tla. Po odchode nemeckých vojsk do obce prišli Rusi. 
Prvý dojem bol taký, že boli mokrí vyše kolien. Nakoľko Nemci 
vyhodili všetky mosty, cez Myjavu museli sa prebrodiť. Boli viditeľne 
unavení, sedeli a pospávali. Boli to hlavne kozáci, ich výzbroj bola 
pomerne jednoduchá, šaľbe a ľahké zbrane. Všetci samozrejme 
na koňoch. Sústreďovali sa na útok smerom na Unín. Určite mali 
vykonaný prieskum, že nemecké vojská majú silnú obranu u Unína. 
Prvý útok pechoty, ktorý smeroval v priestoroch na Šinkerek, na 
Slané bahná ako i do priestorov terajšej Kodrety bol neúspešný. 
Ruské vojská zaznamenali veľké straty. Na druhý deň sa situácia 
zopakovala, útok bol opäť odrazený. Straty boli opäť veľké a ruskí 
vojaci odmietali ďalej útočiť, lebo si uvedomovali, že ľahko neprejdú. 
Boli donucovaní bičíkmi a kopancami, aby pokračovali v boji. Ruskí 
velitelia si uvedomovali, že takto neprejdú, preto nasadili tanky a 
kaťuše. Najskôr strieľali z konca dediny, Nemci ich objavili a streľbu 
opätovali.Potom strieľali zo stredu dediny za kostolom, kde boli 
úspešnejší. Na tretí deň sa útok pechoty podporovaný tankami a 
raketometmi podaril a Unín bol ruskými vojskami obsadený. Rusi 
opustili Štefanov. Starí frontoví vojaci z prvej vojny hovorili, že je už 
koniec, poznali to z vlastnej skúsenosti. Po skončení bojov sa občania 
Štefanova chodili pozerať na svoje polia, ktoré mali k Unínu. Boli 
zhrození. Množstvo mŕtvych koní sa miešalo s mŕtvymi vojakmi. 
Len v smere na Slané bahná ležalo vyše 80 mŕtvych koní. Z časti 
chotára boli zvezení mŕtvi ruskí vojaci a 48 ich bolo pochovaných 
na konci dediny u kríža. Potom boli obcou určení občania, ktorí 
mŕtvych pochovávali v chotári, tam kde ich našli. Do Štefanova 
prišlo veľa rodín z Unína, niektorí len s tým, čo mali na sebe, iní aj 
s dobytkom. Vtedy sme sa dozvedeli aká skaza sa v Uníne konala, 
že temer celý vyhorel. Po vojne sme často videli ľudí z Unína ako 
na vozoch chodia pre stavebný materiál do Šaštína alebo na Búre. 
Pre betónovú škridlu chodili do Dojča. Bolo nám ich ľúto. Nik už 
dnes nezráta straty na ľudských životoch na tejto relatívne malej 
bitke 2. svetovej vojny, ktorá sa odohrala v týchto dvoch chotároch. 
Len pamätníci zaznamenali, že ruský komisár sedel v jednej izbe 
v štefanovskom sedliackom dome a robil registráciu alebo sčítanie 
preukazov alebo legitimácií. Jedny nechával na stole, druhé hádzal 
do košíka. Na jednej i druhej kope bolo veľa legitimácií, nik sa ho 
neodvážil spýtať, ktorá kôpka čo predstavuje.

To sú spomienky vtedy mladých ľudí zo susednej dediny ako 
to videli, čo prežívali. Tých pár dní budú vedieť popísať až do 
konca svojho života. Tieto zážitky hovoria hlavne mladým, aby si 
zapamätali krutosti, ktoré sa v tom čase diali a aby si vážili slobodu, 
ktorá je veľmi krehká.

Z rozprávania pamätníkov zo Štefanova zaznamenal: 
Ján Palkovič
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Plody našich záhrad
Ani sme sa nenazdali a opäť prešiel rok, v ktorom sme prežili 

príbehy smutné aj veselé. Tak ako prichádza jeseň v prírode, tak 
prichádza i v živote človeka. Mesiac október je mesiacom úcty k 
starším. No nemali by sme si to uvedomovať len v tomto mesiaci, ale 
po celý rok, lebo práve starší občania – dnes už starenky, starčekovia, 
babky a dedkovia – pripravovali cestu do života tým mladším, 
svojim deťom a vnúčatám.

Jednota dôchodcov sa s prípravou slávnosti Mesiaca úcty k 
starším strieda každý druhý rok s obecným úradom. V tomto roku 
pripadla organizácia slávnosti jednote dôchodcov. Uskutočnila 
sa v nedeľu 11. októbra 2015 o 14.00 hod. Už pri vstupe do haly 
kultúrneho domu návštevníkov privítala vôňa plodín vypestovaných 
našimi záhradkármi, z ktorých výbor jednoty dôchodcov pripravil 
zaujímavú a pútavú výstavu pod názvom „Plody našich záhrad“. S 
niektorými druhmi ovocia či zeleniny sa tu človek stretol prvý krát. 
Ak si uvedomíme, aké bolo horúce a suché leto, tak sa treba s úctou 
pokloniť pred náročnou a ťažkou prácou záhradkárov, keď dokázali 
vypestovať takého nádherné plodiny. 

