
Milí Unínčania,
je adventný večer a ja som sa po 

výzve vášho pána starostu podujal napísať 
vianočný príhovor do vašich novín. Advent 
totiž spadá do ročného obdobia s najdlhšími 
večermi. Okná a dvere sa zatvárajú pred 
zimou a v Uníne i pred neutíchajúcim 
vetrom. Tu, v Bratislave, hlavne pred 
neutíchajúcim hlukom. Predvianočná 
atmosféra na uliciach i v obchodných 
domoch je z hľadiska kresťanského falošná, 
signalizuje konzumné Vianoce. Náš 
Advent je časom ticha a modlitby, ktoré 
človeka oslobodzujú od zajatia dočasných 
a viditeľných vecí a upriamujú nás na 
svet neviditeľný - Boží. Advent zároveň 
upozorňuje na záver občianskeho roka, 
je teda i časom bilancovania uplynulých 
mesiacov a premýšľaním nad výzvami 
budúceho roka. Členovia nášho rodinného 
spoločenstva z Bratislavy majú k vašej obci 
výnimočný vzťah. Spája nás osobnosť vášho 
veľkého rodáka a nášho duchovného otca 
Andreja Dermeka. Každý rok sa v novembri 
stretávame vo vašom kostole, aby sme si 
pripomenuli jeho pamiatku. Minulý rok sme 
sa spolu s Vami vyzbierali na pamätnú dosku 
osadenú na stene vašej kaplnky. Tento rok 
sme boli spoluúčastní na uložení relikvií sv. 
Jána Boska, ktoré sa našli v pozostalosti otca 
Andreja, vo vašom farskom kostole. Budúci 
rok chceme zorganizovať seminár o jeho 
živote a diele vo vašom kultúrnom dome. 
Spolu s pánom starostom sme v kontakte s 
vedením saleziánskej rehole na Slovensku 
s cieľom otvoriť proces blahorečenia prof. 
ThDr. Andreja Dermeka, SDB. K tomu 
potrebujeme aj vašu spoluprácu a modlitby, 
text cirkevne schválenej modlitby sme 
rozdávali počas svätej omše 24. novembra. 
Uvedomujeme si, že proces blahorečenia 
je behom na dlhú trať, napriek tomu sme 
sa vydali na túto cestu. Otec Andrej to už 
nepotrebuje, sme presvedčení že Pán Boh ho 
už oslávil. Skôr je to pre naše povzbudenie 
nasledovať ho v praktickom živote a nechať 
sa inšpirovať jeho životom i príkladom. 

Tešíme sa na nadchádzajúce vianočné 
sviatky, ale zároveň si uvedomujeme, že 
skutočné Vianoce sú len tam, kde Ježiš 
nejakým spôsobom vstupuje do života 
človeka a kde človek robí krok k iným, aby 
s nimi vytvoril spoločenstvo. To je i zmysel 
vianočných darčekov. Spoločenstvo sa 
nevytvára tam, kde si ľudia dávajú dary, aby 
nemuseli dať seba, ale len tam, kde dávajú 
prostredníctvom daru seba samých. V mene 
rodinného spoločenstva z Bratislavy Vám 
chcem poďakovať za pekné chvíle strávené 

Štvrtá adventná nedeľa v Čajkových uličke, 2009 
Foto: M. Hoferka 
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Na Vianoce ako treba,
nech nájdete poklad z neba. 
Pokoj, lásku v hojnosti, 
dni prežite v radosti. 
Zdravie, šťastie ešte k tomu, 
nech prídu aj do Vášho 
domu. 
Radosť z detí, úspech v práci,
finančný tok nemiznúci.

Na nový rok správny krok 
a úsmev po celý rok
praje redakcia

medzi vami a prajem Vám milostiplné a 
požehnané vianočné sviatky, aby Kristove 
posolstvo lásky a pokoja zažiarilo i vo vašich 
srdciach.

                                           Ján Klepáč

Vážení spoluobčania, 
čitatelia Unínskych novín

Každá sviečka, ktorá rozžiari náš 
adventný veniec, nám ukazuje, ako sa 
blížime k najkrajším sviatkom v roku. 
Žijeme v uponáhľanej dobe, keď nám 
povinnosti a úlohy stále viac odkrajujú z 
času, ktorý by sme chceli stráviť s priateľmi a 
blízkymi. Voľné chvíle v rodinnom kruhu sú 
preto pre každého z nás tým najcennejším 
darom. 

Dovoľte mi, aby som Vám zaželala 
príjemné prežitie vianočných sviatkov 
naplnených láskou, radosťou a pokojom. 

Veľmi dobre vieme, že Vianoce sa 
nehodnotia počtom darčekov, ale tým, ako 
sa dokážeme podeliť o rodinnú pohodu, 
harmóniu a čas, ktorý prežijeme v čarovnej 
atmosfére sviatkov s najbližšími. Štedrosť 
je aj o odpustení, úprimnom poďakovaní 
a pokore. O tom, aby sme sa pristavili 
pri hodnotách, tradíciách a spomienke 
na tých, ktorí s nami nemôžu zasadnúť k 

štedrovečernému stolu, a o tom, aby sme 
získali silu rozpoznávať, čo je skutočne 
dôležité od toho, čo je nevyhnutné, alebo 
aj nepodstatné. Aby sme cez Vianoce, ale aj 
po nich mali srdcia otvorené porozumeniu, 
odpúšťaniu, pomoci aj pochvale. 

Vážení občania, 

k vianočným sviatkom Vám prajem, 
aby ste ich pre svojich najbližších pripravili 
presne také výnimočné a čarovné, ako si 
ich uchovávate v spomienkach zo svojho 
detstva. Z obdobia, keď nám rodičia 
a starí rodičia dopriali výnimočnosť a 
jedinečnosť každého momentu, každej 
chvíle od začiatku adventu, spoločnú štedrú 
večeru, trblietajúci sa vianočný stromček, 
rozvoniavajúcu kapustnicu, až po dychtivé 
čakanie na polnočnú omšu či večernú 
prechádzku koledníkov po zasnežených 
uliciach zahalených v sviatočnom tichu. 

Rok, ktorý sa o pár dní skončí nebol 
jednoduchý, ale náročný. Zvládli sme ho 
a čaká nás ďalšie obdobie, ktoré verím, že 
bude etapou nových úspechov opretých o 
pevné zdravie, pozitívnu energiu a úprimnú 
snahu naďalej meniť veci v svojom blízkom 
okolí k lepšiemu. 

S úctou     
R. Drúžková
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Opustili nás:
Ján Fagan  vo veku 55 rokov
Mária Líšková  vo veku 84 rokov
Vlasta Poláková  vo veku 71 rokov
Rozália Ovečková  vo veku 92 rokov
Ján Šiška   vo veku 70 rokov
Ing. Ján Buček  vo veku 61 rokov

Česť ich pamiatke

Rozpis vývozu separovaného odpadu pre rok 2020
30. 1. 2020 16. 7. 2020 
20. 2. 2020 13. 8. 2020
19. 3. 2020 24. 9. 2020
23. 4. 2020 29. 10. 2020
21. 5. 2020 26. 11. 2020
18. 6. 2020 17. 12. 2020

Spoločenská kronika

Zosobášili sa:
Martin Mlčúch – Eva Jurkovičová
Ing. Matej Vach – Sára Agócsová

Jakub Vanek – Sabína Vrbová
Ing. Lukáš Hrebačka – Bc. Katarína Nemcová

Richard Žilínek – Nikola Mazúrová
Igor Hyža – Barbora Šišková

Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom

Kultúrno-spoločenská činnosť

Čo bolo ...

16. 8. 2019 Hodová diskozábava - DHZ
17. 8. 2019 Miestna výstava zvierat – SZCH
17. 8. 2019 Hodová tanečná zábava - DHZ
18. 8. 2019  Miestna výstava zvierat – SZCH
19. 8. 2019 Hodový futbalový turnaj – OcÚ a TJ
24. 8. 2019 Osadenie a posvätenie nového kríža na   
 kostolnej veži
7. 9. 2019 Unínske samohyby – DT Klub
19. 10. 2019 Malá šarkaniáda – OcÚ
3. 11. 2019 Pietny akt k pamiatke zosnulých – OcÚ
11. 11. 2019 Červené maky – JD, ZŠsMŠ a OcÚ
24. 11. 2019 Slávnosť – uloženie relikvií Don Bosca 
 vo farskom kostole
8. 12. 2019 Adventné poobedie s Mikulášom 
 – OcÚ a spoločenské organizácie
15. 12. 2019 Adventný koncert speváckej skupiny Radosť

Čo bude ...

28. 12. 2019 Stolnotenisový turnaj – OcÚ
4. 1. 2020 Nohejbalový turnaj - OcÚ
6. 1. 2020 Turistický pochod „Okolo Unína“ 
 – OcÚ a spoločenské organizácie

V mesiaci september bola zrekonštruovaná Martinom Horinkom          
socha Panny Márie na Cihelni. Ďakujeme.  

Foto: J. Palkovič

Narodili sa: 
Stela Macková
Šarlota Vymyslická
Viliam Žilínek

Tobias Drúžek
Peter Švrček
Michaela Alexandra Pikulíková
Michaela Karasová

Rozpis vývozu komunálnych odpadov pre rok 2020
2. 1. 2020 9. 7. 2020

23. 1. 2020 30. 7. 2020
13. 2. 2020 20. 8. 2020
5. 3. 2020 10. 9. 2020

26. 3. 2020 1. 10. 2020
16. 4. 2020 22. 10. 2020
7. 5. 2020 12. 11. 2020

28. 5. 2020 3. 12. 2020
18. 6. 2020

Posledný termín bude upresnený.

