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Milé dámy, vážení páni, čitatelia Unínskych novín, 
ďalší rok v znamení „koronavírusu“ je pomaly za nami. Ani sme sa nenazdali 

a opäť slávime Vianoce, najkrajšie sviatky v roku. A tak nám dovoľte ešte predtým, 
než spolu so svojimi blízkymi zasadneme k štedrovečernému stolu a stíšime sa 
v kruhu rodiny, prihovoriť sa Vám s vianočným prianím. Máme za sebou naozaj 
náročné mesiace plné nástrah a  prekážok v  našich každodenných životoch. 
Vieme si predstaviť, že aj pre Vás, vážení čitatelia, bol „pandemický“ rok 2021 
mimoriadne zložitý. O to viac si želáme, aby nám všetkým nových 12 mesiacov 
prinieslo menej starostí a oveľa viac radosti. Prajeme Vám, aby Vám rok 2022 
priniesol do cesty iba pekné zážitky a aby ste ich prežili v zdraví a šťastí. Prajeme 
veselé ničím nerušené Vianoce a šťastný nový rok.

Redakcia Unínskych novín

Až vianočné zvony odbijú polnoc 
a oznámia príchod čarokrásnych Vianoc, 

zabudni hneď na všetky starosti
a preži chvíle v zdraví, šťastí a radosti.

Foto M. HoferkaFoto M. Hoferka

S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom
Ježiškov predčasný dar

„A zase budú Vianoce“ – závratné tempo života, nestačíme 
obracať listy kalendára, nedokážeme náležite vnímať veci okolo nás 
i v nás! Valia sa zo všetkých strán plánované i neplánované, čakané 
i nečakané, príjemné i nepríjemné skutočnosti – ani nevieme čoho je 
viac!? Nadľahčene to hovorievam: málo je nedelí do týždňa – ledva 
jedna. 

Občas zasvitne aj nejaké to prekvapenie, no radšej sme bez neho, 
lebo nebýva mnoho tých čo potešia, viac tých čo robia vrásky 
a problémy.

A čuduj sa svete – občas do  tých všedných, obyčajných dní 
zasvitne nové svetielko, nová nádej, úžasné prekvapenie – ako tomu 
bolo len pred pár mesiacmi, ale poďme pekne po poriadku.

„Nevím, zda vím, co je to zázrak“ povedal prezident Václav 
Havel na  Ruzyňskom letisku v  Prahe 21. apríla 1990. Spomeňme, 
že tomu predchádzala zasnená veta pri  novoročnom prejave: 
„byl bych nesmírně rád, kdyby naši zemi – byť jen na  jediný den 
– navštívil papež Ján Pavel II“. Po  sto dňoch sa toto želanie stáva 
skutočnosťou. Pápež naozaj navštívil Slovensko 22. apríla 1990. A po 
tejto „zázračnej udalosti“ prichádza nová – opäť Slovensko navštívil 
pápež od 30. júna do 3. júla 1995 - a dokonca jeden z tých štyroch 
dní u  nás patril aj Šaštínu, kde pútnik najúžasnejší a  najvzácnejší 
skláňa sa pred Matkou Sedembolestnou a  prináša dary – dve 
krásne korunky – Bolestnej Matke a Mŕtvemu Synovi, ktorého drží 
vo svojom lone. Ja osobne som tie dve korunky posadil na tie dve 
sväté hlavy a verím, že dodnes nebol dôvod, aby ich niekto sňal – 
odmontoval...

Ako hovorieva príslovie: „do tretice všetkého dobrého“ našu 
milovanú rodnú vlasť Svätý Otec navštívil aj 11. – 14. septembra 
2003. To už sme považovali za „vyčerpanú priazeň a blahosklonnosť 
Vatikánu. No Božia štedrosť a priazeň voči tejto našej malej krajine 
prevýšila všetky očakávania, a tu z ničoho nič nová radosť“: 12. – 15. 
septembra 2021 - opätovná návšteva z Ríma: hlava Katolíckej Cirkvi, 
nástupca apoštola Petra a  zástupca Ježiša Krista na  zemi pápež 

František – sebe vlastným pohľadom pozýva nás v Šaštíne premýšľať 
a  hľadieť na  Máriu – vzor viery a  ponúka nám 3 prvky: „Cesta – 
proroctvo – súcit“. 

Ako charakterizovať pápeža z  pohľadu rehoľnice, kňaza 
i samotného svätého Otca?

Sestra Serafína, zo  spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. 
Vincenta: „Mám radosť, že naša Cirkev je taká, ako Svätý Otec, alebo 
Svätý Otec je taký, ako naša Cirkev, čiže jednoduchá, spontánna, 
úprimná a pokorná“.

Mons. Vendelín Pleva: „Slová Svätého Otca som pociťoval, ako 
keď otec hovorí svojmu synovi: „takto nejako viem, že žiješ, takto ti 
odporúčam, že by si mal žiť ďalej“.

A sám Svätý Otec: „Prišiel som ako pútnik do  malej krajiny 
s hlbokými koreňmi v srdci Európy, ktorá bola miestom vzájomného 
pôsobenia východného a západného kresťanstva“. 

Panna Mária neoslavuje seba, svoje zásluhy, nie je hrdá na svoje 
vyvolenie... nestratila jednoduchú radosť zo  svojej poníženosti ... 
naopak, žila svoj dar ako poslanie! 