Krásne vyzdobená a pripravená rokovacia sála sa postupne zaplnila 
až do posledného miesta, čo sa nie vždy stáva. Po príchode hostí – 
poslankyňa národnej rady SR a okresná predsedníčka strany SMER 
Viera Kučerová, podpredseda trnavského samosprávneho kraja a 
primátor mesta Holíč Zdenko Čambal, Peter Gulíšek za stranu SMER, 
starosta obce Ján Palkovič, miestny duchovný Tibor Tasáry a ženský 
spevácky súbor z Lanžhota – ich privítala predsedníčka miestnej 
organizácie Štefana Jurigová. Program zahájili žiaci základnej školy so 
svojim pozdravom v podobe niekoľkých básničiek, ktoré boli venované 
všetkým starenkám a starčekom. Svojou speváckou vložkou prispeli 
hostia z Moravy – ženský spevácky súbor z Lanžhota pod vedením 
Márie Prajkovej s cimbalovým doprovodom Františka Šuláka. Ich 
krásny prednes pesničiek našiel nemalú odozvu medzi prítomnými. 
Bolo vidieť, že ani pomyselná hranica medzi štátmi nemôže rozdeliť 
vybudované mnohoročné priateľstvá, ktoré v mnohých prípadoch 
presahujú až do rodinných zväzkov. Po ich vystúpení domáci 
spevácky súbor Úsmev pesničkami, a to hlavne našimi záhoráckymi, 
vyburcoval prítomných a mnohí z nich si aj pospevovali. Po 
kultúrnej časti krátkymi príhovormi zameranými na poďakovanie 
za prácu a pomoc, ktorú starší občania uskutočňujú i v súčasnosti, 
vystúpili prítomní hostia. Podpredseda Trnavského samosprávneho 
kraja Zdenko Čambal odovzdal na záver svojho príhovoru výboru 
jednoty dôchodcov finančný dar. Program ukončili piesne v podaní 
žien z Lanžhota a krátka diskusia prítomných. Bolo podané chutné 
občerstvenie pripravené členkami výboru a ich pomocníkmi. 

Pod pódiom bola po celý čas rokovania naaranžovaná bohatá 
tombola, na ktorú si prítomní zakúpili lístky. Ťah sa uskutočnil 
za účasti výboru organizácie. Vyhral každý – nik neprehral. To 
sa nestáva ani v športových súťažiach alebo politike. Do tomboly 
prispeli rôzne spoločnosti aj občania Unína. Za dary a celú náročnú 
neprehrávajúcu tombolu treba poďakovať predovšetkým výboru a 
ich spolupracovníkom, ktorí sa na príprave celej tejto pracovne i 
časovo náročnej akcie podieľali. 

Potom už bola voľná zábava. Myslím si, že každý mohol byť s 
priebehom tejto dôstojnej slávnosti pre starších občanov spokojný. 
Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí akokoľvek prispeli, podieľali sa 
na príprave, alebo sa len na akcii zúčastnili. 

Okrem tejto akcie výbor zabezpečuje pre svojich členov i rôzne 
iné aktivity. V sobotu 19. septembra 2015 usporiadali zájazd do 
Rakúska Mariatafer k Sedembolestnej Panne Márii za doprovodu 
miestneho duchovného. 

Jednou zo zastávok bolo i malebné mestečko Melk s dominantným be-
nediktínskym kláštorom     Foto: J. Potreský

Výbor jednoty dôchodcov praje všetkým seniorom peknú, 
spokojnú starobu v kruhu svojich najbližších a najmilších a teší sa 
na ďalšie spoločné stretnutia.    

Ing. Ján Hetmánek CSc.

Čo vieme na tému Vianoce
 Adventný veniec je symbolom predvianočného obdobia a bol 
nápadom hamburského duchovného Johanna Wichhlera.
 Prvé drevené jasličky boli postavené v rímskej bazilike Santa 
Maria Maggiore v 7. storočí.
 Autorom známeho diela Vianočná koleda bol anglický spisovateľ 
Charles Dickens. 
 Prví kresťania používali ako symbol ryby.
 25. december uctievali ako sviatok aj staroveké pohanské národy. 
Bol to totiž Deň zimného slnovratu.
 Slovo Vianoce patrí v slovenskom jazyku medzi pomnožné 
podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru ulica.
 Medzi vianočné rituály patrí krájanie jabĺčka, čo symbolizuje 
zdravie.
 Ako prví začali vianočný stromček zdobiť starí Kelti, ktorí tým 
uctievali boha slnka a večný život.
Darčeky sa pod stromček začali dávať až na začiatku 20. storočia.
 Sladkosti zo stromčeka mohli deti oberať až po vysvätení na 
Troch kráľov.
 Koledníci rozdávali pred Vianocami ozdobené vetvičky, malý 
stromček visel aj nad stolom špičkou smerom nadol.



Foto: J. Juriga
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Predvianočná Barborka
Ozdobou domu sú priateľa,
ktorí ho navštevujú.