Nebuďme leniví alebo ľahostajní. Trieďme odpad. 
Za vytriedený odpad neplatíme. Čím viacej odpadu 
vytriedime, tým menej nám ho zostane v zmesovom 
odpade, za ktorý zaplatíme z roka na rok viac, a to 
nielen za odvoz, ale aj za uloženie. Snažme sa odpad 
netvoriť vôbec. Zálohové obaly nepatria do koša, vráťme 
ich do predajne. Sklo patrí do zelených nádob, nepatrí 
tam porcelán, zrkadlá, autosklá a drôtené sklo. Papier 
a plasty treba dávať do modrých a žltých vriec, ktoré 
každá domácnosť dostáva a zberajú sa po obci. Zberom 
vytriedeného odpadu pomáhame sebe aj prírode. 

Čím menej odpadu vytriedime, tým viacej budeme 
platiť.
  -rd-
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Mikulášske poobedie
Už tradičná akcia 

– Mikulášske poobedie 
sa v tomto roku konala 
v priestoroch parku pri 
obecnom úrade, nakoľko 
priestory kultúrneho 
domu sú v rekonštrukcii. 
Počasie bolo na tento 
decembrový čas úžasné, 
slniečko svietilo a 
obohatilo tak sviatočnú 
atmosféru. Členovia DT 
klubu, hasiči a športovci 
postavili priestranný 
stan, v ktorom jednotlivé 
spoločenské organizácie 
v obci, Domov Barborka 
a rôzni predajcovia 
ponúkali na predaj 
svoje výrobky. Hasiči 
so športovcami navarili 
a ponúkali chutnú 

kapustnicu, záhradkári varené víno a poslanci mali na starosti 
vianočný punč pre deti aj dospelých. Dobrú náladu počas celého 
poobedia zabezpečila dychová hudba Unínčanka. 

Hlavným bodom poobedia bol príchod svätého Mikuláša s 
anjelom aj čertom, ktorí každému dieťaťu od 1 do 10 rokov z obce po 
absolvovaní prechodu bránou šťastia a zazvonení hlasitým zvoncom 
odovzdali balíček sladkostí. Niektoré z detí sv. Mikulášovi zaspievali 
alebo zarecitovali, čím si vyslúžili aj sladkú odmenu.        -rd-

Informácie z obce
V tomto roku bolo v obecnom rozpočte zahrnuté aj asfaltovanie 

časti miestnych komunikácií. Boli opravené najhoršie úseky ciest, 
najmä pred rodinným domom Havlových, na hornom moste a pred 
sv. Vendelínom. Ďalšie opravy sa budú podľa finančných možností 
realizovať v budúcom roku po schválení financií v obecnom 
rozpočte. 

Bola ukončená výstavba cesty na IBV a výstavba parkovísk pri 
cintoríne. Zostáva ešte v okolí cintorína urobiť poriadok, odstrániť 
zvyšky hliny a priestranstvo skultúrniť. 

Nad hlavnou budovou základnej školy bola v mesiaci október 
2019 zrekonštruovaná strecha, ktorá bola v havarijnom stave.

Obec Unín sa zapojila do Národného projektu – Podpora 
biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska 
– Zelené obce Slovenska. V spolupráci so Slovenskou agentúrou 
životného prostredia bol vypracovaný projekt vysadenia 88 ks 
drevín v lokalite „Jazero“ (36 kusov) a v športovo hasičskom areáli 
(52 kusov). Boli vysadené viacročné dreviny - hrab obyčajný 30 
ks, javor mliečny 34 ks, lipa malolistá 12 ks a čerešňa vtáčia 12 ks. 
Dreviny v športovo hasičskom areáli nahradia topole, ktoré boli 
zničené víchricou. 

Obec pokračuje vo výsadbe nových drevín v parkovej časti obce, 
ale aj v nových lokalitách na IBV Záhumenice za kostolom, kde z 
Nadácie EPH získala finančný príspevok vo výške 1.000.-€.

Z nadácie SPP Bratislava obec získala finančný príspevok na 
projekt „Revitalizácia parku pri obecnom úrade za účelom ochrany 
a tvorby životného prostredia“ vo výške 2.000,- €. Z toho sme 
vybudovali zážitkový chodník pri obecnom úrade s posedením a 
okolitou výsadbou zelene.

Na projekt „Rekonštrukcia osvetlenia futbalového ihriska“ 
obec získala dotáciu vo výške 10.000,- €. Táto rekonštrukcia bola 
realizovaná s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky 
– program „Podpora rozvoja športu na rok 2019“. 

Obec požiadala o „Dotáciu ČSOB“ pre rehabilitáciu postihnutých 
starších občanov. Boli sme úspešní a získali sme dotáciu vo výške 
3.000,- €, za čo bude zakúpené rehabilitačné zariadenie pre Domov 
Barborka Unín. 

V tomto roku boli zakúpené cestné betónové panely od Nafta 
a.s., ktoré budú použité na rekonštrukciu cesty k vinohradom.

Obec Unín v roku 2017 vypracovala projekt na zníženie 
energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu. Boli sme úspešní 
a v roku 2019 po vykonaní všetkých kontrol bol daný súhlas na 
rekonštrukciu. Dňa 12. septembra 2019 bola uzatvorená zmluva s 
firmou CS s.r.o. Trnava, ktorá vysúťažila túto zákazku vo verejnom 
obstarávaní. Po predchádzajúcich obhliadkach a dohovoroch 
zodpovedných pracovníkov sa začalo opravou strechy na celej 
budove, potom prišlo na rad zateplenie budovy a fasáda. Počas 
chladnejších a daždivých dní sa vykonávali práce vo vnútri budovy 
– likvidácia podláh, izolácia a zateplenie podláh, betonáž, postupne 
bude položená dlažba, vykonané opravy vnútorných omietok a iné 
práce.

Keďže v tejto zákazke nemohla byť zahrnutá rekonštrukcia 
zasadačky kultúrneho domu, obec podala žiadosť na Ministerstvo 
financií SR, kde nám aj bola schválená dotácia na tento účel vo výške 
10.500,- €. Zasadačka bude zrekonštruovaná do konca mesiaca 
marec 2020.

Na sviatok sv. Cecílie, patrónky hudby, hudobníkov a spevákov 
22. novembra 2019 bola vo Farskom kostole sv. Martina v Uníne 
svätá omša, ktorú obohatila svojim spevom spevácka skupina 
Radosť. Skupinu sprevádza na harmóniu aj rektor v našich 
kostoloch Ján Sprušanský, ktorý toto stretnutie na počesť sv. Cecílie 
aj zorganizoval. Pozvanie prijali i členovia speváckeho zboru z 
Radimova.

Hasiči odporúčajú 
V súvislosti s používaním vianočného osvetlenia a dekoračných 

svietidiel odporúča Hasičský a záchranný zbor nasledovné 
opatrenia: 

- používať iba certifikované vianočné osvetlenie,
- v prípade, že sa v dome nenachádzajú žiadne osoby, je potrebné 

osvetlenie na vianočnom stromčeku vypnúť z elektrického zdroja 
energie,

- rešpektovať pokyny výrobcu a predajcu,
- nevykonávať akékoľvek neodborné zásahy v súvislosti s 

opravou jednotlivých žiaroviek a kabeláže,
- umiestniť vianočný stromček do dostatočne veľkého priestoru, 

ďalej od vykurovacích zariadení a otvoreného ohňa
- v prípade, že sa v dome nenachádzajú žiadne osoby, je potrebné 

zhasnúť aj voskové sviečky na adventných vencoch či dekoráciách
Prajeme Vám všetkým bezpečné Vianoce!

     DHZ Unín

Zážitkový chodník
Chôdza naboso, zabudnite chvíľu na topánky, vyzujte sa a 

prejdite sa po našom chodníčku. Nechajte prúdiť liečivú silu prírody 
cez svoje chodidlá do celého tela. Pri chôdzi naboso vnímate 
zem bezprostredne, jej teplotu, tvrdosť, nerovnosti a telo na tieto 
podnety patrične reaguje. Zlepšuje sa krvný obeh, upravuje sa krvný 
tlak, vystiera sa chrbtica, napráva sa spadnutá klenba. Odbúravate 
stres tým, že sa sústredíte na pohyb, kam a ako stúpate a vypustíte 
problémy z hlavy. Zostríte si zmysly a osviežite myseľ. Dotyk chodidla 
so zemou je skvelý prírodný wellness. A keď je Vám chodníček málo, 
prosto pokračujte po mäkkej tráve ďalej.
    -rd-
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Jasličková slávnosť
Aj tento rok sa v našej dedine uskutoční Jasličková slávnosť. 

Bude sa konať 26. decembra, so začiatkom o 15:00 hod v kostole 
sv. Martina. Spolu s deťmi sme si prichystali krátke predstavenie 
na oslavu príchodu malého Ježiška. Dej sa odohráva v čarovnej 
žiarivej noci, ktorá prezrádza výnimočnosť tohto dňa. Nenechajte 
si ujsť tento vianočný príbeh, popretkávaný piesňami a básňami. 
Na Vašu účasť sa tešia: Agátka Hoferková, Esterka Hoferková, 
Nikolka Havlová, Barborka Havlová, Martin Hoferka, Gregor 
Hoferka, Samuel Cvečka, Terezka Cvečková, Šimon Konečný, 
Eliška Poláková, Adrianka Lukáčová, Martinka Lukáčová, 
Sandra Sejnová, Adelka Bombolová, Žofinka Karasová, Aďka 
Straková, Ema Vaculková a Katarína Petrášová.

Koledovanie Dobrej noviny v Uníne
Aj tento rok bude prebiehať koledovanie Dobrej noviny v 

našej obci. Na Slovensku je to už 25. ročník a tohtoročná téma 
koledovania je „Buďme požehnaní(m)“. Výťažok z koledovania 
poputuje do Afriky – do Kene-Turkany. 

V našej obci sa bude koledovať 29. 12. 2019 od 13.hodiny. 
Záujemci sa môžu zapísať do pripravených zoznamov vo 
Farskom kostole sv. Martina, v Kaplnke sv. Barbory a na 
Obecnom úrade v Uníne.

Chceme vás povzbudiť, aby ste prijali koledníkov do svojich 
príbytkov, vypočuli si vinše a podporili chudobných v Afrike.

Koledníci Dobrej noviny

Zhrnutie práce hasičov v našej obci
Ako minulý rok, tak aj tento sme pre Vás pripravili „Hody u 

Hasičú“ v areáli na ihrisku. Pred hodami sme mali síce dosť práce 
na oprave oplotenia, ale všetko sme stihli dať do poriadku. Týmto 
ďakujeme aj naším starším členom za ich prácu. Sme radi, že sa akcia 
vydarila a veríme, že ste sa zabavili. V auguste sa naši najmladší 
hasiči zúčastnili na brannom preteku v Adamove, kde chlapci získali 
pekné 2. miesto. V septembri sme mali celkom nabitý program. 
Pomáhali sme pri organizácii tradičných Unínskych samohybov, 
ktoré sa tento rok konali v hasičskom areáli na ihrisku. Zúčastnili 
sme sa v obci Jablonica na 130. výročí založenia DHZ, kde sme 
predviedli hasenie požiaru s našou ručnou hasičskou striekačkou s 
konským pohonom. Pracovali sme na čistení kostolnej veže, kde sme 
pomocou vysokotlakového čerpadla umývali vežu kostola od rias, 
plesní, prachu a ďalších nečistôt, ktoré sa tu za nejaký ten čas usadili. 
Práce sme začali 17. septembra a trvali osem dní, kde sme vždy po 
svojej práci, v čase osobného voľna nabehli a robili až do zotmenia. 
Pracovali sme 24 hodín čistého času a spotrebovali sme pri tom cca 
8000 litrov vody. Týmto sa chceme poďakovať všetkým členom, ktorí 
sa na tejto akcii podieľali a priložili ruku k dielu.

Koncom októbra sme odčerpali vodu z verejnej studne pri 
rodinnom dome pána Jankovca, a tým pomohli pri jej vyčistení. V 
novembri po výsadbe stromčekov na ihrisku a bývalom jazere sme 
boli požiadaní vedením obce o poliatie týchto stromčekov, kde sme 
využili našu hasičskú techniku.                                            DHZ Unín

Pod záštitou Okresného výboru a miestnej organizácie Únie žien Holíč 
sa dňa 9. novembra konala výstava zákuskov Sladká sobota v Holíči 
spojená s predajom. Tejto sladkej akcie sa zúčastnili dve členky nášho 
výboru Mária Drúžková a Danka Vaculková, ktoré vystavili a násled-
ne predali 250 ks zákuskov ôsmych druhov. Na pečení sa podieľali Ce-
cília Malíková, Darina Pechová, Mária Drúžková, Jarmila Krempo-
vá, Terézia Michálková, Alena Salayová a Danka Vaculková, za čo im 
patrí naše uznanie a vďaka.                                               Foto: J. Juriga

Železní hasiči
28. septembra 2019 sa naši dvaja členovia DHZ Unín Jakub 

Vanek a Matúš Matula zúčastnili na súťaži Železný hasič, ktorú 
organizoval Dobrovoľný hasičský zbor z obce Bojnice. Železný hasič 
je súťaž jednotlivca, kde každý musí prejsť niekoľkými disciplínami 
a to zapojiť do požiarnej striekačky PS12 2x B hadíc, roztiahnuť 4x 
B hadice na vzdialenosť 40m, prekonať 2m vysokú bariéru, preniesť 
2m dlhým tunelom hasiaci prístroj, výšlap 10x schod obomi nohami 
so záťažou 2x25kg, následne 5kg kladivom v tzv. hammer boxe 
udrieť 80x, cca 70kg figurínu premiestniť Rautekovým hmatom na 
vzdialenosť 20m, pretočiť 4x traktorovú pneumatiku, zmotať a odložiť 

do boxu 2x B hadicu a 
dobehnúť do cieľa. Naši 
chalani sa umiestnili z 21. 
súťažiacich v kategórii 18 
až 35 rokov na 10. a 15. 
mieste. Hlavným cieľom 
bolo vyskúšať si túto súťaž 
na vlastnej koži a zmerať si 
sily s ostatnými chalanmi z 
DHZ ale aj s profesionálmi 
z hasičských zborov z 
rôznych častí Slovenska. 
Organizátorom súťaže 
odovzdali aj nejaké 
reklamné predmety 
nášho zboru, aby na nás 
nezabudli a vedeli, že na 
ďalší ročník prídu chalani 
lepšie pripravení.

5. októbra 2019 

sa zúčastnil náš člen DHZ Jakub Vanek aj súťaže 145 schodov 
vrbovských, ktorú organizoval Dobrovoľný hasičský zbor Vrbové. 
Tak isto to bola súťaž jednotlivca, ale líšila sa niektorými disciplínami. 
Začiatok je väčšinou vždy taký istý a to zapojenie 2x B hadíc do 
PS12, roztiahnuť 4x B hadice na vzdialenosť 35m, v hammer boxe 
vykonať 5kg kladivom 60 úderov, zmotať a odložiť do boxu 2x B 
hadice, uchopiť a premiestniť cca 80kg figurínu na vzdialenosť 20m, 
zapojiť 2x C hadicu do rozdeľovača a potom to najťažšie vybehnúť 
po schodoch na 8. poschodie výškovej budovy (145 schodov). Jakub 
sa z pomedzi 30 súťažiacich v jeho kategórii umiestnil na 21. mieste.

Všetky tieto disciplíny sa vykonávajú v plnej výstroji a to 
zásahová obuv, oblek, prilba, rukavice a samozrejme aj s dýchacím 
prístrojom, ktorý si ako záťaž nesie súťažiaci celú dobu na chrbte. 
Naším chalanom ďakujeme za reprezentáciu našej obce a nášho 
zboru a veríme, že to nebola ich posledná takáto súťaž.    
                                                                                                   DHZ Unín
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rozbahnenom teréne. Náš najmladší domáci účastník Gabriel Vanek 
pod dohľadom svojho deda zvládol tieto disciplíny na výbornú a tak 
sa rovnocenne zaradil na pódium medzi víťazov.

Na svoje si prišli aj priaznivci histórie, ktorí mali možnosť 
vidieť a počuť päť historických spaľovacích motorov z 30 rokov v 
prevádzke. Podľa možností počasia prebehli aj divácke súťaže a 
vyvrcholili disciplínou „motor kaput“. V tomto prípade to bola 
Škoda Felícia 1.3 s výsledným časom 66 sekúnd. Z detských atrakcií 
si deti najviac užili okrem jazdy na koňoch, veľkolepé preteky na 
detských traktoroch ako na rovine tak aj v rozbahnenom teréne. Po 
dojazde do cieľa boli deti odmenené obrovským potleskom divákov 
a organizátorov. 

Organizátori DT 
klubu ďakujú všetkým 
zúčastneným pretekárom, 
pomocníkom pri 
organizácii alebo v 
stánkoch pri občerstvení, 
Obecnému úradu Unín, 
zložkám pôsobiacim 
v obci Unín, DHZ, 
SČK, TJ, sponzorom 
a v neposlednom rade 
samozrejme aj divákom 
za účasť na tomto 
podujatí. Dovidenia o 
rok.

Jozef Pecha – predseda 
DT Klubu Unín

Pamätný zápis z opravy kostolnej veže v Uníne
V lete, roku Pána 2019 bola z milodarov veriacich a nájmov 

farnosti opravená táto veža Rímskokatolíckeho farského kostola 
sv. Martina v Uníne. Na vežu bol kompletne daný medený plech a 
urobená nová fasáda. Klampiarske práce vykonal Zoltán Farkas z obce 
Vydrany s kolektívom spolupracovníkov a murárske práce živnostník 
Robert Tomašovič zo Štefanova. Taktiež bola zhotovená i nová baňa s 
dvojkrížom, do ktorej bol vložený tento zápis. (V predošlej bani nebol 
žiaden záznam.) Tieto rozsiahle úpravy si vyžadoval havarijný stav 
veže. Hliníková krytina veže, ktorú položili počas generálnej opravy 
chrámu v rokoch 1985 – 1986, nebola dobre pripevnená a z veľkej 
časti bola už poškodená. Predchádzajúca generálna oprava kostola 
prebiehala po skončení 2. svetovej vojny v rokoch 1947 – 1949. Vtedy 
sa kompletne vymenil nový krov, dala sa nová škridla a do kostola sa 
zaviedla elektrina. 

V čase, keď sa opravovala táto veža, viditeľnou hlavou Cirkvi bol 
pápež František a naším biskupom Mons. Stanislav Zvolenský. Našu 
farnosť spravoval dp. Tibor Tasáry a starostom obce bol Ján Palkovič. 

Nech tento zápis pripomína, že opravu veže sme nerobili iba pre 
jej zlý stav, ale viedla nás k tomu povinnosť voči našim predkom, ako 
i Vám, našim potomkom. 

Omnia Ad Maiorem Dei Gloriam! 
V Uníne 24. augusta 2019, na sviatok sv. Bartolomeja, keď bol 

posvätený kríž na veži. (Podpisy a pečiatky)

Aj po vztýčení kríža sa pokračovalo v oprave fasády na kostolnej 
veži. Postupne sa od vrcholu veže ukončovali jednotlivé časti a 
zároveň sa znižovalo a rozoberalo lešenie.

Na opravu veže bol zriadený účet č. SK56 0200 0000 0030 0200 
4797, ktorým disponujú Ing. Peter Rehák, p. Milan Vymyslický a 
p. Peter Masaryk. Darcovia sem posielajú svoje dary elektronicky 
prevodom z účtu, alebo osobne odovzdajú financie na Obecnom 
úrade Unín, odkiaľ sú prostredníctvom disponentov prevedené na 
tento účet. Za pomoc a finančné dary všetkým srdečne ďakujeme.

V decembri boli položené do zeme odvodňovacie rúry, aby sa 
zabránilo podmokaniu budovy kostola.    