Blížia sa najkrajšie sviatky v roku, teda sviatky pokoja, radosti a pohody.
V piatok 4. decembra 2015, deň našej patrónky, svätej Barbory, 

sme prežili trocha netradične. Adventný čas, ktorý vládne v celej našej 
Barborke, sme si spestrili a to tak, že sme „otvorili naše dvere“. Pre 
občanov z dediny, ale i okolitých dedín, sme pripravili pre nás veľmi 
príjemnú akciu s názvom „Deň svätej Barbory“, spojenú s dňom 
otvorených dverí a prezentáciou ručných prác klientov. O 13.00 hodine 
prišlo plánované prekvapenie. Navštívil nás svätý Mikuláš s anjelikom 
a čertom. Deti zo školského klubu si pripravili pekný program, ktorým 
potešili ako Mikuláša, tak našich klientov i občanov obce. Básničky, 
pesničky si pre Mikuláša nachystali aj obyvatelia Barborky. Mikuláš 
odmenil všetkých sladkým darčekom. Nakoniec zaspievali všetci 
spoločne svätému Mikulášovi pieseň „Tichá noc“. Bola to krásna a 
dojímavá bodka pred odchodom Mikuláša.

Tešíme sa z toho, že nás prišlo navštíviť toľko spoluobčanov a tiež 
žiaci zo ZŠ so svojimi vyučujúcimi. Prišla aj návšteva zo spriateleného 
zariadenia zo Závodu a občania zo širokého okolia. Deti zo ZŠsMŠ 
Unín nás navštevujú často a spríjemňujú nám veľa chvíľ.

Príjemnú, vianočnú atmosféru prežívajú aj naši klienti v 
domove. Niektorí obyvatelia nemajú možnosť ísť na sviatky k 
svojim príbuzným, keďže im to ich zdravotný stav nedovolí. Preto 
sa kolektív zamestnancov snaží svojim klientom navodiť príjemný 
čas a čo najpríjemnejšie prežitie týchto sviatočných dní. Dodržujeme 
tradície tak, ako sa prežívajú v každej domácnosti.

Myslíme si, že práve vianočný čas je ten, v ktorom sa chceme 
poďakovať ľuďom, ktorí nám opakovane pomáhajú, podávajú 
pomocnú ruku, či už materiálne alebo fyzicky. Naša vďaka prislúcha 
starostovi obce Unín Jánovi Palkovičovi, pracovníčkam Obecného 
úradu Unín, Správnej rade a revízorovi zariadenia, vdp. farárovi, 
Alenke Schemmerovej, Jánovi Malíkovi, Elenke Tóthovej, Ľubošovi 
Mihálovi (LEVIL interiér), Jánovi Sprušanskému, firme RAMIVO 
Radošovce a mnohým ďalším, ktorí aj drobnou pomocou prispievajú 
ku kvalitnej starostlivosti o nám zverených obyvateľov. 

Do Nového roku 2016 Vám kolektív zamestnancov a klienti 
zariadenia prajú, aby ste vykročili tou správnou nohou, v plnom 
zdraví a nech sa Vám splnia i tie najtajnejšie sny.

Bibiána Fojtlínová
 ergoterapeutka

Foto: Archív Barborka

Čo nové v škole...?
Brány našej školy sa opäť slávnostne otvorili 2. septembra 2015, 

aby mohli školáci opäť zasadnúť do svojich lavíc. Pre prváčikov to bol 
ich prvý školský deň. Pre deviatakov sa začal ich posledný školský 
rok na základnej škole. Priestory školy voňali čistotou. Všetko bolo 
pripravené na nové začiatky. Vo vestibule školy pribudli nové šatňové 
skrinky pre všetkých žiakov. Každému bola pridelená jedna skrinka, 
kde si môže uložiť osobné veci a topánky. 

To však nebola jediná novinka v škole. Znovu bol otvorený 
bufet, čo žiaci privítali s nadšením. Bufet prevádzkuje pani Mária 
Hamerníková, a stala sa tak neoddeliteľnou súčasťou školy. Nové 
máme aj panie upratovačky, pani Rozáliu Sopúškovú a pani Katarínu 
Strakovú, ktoré počas letných prázdnin nachystali všetko potrebné, 
aby sa nový školský rok mohol začať v čistučkých triedach.

Športujeme
Každoročne sa začiatkom septembra koná cezpoľný beh. 9. 

september nebol výnimkou. Učitelia si obliekli reflexné vesty a 
postavili sa na svoje stanovištia. Cezpoľného behu sa zúčastnili 
takmer všetci žiaci druhého stupňa. Pretekalo sa v štyroch 
kategóriách: mladší žiaci, mladšie žiačky, starší žiaci, staršie žiačky. 
Umiestnenia boli nasledovné:

mladší žiaci: mladšie žiačky:
1. miesto Daniel Pukančík 1. miesto Monika Hricová
2. miesto Martin Hrnčirík 2. miesto Katarína Sabayová
3. miesto Peter Masaryk 3. miesto Dominika Reháková
starší žiaci: staršie žiačky:
1. miesto Štefan Vach 1. miesto Angelika Bartalová
2. miesto Martin Malík 2. miesto Tatiana Kovácsová
3. miesto Bedřich Perička 3. miesto Alica Glogovská

Avšak na okresné kolo do Holíča postúpili len starší žiaci a žiačky, 
kde sa dievčatá umiestnili na 4. mieste a chlapci na 2. mieste. 