-rd, mh-

Ako pokročili práce na oprave veže 
farského kostola

V lete tohto roku sa 
začalo s opravou veže 
farského kostola, ktorá sa 
nachádzala v havarijnom 
stave. Po postavení 
lešenia nasledovali 
klampiarske a murárske 
práce. Poškodené 
pozinkované a hliníkové 
oplechovanie, ktoré sa 
robilo počas generálnej 
opravy kostola v rokoch 
1985-1986 sa nahradilo 
novým medeným 
plechom. Opravila sa 
zvetraná omietka a 
veža dostala nový náter. 
Ešte predtým členovia 
miestneho Dobrovoľného 
hasičského zboru 

očistili omietku veže vysokotlakovou tryskou. Taktiež sa vymenili 
pri zvonoch okná so žalúziami. Na vrchol veže sa osadil nový 
nerezový dvojkríž s baňou, do ktorej sa vložili v medených puzdrách 
dva pamätné zápisy spolu s Unínskymi novinami, mincami a 
pohľadnicou obce. Jeden za farnosť a druhý za klampiarov. 

Kríž slávnostne posvätil v sobotu 24. augusta 2019 o 10.00 hod. 
na cintoríne pri kostole sv. Martina miestny duchovný Mgr. Tibor 
Tasáry za účasti starostu, majstrov a veriacich. Takisto sa prečítali 
obidve listiny. Zápis za farnosť znie nasledovne: 

Foto: J. Ondráš

Samohyby za každého počasia
A tak sa skutočne aj stalo. Tohtoročná prvá septembrová sobota 

sa prebudila do daždivého rána. V tomto čase už bola akcia 17. 
ročník Unínskych samohybov naplno rozbehnutá s očakávaním 
priaznivcov netradičnej techniky. Miesto stretnutia na „husím 
rínku“ sa napriek daždivému počasiu začalo napĺňať podomácky 
vyrobenými malotraktormi a ich obdivovateľmi. Po privítaní hostí 
a domácich starostom Jánom Palkovičom, sa tak ako každoročne 
kolóna podomácky vyrobenej techniky pomalou jazdou obcou 
postupne presunula na miesto podujatia, ktoré bolo tento rok 
vyhradené v hasičskom areáli a na náprotivnom poli. Tento rok 
sa akcia niesla v duchu „orba kedysi a dnes.“ Boli naplánované 
ukážky orby s konskými záprahmi, orba s malotraktormi až po 
súčasnú modernú techniku. Z dôvodu neutíchajúceho dažďa bola 
orba s konskými záprahmi zrušená. Úlohu konských záprahov plne 
nahradili súťažiaci so svojimi 
štvor a dvojkolesovými 
tátošmi a predviedli orbu na 
poli s historickými a takisto 
aj s modernými pluhmi. 
Zo 17 vystavených strojov, 
(7 z Unína) 12 strojov 
pokračovalo v súťažení, a z 
toho štyri z Unína. Prebehla 
súťaž o najrovnejšie 
vyoranú brázdu a slalom 
s obrovskou pneumatikou 
v rozbahnenom teréne. 
V tomto ročníku sa stali 
víťazmi všetci pretekári 
ktorí zvládli súťažné 
disciplíny v tak náročnom a 
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Popiska: Nad obcou v priestoroch bývalého smetiska v sobotu 19. októbra 2019 sa deti stretli a púšťali spolu šarkanov. Lianka Malíková               
a Zuzanka Flajžíková získali odmenu za lietajúcich po domácky vyrobených šarkanov.                                        Foto R. Drúžková

Zber byliniek
Stalo sa už tradíciou, že činnosť našej organizácie Únie žien 

v Uníne spočíva aj v zbere liečivých rastlín a to hlavne slezu 
maurského, nechtíka lekárskeho a suchých fazuľových strukov, ktoré 
tento rok bolo takmer 80 kg. Sme radi, že neskončia na skládke s 
odpadom alebo na zhorenisku, lebo sú dôležitou látkou pri liečbe 
cukrovky a obličiek. Keďže nastáva zimné obdobie, konzumujeme 
viac exotického ovocia ako sú napríklad pomaranče. Kôra po 
vysušení je tiež liečivým produktom a preto ich nevyhadzujte do 
koša, ale ich môžete odovzdať našej organizácii. Za utŕžené peniaze 
plánujeme zorganizovať kultúrne podujatia v roku 2020.

Na záver Vám chcem poďakovať vo svojom mene aj v mene 
výboru za vašu aktivitu a podporu.
  

Danka Vaculková – predsedníčka únie žien 

Hovorme o jedle - veľký úspech žiakov 
našej školy

Foto: Archív ZŠsMŠ Unín

 Jozef Hoferka sa 3. septembra 2019 dožil krásneho životného 
jubilea 90 rokov. V tento deň mu prišli popriať rodinní príslušníci, 
všetci zamestnanci a klienti zariadenia Domova Barborka ako i 
zástupcovia obce – zástupca starostu Ing. Dušan Petráš a matrikárka 
Rozália Drúžková.                                        Foto: B. Dodok Fojtlínová

V  priestoroch hotela Carlton v Bratislave sa 22. novembra 
uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien víťazom 
súťažných aktivít VII. ročníka celoslovenskej súťaže „Hovorme 
o jedle“. Cieľom súťažno–vzdelávacej aktivity je podporovať 
spoluprácu a aktívnu účasť detí a mládeže pri budovaní spôsobilosti 
k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosť 
prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedomie o význame 
potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane 
životného prostredia. Záštitu nad projektom aj vyhodnotením 
prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ceny odovzdávali 
zástupcovia obidvoch inštitúcií, ministerka pôdohospodárstva 
Gabriela Matečná, zástupca ministerky školstva Mário Schrenkel, 
predseda SPPK Emil Macho a ústredný riaditeľ ŠV a PS Jozef Bíreš. 

Z našej školy mimoriadny úspech zožali Linda Frühaufová (5. 
A) a Filip Šebesta (6.A). Mimoriadny úspech to bol najmä preto, 
lebo naša škola získala dve z celkovo piatich víťazných prác. Obaja 
svojimi literárnymi prácami zaujali natoľko, že po prvý raz zo 
všetkých ročníkov konania celoslovenského projektu, boli jednej 
škole ocenené až dve práce. Záštitu nad prácami detí prevzala nová 
posila nášho pedagogického zboru PaedDr. Viola Žilínková, ktorá sa 
nemalou mierou podieľala na úspechu našich žiakov.                -DH-
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Dôchodcovia
Jeseň života je zvláštne obdobie. Všetko je zrazu inak. Zo 

stromov padá lístie, rýchlo sa stmieva, zobúdzame sa často s 
melanchóliou v duši. Deti ako to lístie odišli z domu, majú vlastný 
život. Priatelia sú kdesi preč. Preto je dôležité, aby sme si našli 
činnosť, ktorá človeka napĺňa. Často sa votrie myšlienka nad tým, či 
vôbec ešte teraz v tejto uponáhľanej dobe potrebuje sused suseda a 
priateľ priateľa. Často sme znechutení, všetci sa niekam ponáhľame, 
riešime svoje problémy. Nedovoľme, aby z nás táto doba spravila ľudí 
s kamenným srdcom. Život je dar, ktorý sme kedysi dostali, prijali 
od svojich rodičov. Kým žijeme, nikdy nie je neskoro začať žiť svoj 
život naplno. Možno trochu ináč, v inom tempe a možnostiach, ale 
s rovnakou chuťou. Je to krásna výzva a cesta, po ktorej si môžeme 
vychádzať v ústrety.                                                                             -rd-

Správy z Barborky – čo sa dialo od 
augusta

Leto sa prehuplo do druhej polovice a 22. augusta sme s našimi 
klientmi, zorganizovali púť k Sedembolestnej Panne Márii do 
Šaštína. Pozvali sme aj klientov z okolitých zariadení, vytvorili sme 
pekné spoločenstvo, mnohí pristúpili k sviatosti zmierenia a svätú 
omšu nám odslúžil páter Quirín Opraem. 

V septembri sme spoločne oslávili 90-ku najstaršieho muža 
Unína a nášho klienta, Jozefa Hoferku. 

Náš odchádzajúci kolega, Karel Bačík, nám na rozlúčku 
pripravil prekvapenie a 12. septembra k nám pozval novokňaza vdp. 
Miroslava Kulifaja, ktorý nám na sviatok mena Panny Márie odslúžil 
svätú omšu. Všetkým prítomným udelil novo kňazské požehnanie a 
všetkým chorým aj sviatosť pomazania chorých. 

V októbri sa začali finálne práce na fasáde celej našej budovy a 
Barborka dostala nový, farebný šat. Zároveň prebehla rekonštrukcia 
pivnice, vymaľovanie spoločných priestorov - jedálne a kuchynky. 
Postupne sa snažíme vymieňať starý nábytok za nový, skrine v 
izbách klientov a na hlavnej chodbe. 

S našimi klientmi sme sa 11. novembra pri pomníku padlých 
zúčastnili pietneho aktu, spomienky na ukončenie prvej svetovej 
vojny a občanov obce, ktorí v nej zahynuli. Vypracovali sme a bol 
nám schválený projekt nadácie ČSOB „Podpora zdravého životného 
štýlu u ľudí so zdravotným znevýhodnením“, v grantovom programe 
ČSOB Zamestnanecký grantový program 2019/2020, do ktorého nás 
odporučila rodáčka z Unína, Mgr. Jana Markechová.

V novembri sme sa s našimi klientmi zúčastnili cyklu prednášok 
„Deň zdravého životného štýlu“, ktorý 26. novembra realizovala 
Poliklinika Senica v ich priestoroch s finančnou podporou TSK. 

Po niekoľkých rokoch sme opäť na sviatok našej patrónky, 
svätej Barbory, 4. decembra usporiadali akciu „Deň otvorených 
dverí“. Už od 9-tej hodiny k nám prúdili návštevníci a do 16.30 hod.

sa ich vystriedalo neúrekom. Prišli deti zo základnej školy s pani 
učiteľkami, ktoré nám pokreslili rôzne obrázky a tým nám pomohli 
vyzdobiť našu „Vianočnú Barborku“. Navštívili nás klienti s vedúcimi 
pracovníkmi zo spriatelených zariadení, páni starostovia z Unína a 
Smolinského, pracovníčky Obecného úradu Unín, členovia správnej 
rady, revízorka zariadenia, kňazi – páter Quirín a A. Fordinál, mladí 
i starší obyvatelia Unína, naši bývalí kolegovia, priatelia, známi. 
Bolo ich naozaj veľa a všetkým srdečne ďakujeme za podporu. O 
13.30 hod. prišiel „Barborku“ navštíviť svätý Mikuláš aj so svojimi 
pomocníkmi, anjelikom a čertíkom. Svojím vystúpením atmosféru 
spestrila speváčka z Nitry, Dominika Titková, zakladateľka Latino 
kapely a slovenskej Latino show. 

Na druhý deň, 5. decembra, nám opäť náš bývalý kolega, Karel 
Bačík, pripravil krásnu duchovnú bodku, za všetkými týmito 
bohatými aktivitami. Zo Šaštína pozval ďalšieho novokňaza, pátra 
Juraja Tirpáka, ktorý nám odslúžil svätú omšu, udelil novo kňazské 
požehnanie a posvätil naše vynovené priestory. Naša vďaka patrí aj 
vdp. Mgr. Tiborovi Tasárymu, ktorý na túto slávnosť pripravil našich 
klientov sviatosťou zmierenia a navštevuje „našich starkých“ počas 
roka. 

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým sponzorom, 
firmám, Obecnému úradu Unín a všetkým, ktorí nám pomohli 
a pomáhajú zveľaďovať priestory a obnovovať našu Barborku. 
Menovité poďakovanie patrí Jozefovi Bordáčovi a jeho pracovníkom, 
Félixovi Volekovi, firme V Family s.r.o., Ramivo spol. s.r.o., Ľubošovi 
Mihálovi – LEVIL interiér. 

Všetkým občanom obce Unín prajeme pokojné a požehnané 
vianočné sviatky, prežité v radosti a veselosti.
   Kolektív Domova Barborka

Foto: Archív Domova Barborka
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Keď v Uníne horelo... 
Požiare v obci v 19. storočí

Zo všetkých pohrôm, ktoré našich predkov v minulosti 
znepokojovali, prvenstvo rozhodne patrilo požiarom. Základným 
stavebným materiálom bolo totiž drevo, na pokrytie strechy sa 
používal drevený šindeľ či slama, oba vysoko horľavé a rýchlo 
podliehajúce ohňu. V prípade vypuknutia požiaru sa tento v zástavbe 
obce či mesta rýchlo šíril práve pre používaný stavebný materiál. 
Obce a mestá si zriaďovali funkciu nočných strážcov - hlásnikov, 
ktorí mali dozerať na verejný poriadok a v prípade vypuknutia 
požiaru vyhlásiť poplach. Väčšie mestá si vydávali protipožiarne 
poriadky, v ktorých mali dôležitú úlohu pri hasení požiarov 
miestni remeselníci. Napr. z Bratislavy poznáme prvý zachovaný 
protipožiarny poriadok už z polovice 16. storočia. Osvietenskí 
panovníci Mária Terézia a Jozef II. v rámci svojich početných 
reforiem venovali pozornosť aj opatreniam, ktoré mali zabrániť 
vzniku a šíreniu požiarov. Jozef II. v roku 1788 vydal protipožiarny 
poriadok, podľa ktorého mali mať obce zásobárne vody, pri dome 
mal byť rebrík a kovový hák, dvojzubec „čakla“, medzi stodolami 
vysadené agáty a pod. Dôraz sa kládol na prevenciu, podporovala sa 
stavba komínov z nehorľavých materiálov a ich pravidelné čistenie. 

Unín bol na takmer dve storočia súčasťou Holíčskeho panstva, 
ktoré v druhej tretine 18. storočia kúpil manžel Márie Terézie, 
František Štefan Lotrinský a stalo sa tak súčasťou komplexu 
cisárskych panstiev ležiacich v Rakúsku, na Slovensku a na Morave. 
Správa cisárskeho panstva bola progresívna, uplatňovala rôzne 
inovácie a pozitívne reagovala na nariadenia, vydávané panovníkom. 
Aké protipožiarne opatrenia sa uplatňovali na panstve? Panstvo 
najneskôr od začiatku 19. storočia zamestnávalo panského 
kominára, ktorého povinnosťou bolo pravidelné čistenie komínov 
na zemepanských budovách a ich opravy. Dlhoročnými panskými 
kominármi boli členovia rodiny Steidlerovcov. Takisto sa centrálna 
správa cisárskych majetkov, ktorou bolo riaditeľstvo cisárskych 
majetkov vo Viedni, snažila pre jednotlivé panstvá zabezpečiť 
dostupnú hasiacu techniku. Napr. v máji roku 1832 sa zaoberala 
otázkou zabezpečenia ručných striekačiek pre panské budovy, ktoré 
ležali na cisárskych panstvách vzdialených od hasičského útvaru. 
Tieto striekačky mali byť použité na utlmenie vzniknutých požiarov 
alebo zamedzenie ich šírenia do času, kým by panstvo a susedné 
obce dokázali prísť so svojim hasiacim náčiním. Na Holíčskom 
panstve mali v súvislosti s týmto zámerom vypracovať odpovede 
na nasledujúce otázky: pre ktoré budovy a z akého dôvodu sú 
potrebné tieto ručné striekačky; ako ďaleko ležia tieto budovy od 
sídla panstva a od obce, ktorá je potrebnými hasiacimi prístrojmi 
vybavená; či sú budovy pokryté škridlou, šindľom alebo slamou, 
či stoja izolovane alebo majú v susedstve dáke nebezpečenstvo 
požiaru, či sú vybavené bleskozvodom alebo nie a nakoniec, aké je 
doteraz k dispozícii hasiace náčinie. Odpovede na tieto otázky sa 
nám bohužiaľ nezachovali.

Veľmi dôležitá bola aj údržba a starostlivosť o hasiacu techniku. 
Podľa správy z roku 1835 malo panstvo Holíč k dispozícii dve 
striekačky, ktoré boli v tomto roku poslané na opravu výrobcovi 
týchto zariadení Frickemu. Po oprave boli opätovne prevezené 
do Holíča, kde bola miestnej panskej správe nariadená patričná 
starostlivosť. Po každom použití sa malo dbať na dôsledné 
odstránenie zvyškovej vody prostredníctvom vypúšťacej rúry. 
Zanedbanie tohto nariadenia mohlo v zime spôsobiť zamrznutie a 
v lete navlhnutie konopných hadíc. Tieto sa mali po použití usušiť 
na vzduchu a celé hasiace zariadenie bolo nariadené skladovať 
vo vnútri do jeho opätovného použitia. V prípade spomenutého 
výrobcu išlo o Heinricha Ludwiga Frickeho, cisársko-kráľovského 
privilegovaného výrobcu hasiacich striekačiek, ktorý žil v časti 
Viedne Leopoldstadt (č. 119). Cisárske panstvo Holíč sa na neho 
obracalo aj v nasledujúcich rokoch so žiadosťami o opravy a údržbu 
týchto zariadení.

Dnes je poistenie rôznych životných situácií či majetku viac 
ako samozrejmosťou. Na cisárskych panstvách bolo už v druhej 
štvrtine 19. storočia známe poistenie budov proti požiarom a zo 
strany zemepanskej vrchnosti bolo značne podporované. Bolo 
to pochopiteľné, keďže poistený poddaný získal od poisťovacej 
spoločnosti v prípade požiaru určité prostriedky na obnovu svojho 
domu, resp. hospodárskej budovy a nebol plne odkázaný na pomoc 
zo strany zemepána. Tým sa do určitej miery mohli znížiť výdavky 
panstva na pomoc pohorelcom. Poddaní Holíčskeho panstva, 
medzi nimi aj Unínčania, boli panským správcom opakovane 
vyzývaní, aby si nechali poistiť svoje domy a hospodárke budovy 
proti požiaru. Vo februári 1840 adresoval správca Jozef Mündel 
výzvu všetkým richtárom a notárom v obvode panstva o výhodnosti 
protipožiarneho poistenia. Zdôrazňoval, že sami videli, aké je 
poistenie proti požiaru výhodné: ... patrne ste na zdegssim cys. 
kr. panstvi giž mnohokrate skusili, a obwlastne pri wzniklim ohnu 
pominuteho roku w Petrovej Vsi, Wradisti a Holitsi se preswedcžili, 
že ti Sedlaczi a wasi Spolu Obywatele, ktere assecurirowani bili, aneb 
gak wi powidate Orliczka mieli a skrz nestiesti Ohna skodu trpeli, 
hogne winahrazenou w hotowich Penezich obdrželi, a skrze to do 
stawu postaweni bili, gegich domaczi a hospodarske Staweni bez 
hurbi starosti sobe zase tak, gestli ne lepssi zbudowat. Bol spokojný, že 
postupne sa k poistencom pridávalo stále viac poddaných, však i tak 
ich bolo v porovnaní s nepoistenými málo. V nasledujúcom roku 
samotné riaditeľstvo cisárskych majetkov zdôrazňovalo, že poddaní 
sa nemajú spoliehať na pomoc panstva pri utrpení akejkoľvek škody.