Ďalší šport, ktorému sa chlapci počas hodín telesnej výchovy 
venujú je aj florbal a dosahujú v ňom veľmi pekné výsledky. 6. 11. 2015 
sa konalo v Skalici okresné kolo vo florbale starších žiakov pod názvom 
OX1DOG FLORBAL ZŠ CUP 2015. Do tohto turnaja sa zapojilo 
deväť základných škôl, ktoré boli rozžrebované do troch skupín. Po 
víťazstvách nad Základnou školou Brodské a nad Základnou školou 
Bernolákova Holíč, naši chlapci postúpili do finále. V ňom vyhrali 
nad Základnou školou Kopčany a prehrali so športovou Základnou 
školu Mallého Skalica. Celkovo sa umiestnili na peknom 2. mieste 
a zabezpečili si tak postup na krajské kolo tohto turnaja. To sa 
uskutočnilo dňa 24. 11. 2015 v Seredi. Reprezentovali nás: Martin 
Malík, Miroslav Míšaný, Tomáš Kvasničák, Dominik Malík, Štefan 
Vach, David Regásek, Samuel Šebesta a Marek Lipovský. 

Rodina bez cigariet
V Kultúrnom dome v Skalici 

sa uskutočnil 4. ročník výtvarnej 
súťaže s názvom: Rodina bez 
cigariet. Súťažiaci boli rozdelení do 
2 kategórií - mladší a starší žiaci.

Z našej školy sa zúčastnili 4 
žiaci: zo 6. ročníka Matej Landl a 
David Vach a z 9. ročníka Kristína 
Danielová a Nina Dinková. 
Chlapcom zo 6. ročníka sa podarilo 
obsadiť 1.miesto v 1. kategórii. 

Žiaci našej školy sa každoročne 
zapájajú do výtvarnej súťaže 
Rodina bez cigariet, pričom 
hlavnou úlohou žiakov je vytvoriť výtvarné práce na tému: zdravý 
životný štýl, negatívny postoj k fajčeniu, ako chcem tráviť voľný čas. 
Víťazné výtvarné práce organizátor zverejnil na internetovej stránke 
www.rodinabezcigariet.sk. Z našej školy cenu získali Dominik Malík 
(9. roč.), Samuel Šebesta (9. roč.), Sabina Klenová (9. roč.), Kristína 
Straková (6. roč.).
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Súťaže a olympiády...
Šikovnosť našich detí sa neprejavuje len v športových a výtvarných 

súťažiach. Jazykovo nadaní žiaci si zmerali sily v Olympiáde v 
anglickom jazyku, kde boli rozdelení do dvoch kategórií: kategória 
A pre žiakov 6. a 7. ročníka, kde sa na 1. mieste umiestnila Andrea 
Straková zo 7. ročníka, na 2. mieste sa umiestnil Tomáš Hladký zo 
6. ročníka a na 3. mieste sa umiestnil Samuel Ovečka zo 7. ročníka. 
Kategória B pre žiakov 8. a 9. ročníka, kde sa na 1. mieste umiestnil 
Štefan Vach z 9. ročníka, na 2. mieste Sabina Klenová z 9. ročníka a 
na 3. mieste Brigita Vachová z 8. ročníka. Štefan Vach postúpil do 
okresného kola. 

Zároveň sa Štefan Vach stal víťazom školského kola Olympiády zo 
Slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa uskutočnilo 11. novembra a 
postúpil tak na okresné kolo do Senice. 

Dňa 16. novembra 2015 sa konalo školské kolo v prednese povestí 
Šaliansky Maťko. Zúčastnili sa ho žiaci I. a II. stupňa, ktorí boli 
rozdelení do troch kategórií – podľa veku. Tí, čo získali prvé miesto 
postupujú na okresné kolo v prednese povestí Šaliansky Maťko v 
Skalici.

I. kategória
1. miesto: Sára Chocholáčková, 3.A
2. miesto: Filip Šebesta, 2.A
3. miesto: Daniel Matuský, 3.A
II. kategória
1. miesto: Dominika Reháková, 5.A
2. miesto: Liana Pechová, 5.A
3. miesto: Silvia Náhliková, 4.A

III. kategória
1. miesto: Sofia Danielová, 6.A
2. miesto: Peter Hrnčirík, 6.A
3. miesto: Tatiana Kovácsová, 7.A
Ďalšie predmetové olympiády a súťaže budú prebiehať počas 

celého školského roka. Zapojíme sa do Matematickej olympiády, 
Dejepisnej olympiády, Pytagoriády a mnohých ďalších.

Testovanie 5
25. november bol deň, kedy si piataci prvý krát vyskúšali veľké 

testovanie. Ministerstvo školstva rozhodlo, že žiaci piateho ročníka 
budú testovaní zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Žiaci 
tak mohli ukázať, čo sa na prvom stupni naučili. V živote desaťročných 
detí to bola prvá životná skúška, na ktorú sa pomocou svojich učiteľov 
zodpovedne pripravovali. Test z matematiky obsahoval 30 testovacích 
úloh. Žiaci mali na jeho vypracovanie 60 minút a svoje odpovede mohli 
písať priamo do testu, no následne museli byť vpísané do odpoveďového 
hárku. Každá správna odpoveď bola hodnotená 1 bodom.

Žiaci pri vypracúvaní testu nesmeli používať kalkulačku, pravítka, 
zošity, ani učebnice.

Test zo slovenského jazyka a literatúry obsahoval 30 úloh. Na ich 
vypracovanie mali žiaci k dispozícii 60 minút. Pri 20 úlohách mali 
žiaci vybrať jednu správnu odpoveď A, B, C alebo D. Pri 10 úlohách 
sa vyžadovala tvorba krátkej odpovede.

Aj tu žiaci písali svoje odpovede priamo do testu a následne do 
odpoveďového hárku. Žiaci nemohli používať počas testov žiadne 
pomôcky ako mobilné telefóny, učebnice, zošity, slovníky a pod. Písať 
mali písaným písmom. Na výsledky si budeme musieť ešte počkať. 

Korene...
V predchádzajúcich vydaniach Unínskych novín sme začali 

rubrikou, v ktorej oboznamujeme našich čitateľov so životom našich 
rodákov. Teraz sme oslovili pána Stanislava Straku a požiadali sme 
ho o predstavenie a krátke zaspomínanie.

Narodil som sa v r. 1934 rodičom Antonovi a Agneše Strakovcom 
ako tretie dieťa. Izidor Straka, môj brat, je už 31 rokov nebohý . V 

Neznámy františkánsky provinciál z Unína
Skúmanie minulosti je ako skladanie mozaiky, ktorá sa postupne 

dotvára v ucelený obraz. Vyskladať obraz môže byť niekedy ťažké, 
temer práca pre detektíva, inokedy pomôže náhoda a tá dá prvý 
podnet. Podobne to bolo i v tomto prípade, keď som sa cez jedného 
známeho dozvedel, že v rozhlase bola relácia o františkánovi 
Rajmundovi Sentderdim (Szentgyergyi), ktorý sa narodil v Uníne. 

Z 18. storočia nepoznáme doposiaľ veľa mien, ktorí pochádzali 
z Unína a rozhodli sa pre duchovnú dráhu. Pravdepodobne 
najznámejším z nich –aspoň doposiaľ z tých čo poznáme – bol už 
zmieňovaný Sentderdi. Rajmund – to bolo jeho rehoľné meno – sa 
narodil v Uníne dňa 2. apríla 1705 do zemianskej rodiny. (Staršia 
literatúra kládla jeho narodenie do roku 1704.) Jeho otcom bol Ján 
Sentderdi a matka sa volala Anna, za slobodna Kapitánka. Synovi 
pri krste dali meno Juraj. Do noviciátu vstúpil 9. 11. 1723 v kláštore 
Sv. Kataríny, (dnes už zaniknutý kláštor pri Dechticiach), kde dostal 
rehoľné meno Urban. Po skončení noviciátu si meno zmenil na 
Rajmund. Za kňaza bol vysvätený 19. 9. 1729. Najskôr bol kazateľom, 
potom vyučoval teológiu, stal sa poradcom provinciála (provinciál 
bol predstavený všetkých františkánskych kláštorov provincie). 
V rokoch 1753-1756 bol provinciálom Uhorskej františkánskej 
provincie Preblahoslavenej Panny Márie, ktorá býva označovaná 
i ako mariánska. Popri nej existovali v Uhorsku ešte Provincia 
Najsvätejšieho Spasiteľa – tá napr. zahŕňala františkánske kláštory v 
Skalici, Hlohovci a Beckove a Provincia sv. Jána Kapistrána, ktorá 
nezasahovala na územie Západného Slovenska. Do mariánskej 
provincie patrili okrem iného kláštory v Bratislave, Malackách, 
Trnave a zmieňovaný kláštor Sv. Katarína pri Dechticiach. Páter 
Rajmund žil ešte v kláštore v Nových Zámkoch. Zomrel 16. 1. 1773 
v Trnave. 

Senderdi ako provinciál sídlil v bratislavskom kláštore, odkiaľ v 
roku 1754 navštívil ako vizitátor františkánske kláštory v Bulharsku. 
Do histórie knižnej kultúry sa zapísal svojim latinsky písaným 
cestopisom, ktorý opisuje jeho putovanie v roku 1756 do Španielska na 
generálnu kapitulu rádu (najvyšší výkonný orgán rádu). Zasadnutie 
generálnej kapituly začínalo v španielskej Murcii 5. 6. 1756. Na cestu 
sa vydal začiatkom marca 1756 z Bratislavy cez Viedeň, pokračoval 
cez Rakúsko a Taliansko a až do Janova cestoval na voze. V Janove sa 

nalodil a plavil sa do Barcelony, odtiaľ do Murcie išiel povozom. Po 
skončení kapituly spiatočnú cestu absolvoval po súši cez Francúzsko, 
Švajčiarsko, Bavorsko a Rakúsko, lebo sa obával vlnobitia a morskej 
nemoci. Domov do svojho kláštora v Bratislave sa vrátil 29. 8. 1756. 
V denníku podrobne zachytáva celý priebeh cesty, uvádza dokonca 
hodiny príchodu a odchodu z toho – ktorého miesta. Taktiež si 
zaznamenal i výdavky vynaložené na cestu a zistil, že cesta po 
súši je lacnejšia a z jeho pohľadu i bezpečnejšia. Cestopis je vďaka 
bystrému a vnímavému pozorovateľovi, akým autor bezpochyby 
bol, zaujímavým opisom kultúrnych a historických pamätihodností 
končín, kadiaľ prechádzal. Všímal si i zvyky obyvateľstva a 
porovnával ich s pomermi doma. Pri opise niektorých zvyklostí 
či výrazov si vypomohol slovenčinou, takže sa stáva, že uprostred 
latinského textu narazíte na slovenské slová ako napr. pálené kúpte, 
drinky, čepák s ceckem, korýtka, radlice a pod. Pri opise lenivosti, 
náboženskej povrchnosti, bitkárstva a iných nešvárov Španielov sa 
neostýchal použiť vulgárne až naturalistické výrazy. Kritike podrobil 
i tamojších františkánov, ktorí sa mu zdali zaostalejšími v porovnaní 
s rehoľníkmi v našich krajoch. Po šťastlivom návrate domov zložil 
oslavnú báseň, ktorú možno však i spievať na známu veselú slovenskú 
notu, ako uviedol v jej predslove. Cestopis je pomerne rozsiahly, má 
vyše 415 strán. 
       