O požiaroch v Uníne sa nám zachovalo niekoľko správ z 
prvej polovice 19. storočia. Veľký požiar postihol obec v roku 
1832. Trinásty jún 1832 začal pre Unínčanov veľkým nešťastím. 
Ráno okolo 8. hodiny vypukol v obci požiar, ktorý pre silný vietor 
ohrozoval celú dedinu. Vďaka rýchlo realizovaným opatreniam sa 
podarilo oheň do dvoch hodín uhasiť. Jeho šírenie zastavili až v 
blízkosti panského majera. Napriek tomu oheň poškodil 40 domov 
a 20 stodôl, z ktorých 18 domov a 2 stodoly patrili miestnym 
zemanom, ostatné boli poddanské. Požiar vypukol v dome zemana 
Pivonku, kde ho založila jeho žena, považovaná za bláznivú. Podľa 
správy vedenia panstva, ktoré sa prípadom podrobne zaoberalo 
a vyhotovilo aj výkaz utrpených škôd, dosiahla škoda, ktorú 
Unínčania pri požiari utrpeli na budovách a poľnohospodárskom 
náčiní, hodnotu 9339 zlatých 30 grajciarov. Škoda na pozemkoch 
bola vyčíslená na 2643 zlatých 30 grajciarov. Títo poddaní nemali 
uzatvorené protipožiarne poistenie, ale vedenie panstva ich označilo 
za usilovných a ochotných poddaných, ktorí si bez pomoci vrchnosti 
nedokážu obnoviť svoje domovy. Žiadalo preto centrálnu správu vo 
Viedni o 10% výpomoc v hodnote 933 zlatých 51 grajciarov. Do 
tohto súpisu neboli zahrnutí zemania a inskriptionalisti, ktorí tým 
pádom nemali nárok na podporu. Medzi poškodenými Unínčanmi 
boli: Michal Dermek (Gyermek), Ján Mareš (Maress), Ján Vacula 
(Wazula), siroty po Michalovi Hrachvalovi (Hrachwalla), Michal 
Pazecha Šurek (Schurek), Ján Vanek (Waniek), Jozef Pecha, Michal 
Pecha, Matej Michálek (Michalek), Jozef Horňáček (Horniaczek), 
Michal Kuchárek (Kucharek), Martin Miešaný (Missany), Martin 
Vanek st., Martin Pecha Hájsky (Haisky), Michal Zelník (Zelnik), 
Martin Zelník, Martin Ovečka (Owezka), vdova po Pavlovi 
Machovi, Andrej Leška (Leska), Martin Varmuža (Warmuža), 
Anton Pecha, Pavol Pecha, Anton a Martin Varmužovci, Michal 
Eremiáš (Eremias), Martin Eremiáš, Imrich Pecha Dolný, Ján 
Paprika st. a Pavol Ziška (Zischka).

Na základe výkazu škôd si môžeme urobiť predstavu o hodnote 
niektorých komodít, ktoré tvorili zariadenie poddanskej domácnosti 
alebo patrili k príslušenstvu poddanského hospodárstva. Hodnota 
samotného poddanského domu sa rôznila v závislosti od jeho 
veľkosti, ohodnocovala sa predovšetkým strecha, ktorá bola 
požiarom z konštrukcie domov najviac poškodená. Rozličná bola 
aj hodnota dverí, či okien, čo zrejme záviselo od ich materiálu 
a spôsobu vyhotovenia. Napríklad dvere v dome Ján Vaneka 
ohodnotili na 2 zlaté, v dome Michala Pechu na 5 zlatých. Podľa 
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spomenutého výkazu najväčšiu škodu utrpel Ján Paprika st., a to 
1092 zlatých. Z toho 787 zlatých pripadlo na škody na budovách a 
305 zlatých na škody na pozemkoch. 

Jednotlivé položky boli ohodnotené nasledovne: strecha domu, 
komory a maštale 406 zlatých, okná a deväť dverí 48 zlatých, 
prepadnuté podkrovie v maštali 35 zlatých, včelíny 100 zlatých, 
stodola a komora na krmivo 280 zlatých, dvoje sane 10 zlatých, 
dva vozové rebríky 8 zlatých, 124 rôznych ovocných stromov 153 
zlatých a 104 stromov sliviek 52 zlatých. Vyššiu hodnotu ako slivky 
mali napríklad orechy a hrušky – oba druhy 6 zlatých za strom. Jozef 
Horňáček pri požiari prišiel aj o ošípanú, ktorej hodnotu vyčíslili 
na 16 zlatých. Cisár, ako majiteľ panstiev Holíč a Šaštín, schválil 
žiadanú podporu pre pohorelcov v septembri 1832. Zároveň 
centrálna správa odporúčala poddaným poistiť sa u cisárskeho 
rakúskeho požiarpoisťujúceho ústavu.

Tento veľký požiar v Uníne mal svoje následky a dohry ešte 
niekoľko rokov. V septembri 1839 sa vedenie Holíčskeho panstva 
obrátilo na cisársko-kráľovské hlavné policajné riaditeľstvo 
vo Viedni. Informovalo ho, že v hlavnom meste monarchie sa 
nachádza viacero žien, oblečených v slovenskom kroji, žobrajúcich 
u miestnych obyvateľov pod zámienkou, že pochádzajú z vyhorenej 
obce Unín a ich domy zničil požiar. Predpokladali, že tieto osoby 
využívali falošnú zámienku aj v iných častiach monarchie. Žiadali 
viedenské policajné riaditeľstvo o ich zadržanie, potrestanie a 
poslanie na panstvo. 

Ďalší požiar v Uníne vypukol v noci z 12. na 13. apríla 1845. 
Nebol však našťastie taký rozsiahly ako ten predchádzajúci z roku 
1832. V tomto prípade zhoreli „iba“ dva domy. Išlo o urbárske 
domy označené číslom 20 a 21. Podľa vyšetrovania príčin požiaru 
stoličným komisárom Adamom von Petkőom a súdnym aktuárom 
Imrichom Kálmanom vypukol požiar v šope na seno a slamu žida 
Bernarda Backa, ktorého dom bol jedným z poškodených, a to z 
dôvodu neopatrného fajčenia tabaku. Keďže obyvatelia týchto 
domov nemali uzatvorené poistenie, podľa prijatých nariadení im 
nemala byť poskytnutá žiadna pomoc pri obnove majetku. 

Ani v nasledujúcom roku sa nešťastie požiaru Unínu nevyhlo. 
Podľa správy richtára Pavla Matulaja (Matulay) vypukol požiar 6. 
novembra 1846 okolo pol desiatej ráno v stodole vdovy po Pavlovi 
Krempovi, kde sa v tom čase mlátil ovos. Chytil sa nárožník, čo si 
samotní mlatci nevšimli a upozornil ich na to až okoloidúci Martin 
Vlk, ktorý ich tak zachránil. Keďže však nemali dostatok vody, oheň 
sa nepodarilo uhasiť a vietor ho rozniesol do okolia. Zhoreli celkovo 
štyri stodoly, okrem Krempovej ešte Ondreja a Štefana Rehákových 
a Štefana Papa (Papp). Aj v tomto prípade existovalo podozrenie, 
že oheň vznikol pre neopatrnosť pri fajčení. Následné vyšetrovanie 
však presnú príčinu vzniku požiaru neodhalilo. 

Predpokladáme, že požiare sa obci nevyhli ani v nasledujúcom 
období, avšak relevantný archívny materiál je v súčasnosti 
nedostupný. Z toho dôvodu budeme musieť počkať na jeho 
spracovanie, aby nám odhalil, či sa Unínčania pridávali k 
poistencom požiarpoisťujúcich spoločností a ako sa vyrovnávali s 
nešťastím, ktoré „nechodí po horách, ale po ľuďoch“.

Ivana Červenková
Slovenský národný archív

Použité pramene a literatúra:

Slovenský národný archív, fond Rod Habsburg – Panstvo Holíč, 
Požiare – všeobecne 1832-1856; Požiare – Unín 1832-1846
KAMENICKÝ, Miroslav. Úloha remeselníkov a cechov pri 
hasení požiarov v Bratislave do roku 1872. In FIALOVÁ, Ivana 
– TVRDOŇOVÁ, Daniela (eds.). Remeslo má zlaté dno... Cechy, 
živnosti, manufaktúry a továrne v dejinách Slovenska. Bratislava: 
Slovenský národný archív, 2014, s. 213-223, ISBN 978-80-971767-1-6.
http://www.dejinyliptova.guran.sk/rody/54-z-dejin-hasistva.html

Okienko do činnosti Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Uníne

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

Pozrime sa teda na to, čo sa aktívnym podielom výboru a členov 
našej organizácie udialo od júna tohto roku:

Dňa 20. augusta 2019 sa uskutočnil v poradí druhý zájazd v 
tomto roku do Veľkého Medera na termálne kúpalisko, ktorého sa 
zúčastnilo 49 členov organizácie.

27. a 28. augusta v Dunajskej Strede prebiehala Župná olympiáda, 
ktorej sa aktívne zúčastnil Štefan Andel a dôstojne reprezentoval 
našu organizáciu.

5 septembra sa 28 členov našej organizácie zúčastnilo zájazdu 
do podnikovej predajne cukroviniek v Rohatci a do Čajovne v 
Čejkoviciach. Účastníci zájazdu sa zoznámili s históriou, výrobou 
čajov a sortimentom. Členovia mali možnosť ochutnať, ale i nakúpiť 
nielen dobré čaje ale i cukrovinky pre vlastnú potrebu i ako darčeky 
pre príbuzenstvo a priateľov.

29. septembra bol výborom JDS usporiadaný zájazd do 
pútnického miesta Mariánka.

Na základe požiadavky okresného výboru JDS sa 6 členov našej 
organizácie zúčastnilo prezentácie Zámockých záhrad vo Valticiach, 
Olomouci, Holíči a Tullinských záhrad v Rakúsku .Prezentácie 
prevádzali projektanti Flora Olomouc a Valtic formou prednášok a 
videa.

5. októbra sa náš spevácky súbor Úsmev zúčastnil Regionálnej 
prehliadky speváckych súborov v meste Gbely.

13. októbra sa členovia našej organizácie zúčastnili Trnkového 
dňa v Radimove.