  M. Hoferka
Pramene a literatúra:
Slovenská národná knižnica, Literárny archív, sign. M 288.
Eliáš, M. Cestopis do španielskej Murcie. In Záhorie, roč. 11, 2002, č. 1, s. 17-18. 
Gajdoš, V. J. Františkáni v slovenskej literatúre. Cleveland, 1979, s. 164-166.
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Mikulášsky jarmok
Sladučký punč, vôňa ihličia 

a medovníkov rozvoniavala 
vo vestibule základnej školy, 
keď si žiaci so svojimi učiteľmi 
prichystali pre rodičov pásmo 
básničiek a veršovaniek o 
najkrajších sviatkoch v roku. 
Slávnostne vyzdobené priestory školy 7. 12. o 16. hodine privítali 
rodičov, starých rodičov a všetkých, ktorí sa prišli pozrieť na 
Mikulášske trhy. Žiaci recitovali básničky, koledovali a spievali o 
Vianociach. Šikovné deti hrali na rôzne hudobné nástroje, každý 
predviedol kúsok svojho umenia. 

V stánkoch sa dali kúpiť 
rôzne drobnosti pre mamičky, 
pre oteckov, pre babičky, pre 
deduškov. Každý si mohol 
odniesť drobnosť pre radosť, 
prípadne nakúpiť darčeky pod 
vianočný stromček. Aj keď sneh 
ešte vonku nebol, Vianoce bolo 
cítiť za dverami.

Mgr. Daniela Hladká

Športujú aj dospelí – pripojte sa
Tak, ako bolo na prvom zimnom nohejbalovom turnaji 

dohodnuté, boli v lete, presnejšie 1. septembra 2015 usporiadané aj 
„Letné majstrovstvá v nohejbale 
trojíc“. Za pravého letného 
počasia, teploty prekračovali 
30-ky, sa turnaja zúčastnilo 6 
mužstiev, ktoré po vylosovaní 
medzi sebou odohrali 15 zápasov 
s 33 náročnými setmi. Medzi 
účastníkmi nechýbali mužstvá 
zo zimného turnaja Handicap, 
Poslanci Unín, Mariňáci spolu 
s víťazmi, mužstvom Nohejbal 
team Unín, ale aj nováčik 
mužstvo Alagéri. 

Foto: autor
Zaujímavosťou bolo trojčlenné mužstvo U – „175“, ktorých 

názov vychádzal zo súčtu rokov členov mužstva. Nakoľko teplo bolo 
vyčerpávajúce a výdaj energie bol nadpriemerný, bolo postarané 
o občerstvenie a pitný režim počas celého turnaja. Najlepšie sa na 
turnaj pripravilo mužstvo Nohejbal team Unín, ktoré sa po zimnom 
turnaji stalo s 10 bodmi víťazom aj letného turnaja. Na druhom 
mieste s 8 bodmi skončilo mužstvo Mariňáci a na treťom mieste so 
6 bodmi mužstvo Handicap Dúfam, že tí, ktorí sa turnaja zúčastnili 
boli spokojní a diváci mali zážitok z nevídaných športových výkonov. 
Na záver mi dovoľte Vás pozvať na ďalší nohejbalový turnaj, ktorý sa 
uskutoční 9.januára 2016 v telocvični. Športu zdar!

Bc. Juraj Ondráš
predseda pre kultúru, šport a vzdelávanie

Obec Unín a TJ Unín Vás pozývajú na 
16. ročník tradičného stolnotenisového turnaja 

o Pohár starostu obce, ktorý sa uskutoční 
v telocvični 27. 12. 2015 o 13.00 hodine 

a na 
Zimné majstrovstvá Unína trojčlenných družstiev v nohejbale, 

ktoré budú taktiež v telocvični 9. 1. 2016 o 9.00 hodine.
Podrobný program a podmienky obidvoch súťaží nájdete na 

internetovej stránke obce www.unin.sk

Uníne žije z mojich najbližších len sestra Emília Vaculková, v mieste 
môjho rodného domu. 