23. októbra sa niekoľko našich členov zúčastnilo prednášok 
lektorov pod názvom Reumatologický deň organizovaný krajským 
výborom JDS.                                                  
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Don Bosco medzi nami
Pri nedeľnej bohoslužbe 

24. novembra 2019 dostala 
naša farnosť vzácny dar. 
Rodinné spoločenstvo z 
Bratislavy, ktoré duchovne 
viedol náš rodák, salezián 
a čestný občan don Andrej 
Dermek, darovalo relikviár s 
ostatkami sv. Jána Bosca, ktorý 
pochádza z pozostalosti don 
Dermeka. Don Bosco (1815-
1888) po kňazskej vysviacke 
v Turíne, kam prichádzalo za 
prácou množstvo mladých 
chlapcov z vidieka o ktorých 
sa nik nestaral, im poskytoval 
v oratóriách priestory pre 
oddych a zábavu, vzdelávanie, 
náboženskú výchovu a 
sirotám útulok. Postupne 
pribúdali ďalšie spolky 
pre chudobných chlapcov, 
internáty, kníhtlačiareň. 
V roku 1869 Svätá stolica 

definitívne schválila Saleziánsku spoločnosť. Ideály don Bosca, jeho 
preventívneho systému výchovy postaveného na zásadách rozum, 
viera a láskavosť oslovili slovenských chlapcov natoľko, že začiatkom 
20. storočia viacerí z nich sa stali v Taliansku saleziánmi. Po skončení 
1. svetovej vojny počet slovenských saleziánov prudko vzrastal 
a bolo len otázkou času, kedy sa presunú na Slovensko. Napokon 
v septembri 1924 prišli na Slovensko a ich prvým pôsobiskom sa 
stalo neďaleké pútnické miesto Šaštín. A práve v Šaštíne, kam 
putoval Andrej Dermek so svojimi rodičmi, sa stretol so saleziánmi 
a nastúpil k nim do školy. V roku 1933 sa stal saleziánom a v roku 
1942 prijal kňazskú vysviacku.                                                         -mh-
 Foto: M. Straka

Niigate alebo v Saitama City. Na výlety sme sa presúvali letecky alebo 
autobusom, takže sme bohužiaľ nevyskúšali slávne 
japonské vlaky.

Jednu z najkrajších spomienok mám zo dňa, 
keď sme si mohli vyskúšať kimono. Okrem neho 
sme vyskúšali aj tradičný japonský obed spojený 
s vystúpením gejší. Navštívili sme  bonsajové 
múzeum, rôzne školy, továreň na výrobu saké, 
školu, kde vyrábajú ikebanu a veľa ďalších. Počas 
súťaže sme sa zúčastnili aj niekoľkých večierkov 
so sponzormi alebo nám organizátori dokonca 
dopriali celotelovú masáž, aby sme si oddýchli a 
nabrali pred finále sily. Tokio je nádherné mesto. 
Na ulici by ste takmer nevideli odpadkový kôš, ale 
aj napriek tomu je neustále čisté, pretože Japonci 
si smeti radšej odnesú domov ako by ich mali len 
tak pohodiť. Ľudia boli milí a priateľskí, takže som 
sa tam cítila veľmi príjemne. Aj napriek tomu, že 
som sa nedostala do top výberu, odnášam si nové 
kamarátstva, zážitky, spomienky, za ktoré som 
veľmi vďačná. 

Ďakujeme Alici za jej dojmy a postrehy a 
za krásnu reprezentáciu nielen našej krajiny, ale 
hlavne našej obce. Prajeme jej veľa úspechov 
v škole, v osobnom živote a ešte veľa takýchto 
krásnych zážitkov.
    -rd-

28. októbra výbor JDS Unín odovzdal najstaršej členke JDS v 
Uníne Janke Drúžkovej ďakovný list a darček.

9. novembra 2019 naše cukrárky prezentovali svoje výrobky na 
akcii „Sladká sobota“ v holíčskom zámku.

11. novembra 2019 jednota dôchodcov spoločne s obecným 
úradom zorganizoval pietu na počesť padlých veteránov vo 
svetových vojnách pri pomníku padlých. Pietneho aktu sa zúčastnili 
predstavitelia obce, členovia spoločenských organizácii, žiaci 
základnej školy, klienti sociálneho zariadenia Barborka a občania 
Unína. Pietny akt bol zahájený hlaholom zvonov, nasledoval prejav 
predsedníčky JDS Štefany Jurigovej a starostu obce Jána Palkoviča. 
Žiačka Liana Pechová a pani Anna Danielová predniesli básne a na 
záver aktu boli položené k pomníku padlých červené maky.

Dňa 19. novembra bol zorganizovaný zájazd do čokoládovne 
v rakúskom Kitsse. Na spiatočnej ceste sa účastníci zastavili na 
husacine v Slovenskom Grobe. Pri dobrom jedle, príjemnej pohode 
a družnej zábave i cesta do Unína bola bezproblémová.

2. decembra sa naše cukrárky predstavili na „Sladkej nedeli“ v 
Gbeloch.

Poďakovanie patrí i tým členom našej organizácie, ktorí 
sa aktívne zúčastňujú akcií usporiadaných obecným úradom i 
ostatnými spoločenskými organizáciami. 

Veľké poďakovanie patrí výboru JDS za organizáciu a iniciatívne 
plnenie prijatých úloh stanovených hodnotiacou schôdzou.

Výbor JDS praje veľa zdravia, šťastia a osobnej pohody v Novom 
roku 2020 členom JDS i všetkým spoluobčanom.

Dr. Ladislav Matušovich
Foto: Archív JD v Uníne

Unínsky kroj až v Tokiu
Predstavitelia Miss Slovensko vyslali aj tento rok na svetové 

súťaže silnú trojicu svojich reprezentantiek – Miss Slovensko 2019 
Frederiku Kurtulíkovú, prvú vicemiss Alicu Ondrášovú a druhú 
vicemiss Natáliu Hrušovskú. V priestoroch prestížneho salónu 
svadobných a spoločenských šiat v utorok 22. októbra 2019 všetky 
tri absolvovali oficiálne predstavenie spoločenských šiat i národných 
krojov. Ako prvá odišla vo štvrtok 24. októbra na tohtoročnú súťaž 
Miss International do Japonska Alica Ondrášová. Jej finále sa konalo 
12. novembra v Tokiu. Jedným z najdôležitejších kostýmov na 
svetových súťažiach je ľudový 
kroj, v ktorom majú naše 
reprezentantky vždy veľký 
úspech. Alica Ondrášová 
si do Tokia odviezla krásny 
unínsky svadobný kroj. 
S našimi čitateľmi sa v 
krátkosti podelila o dojmy z 
tejto krajiny.

Začiatok mojej cesty nebol 
najlepší, keďže sme kvôli zlým 
poveternostným podmienkam 
nemohli pristáť v Tokiu a 
musela som jednu noc stráviť 
v Osake spolu s Miss Puerto 
Rico. Avšak na súťaži Miss 
International v Japonsku 
som strávila nezabudnuteľné 
tri týždne plné bohatého 
programu. Japonci sú veľmi 
dobre zorganizovaní, takže 
nás rozdelili do niekoľkých 
skupín, z ktorých mala každá 
väčšinu času iný program. 
Navštívili sme veľa krásnych 
miest, či už v Tokiu, Kage, 
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November
Pochmúrne novembrové dni sú ideálne na spomínanie. Blikot 

tisícok plamienkov sviečok prerážajúcich večernú hmlu dotvára 
clivú atmosféru. Keď som ešte nemala za kým smútiť, stávala som 
s kamarátkami za plotom cintorína a nasávala melancholickú 
náladu. Cítila som zvláštnu clivotu až strach. Ako starnem, blízkych 
zosnulých pribúda, ale na nezvratnosť smrti si stále neviem zvyknúť. 
Stojím nad hrobmi mojich najbližších so slzami v očiach, no neviem 
sa ubrániť ani slzám kotúľajúcim sa po lícach. Tak rada by som sa s 
nimi rozprávala, poradila sa, objala ich. Najlepšie ma dokáže za nimi 
preniesť fotka alebo list, krátky odkaz na zdrape papiera či starý 
darček. Plačem a spomínam. Keď človek stratí rodičov, už viacej 
rozmýšľa aj nad sebou. Roky pribúdajú a poviem si „už sme my na 
rade“. Je to smutné, ale taký je život. Raz na svet a raz zase z neho. 
Možno raz aj nad našimi hrobmi budú takto spomínať naši najbližší. 
 -rd-

Spevácka skupina „Radosť“ jubiluje
Spevácka skupina „Radosť“ si na jar tohto roku pripomenula 

40. výročie svojho vzniku. Keď sme nacvičovali prvé vystúpenie, 
nik nepredpokladal, že  o 40 rokov budeme ešte stále fungovať. 
Zo zakladajúcich členiek sú stále  v skupine: Mária Drúžková, 
Rozália Tokošová, Anna Danielová, Anna Reháková a Mgr. Jarmila 
Štetinová.  Na začiatku našej činnosti nás sprevádzal nebohý pán Ján 
Vach, neskôr na organ a na harmoniku pán Ján Petržala.

V súčasnosti sú jej členkami: Mária Drúžková, Rozália Tokošová, 
Stanislava Žilínková, Brigita Vachová, Magdaléna Jakúbková, 
Mgr. Jarmila Štetinová, Bc. Ľubica Hrebačková a Anna Danielová. 
Sprievodným slovom dotvára vystúpenia Anna Reháková. Hudobný 
sprievod  v súčasnosti - na klávesy Ján Sprušanský, na heligónku 
Ladislav Michálek.

Tak ako plynie život, stretávajú nás rôzne udalosti. Často 
spomíname na naše bývalé členky pani Oľgu Vávrovičovú, ktorá, 
ako dúfame, spieva v nebeskom zbore a usmieva sa na nás zhora, 
Zitu Vaculkovú, ktorá ukončila svoju činnosť, Elišku Tokošovú, 
Adelku a Radku Štetinovú, ktoré sa vydali a odsťahovali z Unína. 

Oslovili sme aj ďalšie mladšie spoluobčianky na spoluprácu, aby 
sme sa „omladili“, ale neboli sme úspešní. Chápeme, že je to určitý 
záväzok a zásah do osobného a rodinného života, kedy sa treba 
prispôsobiť potrebám skupiny, nachystať kroj, oblečenie, učiť sa, ísť 
na skúšku, na vystúpenia, hradiť si náklady s tým spojené ...