V Uníne som vychodil päť ľudových tried a od r. 1945 do r. 1953 
som navštevoval Gymnázium v Skalici. Skúšky do gymnázia sa konali 
vo františkánskom kláštore. Autobus do Skalice nechodil, preto nás otec 
aj s Martinom Michaláčom viezli na voze s koňmi. Skúšky pozostávali z 
písomnej a ústnej časti. Ten, kto dobre absolvoval písomnú časť, nemusel 
sa už zúčastniť ústnej časti. Ja a jedno dievča sme odovzdali písomný test 
ako prví a mohli sme ísť na chodbu. Ako 11-ročný chlapec z dediny som 
prvý krát videl také veľké schodisko a tak som voľný čas trávil vozením 
na zábradlí. Pri jednej jazde som zrazil moju spolužiačku. Vtedy vybehol 
z niektorej miestnosti jeden františkán a dal mi výprask. To bolo moje 
uvítanie na gymnáziu. Počas štúdia sme bývali na internáte. Cez 
prázdniny sme chodili na brigády – budovala sa trať družby, priehrada 
mládeže a absolvovali sme žatevné brigády. Počas štúdia som v škole 
hrával basketbal. Na tieto krásne študentské časy veľmi rád spomínam. 
Aby som mohol ísť k maturite, bolo potrebné odporučenie z Miestneho 
národného výboru Unín a miestneho družstva. No moji rodičia nechceli 
stúpiť do družstva, preto som odporučenie nedostal, a nebol som 
pripustený k maturite. Predseda maturitnej komisie po preštudovaní 
mojich písomných testov rozhodnutie zmenil, a urobil som maturitnú 
skúšku. Po maturite som nastúpil do výroby v Brnenských strojárňach. 
Vojenskú službu som odslúžil v Kroměříži. Doplnil som si vzdelanie a 
vyštudoval som večerne strojnú priemyslovku. Až do dôchodku som 
pracoval v ZVL Skalica, ako technik odboru technického rozvoja. V 
ZVL pracovala aj moja sestra a veľa iných unínčanov, preto som vedel o 
udalostiach v mojej rodnej obci. 

V Uníne som za svojich mladých čias hrával aktívne futbal. 
Trojka Martin Michaláč, Martin Matuškovič a ja sme tvorili v tom 
čase obranu mužstva a myslím, že úspešnú. Spomínam si, že s nami 
hrával Pavol Bilovský a Vlado Andel. Vladovi manželka zakazovala 
hrávať, ale keď neposlúchol, priniesla na ihrisko vtedy malého 
Štefanka, postavila ho uprostred ihriska a povedala: „a teraz hrajte“. 
No vytrvalá fanúšička Mária Jurigová zachránila situáciu. Chlapca 
zobrala a zakričala: „Vlado hraj, mi sa o Štefanka postaráme“. Aj 
takéto chvíľky sme zažívali. 

Od januára 1960 bývam v Brodskom, kde som sa priženil. Ale to 
už nechám na moju manželku, ktorú viacerí unínčania poznajú ako 
svoju učiteľku pod dievčenským menom Valéria Kutáčová. 

Vyštudovala som Pedagogickú školu v Skalici. Školu aj internát 
sme mali v budove terajšieho hotela na námestí vedľa gymnázia. 
Mali sme spoločnú jedáleň s gymnazistami. Keď prišli do jedálne 
maturanti, my, mladší, sme museli odstúpiť od okienka a páni 
maturanti mali vždy prednosť. V tom čase ako 16 ročné dievča som 
vôbec nevedela, kto je nejaký Stano Straka. Až po ukončení školy, 
keď som dostala miesto do Unína aj s mojou spolužiačkou Ankou 
Stachovičovou – Šiškovou sme sa znova stretli. V Uníne sme sa 
bližšie zoznámili a spoznali.

V unínskej škole sme boli veľmi dobrý kolektív. Učili sme na dve 
smeny – dopoludňajšie a odpoludňajšie vyučovanie. Na tieto časy sa 
nedá zabudnúť a mám na ne veľmi pekné spomienky. Do učiteľského 
zboru patrili Jozef a Mária Podmanickí, Pavol a Štefánia Czoborovci, 
Angela Krivská, Štefan Hlavenka, Gitka Wolfová, Dušan Kuba a ja. 
Moji prví žiaci boli ročník 1956/57.

Bývala som u pani Verešíkovej, kde som si nosila uhlie zo školy 
a vodu cez potok od Vávrovičovcov. V tom čase boli v Uníne také 
blatové cesty, že som si musela najprv zadovážiť gumáky. Počas troch 
rokov som sa stravovala v rodinách u Sňadovcov, Petržalovcov a 
Andelovcov. Potom mňa preložili do Petrovej Vsi. V januári 1960 
sme sa s manželom zobrali, máme dve deti, štyroch už dospelých 
vnukov a jedno pravnúča. Teraz si už užívame obaja dôchodku.

Do Unína sme často chodili s deťmi pokiaľ žila maminka. Teraz sú 
naše návštevy už len sporadické, vzhľadom na vek a zdravotný stav. 
Ale som veľmi rád , keď stretnem niekoho z rodiny, alebo aj známych z 
Unína. Vždy sa rád dozviem a porozprávam o tom, čo je nové. Viete, v 
spomienkach sa každý z nás rád vracia do mladých čias, a teda i domov.

Stanislav a Valéria Strakovci



Unínske noviny10

 3
3
32 e"

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: 25.12. 2015

Dospelí II. trieda OBFZ Senica
TJ Slovan Dubovce 29
TJ Družstevník Letničie 26
TJ Družstevník Lakš. Nová Ves 26
TJ Družstevník Sobotište 24
TJ Družstevník Smolinské 23
TJ Družstevník Kunov 22
TJ Družstevník Unín 21
FC Sekule 20
ŠFK Štefanov 13
TJ Družstevník Rovensko 13
TJ Družstevník Hradište pod Vrátnom 12
TJ Družstevník Vrádište 3
FK Smrdáky 2

Strelci gólov: 
8 B. Tureček, 5 P. Drúžek, 3 M. Hoferka, 2 P. Rehák ml.
1 Madák, Ľ. Polakovič, P. Rehák st., Petrovič, Vaculka, M. Mach