Za obdobie 40. rokov sa spevácka skupina zúčastnila rôznych 
vystúpení, súťaží, reprezentácií obce nielen na domácej pôde, ale aj 
na podujatiach iných miest a obcí: Holíč, Skalica, Gbely, Kopčany, 
Kuklov, Radimov, Jablonica, Senica, Petrova Ves, Popudinské 
Močidľany, Chropov, Radošovce, Moravský Svätý Ján, Závod. 
Kultúrne vystúpenia boli o to pútavejšie, že sme na nich okrem 
pôvodných regionálnych piesní predvádzali tradičné krásne kroje 
a tak šírili dobré meno obce nielen po okolí, ale opakovane sme 
vystupovali aj vo Viedni v adventnom období, čo snímala aj rakúska 
televízia. Dokonca sme sa jednu vianočnú pieseň – Dobrý večer, 
pekný večer vianočný, naučili a odspievali aj v nemeckom jazyku. 
Okrem kultúrnych vystúpení v rámci obce a ich spoločenských 
organizáciách sme robili  kultúrne vystúpenia mimo obce na 
plesoch, oslavách jubilantov v rôznych podnikoch, konferenciách, 
akadémiách, výročiach, folklórnych slávnostiach.

Pri cirkevných udalostiach, omšiach, sobášoch, slávnostiach 
prvého svätého prijímania, birmoviek sme zaspievali nespočetné 
množstvo piesní, pri významných sviatkoch sme spievali aj po 
latinsky, niektoré piesne troj a viac hlasne. Počas adventného 
obdobia sme opakovane vystupovali v rámci adventných koncertov 
nielen v kostole v Uníne, ale aj v Radimove. Chodili sme piesňami  
potešiť klientov do sociálnych zariadení v Skalici, Holíči, Gbeloch a 
od otvorenia zariadenia v Uníne aj niekoľkokrát do roka v Domove 
Barborka Unín.

Každý člen skupiny priniesol svoj vklad nielen po speváckej 
stránke a to výberom piesní, svojím podaním, ale aj po ľudskej 
stránke. Jeden múdry pán mi raz povedal, že dať dohromady 
dobrých spevákov je umenie, ale aby sa zároveň zišli aj dobrí ľudia, 
na ktorých sa môžeš vždy obrátiť a spoľahnúť, je malý zázrak. Som 
vďačná všetkým mojím kolegom, že som s nimi tento zázrak mohla  
40 rokov  prežívať. Všetkých si hlboko vážim a želám im pevné 
zdravie, radosť a šťastie v rodinnom kruhu, aby im to ešte dlho hralo 
a spievalo a tak mohli prinášať radosť do svojho okolia. Ešte raz 
ďakujem.                Vaša Jarka

Farma MLS s.r.o. v Unine 
- Martina a Lukáš Sabayovci

Sny si treba plniť a tak sme začali. Hľadali sme starší rodinný 
dom s väčšou záhradou, kam by sa zmestil kôň a menší traktor. 
Prešli sme veľa dedín na okolo a keď sme prechádzali cez Unín, v 
okne teraz už nášho domu, bol nápis na predaj. Tak sme ho teda 
kúpili a rodina Tokošová boli prví ľudia čo sme v Uníne spoznali. 
Prenajali sme si 20 árov poľa na obilie, aby sme si mohli vychovať 
svoje prasiatko, sliepky, kurčatá, moriakov. Predsa nebudeme 
jesť mäso z obchodu, ktoré k nám putuje cez polovicu sveta a je 
plne hormónov a antibiotík, nehovoriac o tom v akých hrozných 
podmienkach tie úbohé zvieratá musia žiť. Začali za nami ľudia 
chodiť, či nemáme záujem aj o ich malé políčka, veď oni to robiť 
nebudú, tak nech to niekto obrába. Tak sme sa postupom času 
dopracovali k terajším necelým 100 hektárom. Podarilo sa nám pár 
hektárov kúpiť a ostatne máme v prenájme. Touto cestou by sme sa 
radi poďakovali týmto ľudom, čo nám umožňujú pracovať na ich 
pôde a veria nám. Ako polia pribúdali, tak sme museli stále riešiť 
väčší  a väčší traktor a všetku techniku čo k tomu patrí. Tak všetky 
zarobené peniažky stále investujeme len do rozvoja našej farmy. Na 
poliach pestujeme pšenicu, sladovnícky jačmeň, slnečnicu, hrach a 
repku. Popri poliach vykonávame služby vývozu odpadových vôd v 
Uníne a okolitých dedinách a firmách. 

Začali sme uvažovať, že keď už máme svoje mäso a zeleninu, tak 
prečo nemať aj ozajstné poctivé mlieko a všetky mliečne výrobky. 

Voľba padla na kravku plemena Jersey. Malé, krásne stvorenie 
s rozprávkovými očami. Keď sme si išli pre naše prvé teliatko, 
predávajúci nás presvedčili, aby jej samej nebolo smutno, tak nám 
predajú aj jednu ročnú, ktorú majú navyše. A už boli kravky dve. 
Do prvého dojenia ďaleko a tak k nám pricestovala tretia, ktorá 
mala pred pôrodom. Mlieko samá smotana, také veru nenájdete 
v obchode ani v automate. Začali chodiť priatelia, rodina, známi a 
všetko sa nejako rýchlo míňalo. Prišla myšlienka odchodu z práce a 
naplno sa tomu všetkému venovať. Teraz máme 4 kravky a 2 býkov 
maznáčikov.                                                                    
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Okolo Vianoc čakáme ďalšie teliatko. Kravky majú svoje mená, 
sú veľmi múdre, poslušné, žijú voľne, bez stresu a nepotrebujú 
žiadne zmesky ani liečivá. Zato sa nám odvďačujú láskou a úžasným 
mliekom.

Do konca roka budeme v našom dome otvárať malý obchod, 
predaj z dvora, s našim poctivým mliekom, mliečnymi výrobkami 
a výrobkami od iných farmárov, ktorí to taktiež robia srdcom ako 
my. V ponuke budú bio čaje a koreniny od firmy Sonnentor, pre 
ktorú budeme od budúceho roka pestovať bio plodiny, na 20 árovom 
políčku s riadnym bio certifikátom. Tak isto budú v ponuke zdravé 
potraviny od firiem Probio, Country life. V krátkej budúcnosti 
predaj mäsa z vlastného chovu. Veľa ľudí zabúda, že žijeme na 
dedine. Vadí im hluk, prach, zápach z pohnojených polí a sú im 
prednejšie bazény a perfektne upravené záhradky. Pre mnohých sme 
blázni, že robíme to čo robíme, iní závidia. Nie je čo závidieť. Aj keď 
nechodíme do práce, pracujeme minimálne 12 hodín denne, 365 
dní v roku. Žiadne voľno, víkend, sviatok, dovolenka. Pri kravkách 
je robota denne a za každého počasia. Stále len sledujeme hodiny, či 
všetko stíhame urobiť, čo sa urobiť za deň musí. Malým výdychom 
sú pre nás vychádzky do prírody na koni. Už máme len kobylku, 
druhý milovaný koník nám pred rokom nečakane zomrel. Naše 
zvieratá neskutočne milujeme a robíme pre ne všetko. 

Zostalo nám zopár naozajstných priateľov, ktorí nás povzbudzujú 
a dodávajú silu keď to naozaj potrebujeme. Ďakujeme im!
 Martina a Lukáš Sabayovci
   Foto: Autori

Výlet do Košíc
Prvá októbrová nedeľa už neodmysliteľne patrí bežcom. V 

Košiciach sa i tento rok konal 6. októbra 2019 Medzinárodný 
maratón mieru. Už po štvrtý krát sa naši spoluobčania, bežci Juraj 
Ondráš a Dušan Petráš postavili na štart maratónu v disciplíne Štafeta 
4x1/4 maratón. Štafeta s názvom ENEM PRO NÁS v zložení Juraj 
Ondráš, Dušan Petráš, Jiří Szalva a Martin Zbořil sa zodpovedne 
pripravovala po celý rok na túto udalosť a opäť sa vyplatilo. V súťaži 
štafiet vo Finančnej správe opäť nenašli premožiteľov a maratón v 
dĺžke 42 km a 195 metrov zabehli v čase 3:16:18. Druhá štafeta za 
nimi zaostala o cca 11 min., čo predstavuje viac ako 2 km v reči 
hobby bežca. V celkovom poradí skončili na peknom 15. mieste z 
celkových 277 štafiet zo Slovenska a okolitých krajín. Štafeta bola 
vekovo najstaršou štafetou v súťaži FS a všetky štafety v celkovom 
poradí MMM pred nimi boli mladšie. ENEM PRO NÁS štafeta 
zreje ako dobré záhorácke vínko ENEM . Na začiatku ich bežeckej 
kariéry to brali ako výlet do Košíc. Samozrejme, i to teraz berú ako 
výlet, ale už sa naň pripravujú viac ako 1000 km v teniskách za rok 
v príprave.  No a dokedy ešte plánujú tráviť víkendový jesenný 
pobyt v Košiciach? Asi dovtedy, pokiaľ im bude zdravie slúžiť a 
nepredbehne ich už zrejme mladšia štafeta FS .  Radka Petrášová

Prípravné stretnutia Telovýchovnej jednoty 
Unín, ktoré sa odohrajú v Strážnici - zima 2020
 16. 2. 2020 Unín – Popudinské Močidľany o 12.00 hod.
 23. 2. 2020 Unín – Mokrý Háj – dorast o 12.00 hod. 
 1. 3. 2020 Unín – Dubovce o 12.00 hod. 
 8. 3. 2020 Unín – Strážnica o 14.00 hod.

V minulosti, ešte pred-
tým než bol bežnou sú-
časťou domov vodovod, 
ľudia využívali vo väčšej 
miere obecné studne. Vi-
acero z nich sa nám do-
posiaľ v dedine zacho-
valo. Jednou z nich je 
studňa na malej strane 
pred rodinným domom 
p. Jána Jankovca. Túto 
zrekonštruoval miestny 
stolár Ján Pecha. Ďaku-
jeme.
             Foto: J. Palkovič