Žiaci MO OBFZ Senica
TJ Družstevník Unín 21
TJ Kopčany 18
OFK Mokrý Háj 13
TJ Chvojničan Radošovce 13
TJ Družstevník Sobotište 6
FC Rybky 6
FK Smrdáky 3
TJ Družstevník Smolinské 3

Strelci gólov: 
10 M. Malík, 8 B. Perička, 5 David Mihál, 
4 Dominik Mihál, D. Vach, 3 B. Masaryk, 2 R. Malík, M. Rehák, 
1 T. Veselský, G. Biskupič, L. Čelústka, P. Macek

Dorast MO OBFZ Senica
FK Borský svätý Jur 37
TJ Kopčany 34
TJ Chvojničan Radošovce 34
TJ Sokol Borský Mikuláš 26
FC Rybky 23
TJ Družstevník Vrádište 19
TJ Kerko Šajdíkove Humence 16
FK Smrdáky 15
TJ Družstevník Unín 14
ŠFK Štefanov 12
ŠK Petrova Ves 10
TJ Družstevník Popudinské Močidlany 10
TJ Družstevník Rovensko 9
TJ Spartak Stráže 5
TJ Baník Brodské (odstúpené)

Strelci gólov: 
12 J. Šiška
2 D. Bartal, D. Stachovič
1 Huliman, Čársky, D. Regásek, J. Hrica

 

Jesenná časť futbalového ročníka ukončená
Po ukončení jesennej časti futbalového ročníka 2015/2016 sme 

požiadali o rozhovor predsedu Telovýchovnej jednoty Unín – Borisa 
Malíka a položili sme mu niekoľko otázok.

Futbalovým fanúšikom dobre padnú novinky, ktoré sa v 
poslednom polroku objavili na miestnom futbalovom štadióne 
(nové striedačky, elektronický ukazovateľ skóre a hodín, nové 
dvere na kabínach). Ako ste to zabezpečili, chystáte ešte ďalšie 
novinky pre fanúšikov? 

Pri vybudovaní nových striedačiek nám výrazným spôsobom 
pomohla materiálne ako aj finančne firma Kovovýroba Ovečka a 
hlavne pán Stieranka, ktorý zabezpečil lexan a trubky na poohýbanie 
a zvarenie konštrukcie. Treba len dodať, že sme všetko spravili 
svojpomocne. Svetelnú tabulu nám zakúpila firma Kovovýroba 
Ovečka. Dvere, keďže boli v dezolátnom stave, sme sa rozhodli 
vymeniť za plastové, ktoré sa nám podarilo zohnať za dobrú cenu, 
takže sme neváhali a vymenili sme ich.

Ako hodnotíte jesennú časť súťaží vo všetkých kategóriách?
S jesenným vystupovaním družstiev v súťažiach som ja, ako aj 

výbor TJ spokojný. Dúfam, že aj fanúšikovia. Mužstvo dospelých 
začalo pravidelne vyhrávať hlavne svoje domáce zápasy. Priviezli 
nejaké body aj z vonku, takže oproti minulým sezónam sa to 
výsledkovo ako aj hrou výrazne zlepšilo, za čo patrí hlavne 
poďakovanie trénerom Petrovi Khúlovi a Ľubomírovi Stierankovi.

Čo sa týka dorastencov chlapci hrajú prvú sezónu. Zo začiatku 

sa troška hľadali, pretože sú tam chlapci veľmi mladí, ktorí vyšli 
zo žiakov alebo ešte hrajú žiacku súťaž. No ku koncu jesennej 
časti sa začala hra výrazne zlepšovať. Musím poďakovať trénerom 
Petrovi Regáskovi a Pavlovi Žilínkovi za ich trpezlivosť. Verím, že s 
chlapcami budú mať ešte úspechy.

Mužstvo žiakov vedie suverénnym spôsobom súťaž. Očakávali ste to?
Vôbec som neočakával, že žiaci budú po jesennej časti na prvom 

mieste tabuľky. Vyhrali zápas v Mokrom Háji, po ktorom nadobudli 
obrovské sebavedomie a samozrejme ich to povzbudilo do tréningov, 
ktoré berú veľmi poctivo. Tak som vedel, že sa budeme pohybovať na 
vrchných priečkach tabuľky. Myslím, že hrajú kombinačný, rýchly 
a pekný futbal, na ktorý sa oplatí prísť pozrieť. Prišli k nám štyria 
mladí chlapci zo Štefanova, kde prerušili žiakov, a tí nám zdvihli 
konkurenciu v mužstve, čo je pre nich len dobre. 

Koho by ste vyzdvihli za výkony v jesennej časti?
Nerád by som niekoho vyzdvihoval, ale nad všetkými vyčnievajú 

svojimi výkonmi a aj futbalovým rozumom David Mihál, Martin 
Malík a Dominik Malík.

Aké plány prípravy máte na jarnú časť futbalového ročníka?
Všetkým mužstvám začína príprava začiatkom januára. So žiakmi 

by sme chceli ísť zasa do Popradu na turnaj, niekedy začiatkom 
marca, pretože im to strašne veľa pomôže vo futbalovom raste, ale 
všetko záleží na tom, či sa nám podarí zohnať dostatok financií.

Na záver ďakujem všetkým mužstvám za vzornú reprezentáciu 
obce ako aj telovýchovnej jednoty.

Boris Malík, predseda TJ

Výsledky jesennej časti futbalového ročníka 2015/2016