Na tomto základnom princípe učenia pápeža Františka, učím 
sa od Svätého Otca „nadhľadu“ – s ktorým sa – v duchu Evanjelia 
– chcem pozerať na  dobrých i  zlých, verných aj poloverných, 
aj neverných (neveriacich)... Doteraz som svoje „predsudky“ 
uplatňoval zásadne – napr. pri futbale nadŕžam mužstvu „CELTIC“, 
lebo sú katolíci (zabúdajúc, že tu nejde o  náboženstvo!), chcem 
pretaviť svoj pohľad na  človeka! Vážim si každého, čím nechcem 
degradovať čestných, verných, spoľahlivých, praktických – 
praktizujúcich katolíkov. Naopak – povýšiť, dať šancu vyniknúť aj 
„menej spoľahlivým“, lebo v zmysle Evanjelia musíme dávať pozor, 
aby nás nepredišli „mýtnici a neviestky do Božieho Kráľovstva“ Mt. 
21,31. Po celý svoj život máme sa snažiť zodpovedne kráčať po ceste 
spásy, ktorú predstavuje on sám: „Ja som Cesta, Pravda i Život. Nik 
neprichádza k Otcovi, ak len nie cezo mňa“ Ján 14,16. Byť usilovným 
učí aj skúsenosť života, že niekedy menej nadaný školáčik svojou 
usilovnosťou, húževnatosťou „preskočí“ v  škole, športe či hudbe 
aj lepších od seba, lebo ten lepší rutinne – spoliehajúc sa na svoje 
talenty, podcení snahu a  v dôsledku toho upadá do  priemeru             

(
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Opustili nás:
Miroslav Olejník   vo veku 58 rokov
Mária Vícencová   vo veku 78 rokov
Marta Kubíčková   vo veku 66 rokov
Pavol Michaláč   vo veku 74 rokov

Česť ich pamiatke

Spoločenská kronika

Zosobášili sa:
Mgr. Martin Pollák – Kristína Jankovcová
Anton Mihál – Veronika Marková
Pavol Pivák – Anna Aneta Dobiašová
Miroslav Jureňa – Zuzana Lipovská

Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom

Narodili sa: 
Stela Dvorská
Marek Stupavský

Tamia Kleinová
Mateo Vanek

(či až podpriemeru !) a vynikajú aj menej talentovaní, menej nadaní 
či menej schopní... slabší – húževnatejší a pracovitejší, chudobní – 
štedrejší, vlažní – nábožnejší...

Drahí moji farníci v Uníne a Radimove! Otvorene sa priznávam, 
že od mojej prvej púte do Šaštína s mojím otcom (štvrták – piatak), 
cez  nádherné chvíle na  prvom kaplánskom mieste v  Šaštíne v  r. 
1974–76, potom v Radošovciach v r. 1976-78, a ďalej v Kuchyni ako 
farár 1979-95 (súčasne som spravoval 2 roky Rohožník a 14 rokov 
Pernek) a ďalšie 3 roky v Uníne – bolo to spolu 23 krásnych rokov 
medzi mne draho milovaným ľudom, ktorý pre  svoju úprimnosť, 
obetavosť, štedrosť, prajnosť a nábožnosť mi prirástol k srdcu.

Som hrdý na to, že poverený P. Angelusom – farárom – som mohol 
viesť realizáciu projektu, ktorý pripravil prof. Ludvík Kolek z  Brna – 
oltár tvárou k ľudu. Vynikajúci spolupracovníci p. A. Tuma, M. Florus, 
I. Šebesta, J. Fríbort boli zárukou, že toto dielo – vybrané všetkými 
vsdpp. dekanmi Trnavskej diecézy a Jeho Excelencie Dr. Júliusa Gábriša, 
biskupa, bude dôstojným dielom pre Národnú baziliku Panny Márie 
Sedembolestnej v Šaštíne na mnohé budúce roky. 

Nezabudnuteľná je aj spolupráca v organizovaní – koordinácii 
pútí medzi Šaštínom a Žarošicami, s vtedajším osv. pánom Tomášom 
Ždánskym, ktorý bol v čase mojej základnej vojenskej služby farárom 
toho nádherného pútnického miesta na susednej Morave. 

Celkom na záver chcem dodať, že v súčasnej dobe sa rád vraciam 
ako pútnik na Fatimské soboty do Šaštína, kde sa stretávam – ako 
spovedník – s mnohými pútnikmi zo Záhoria, ktorí sa radi spájajú 
v modlitbách u našej Nebeskej Matky – Sedembolestnej a  rád ich 
povzbudzujem prostredníctvom svätých spovedí na pozemskej púti 
do skutočného, trvalého a nášho pravého nebeského domova.

A v tomto duchu krásne Vianoce a požehnaný Nový Rok Vám 
i všetkým Vašim drahým želám a žehnám!

ThDr. Alojz Lackovič, PhD. Dekan

Pôvod vianočných symbolov, 
zvyklostí a vznik samotných Vianoc

Vianoce patria medzi najkrajšie obdobia nášho života a som si 
istý, že si s  týmito sviatkami spájame len pekné spomienky, ktoré 
pre nás nesú určité čaro a hodnotu. Avšak prečo a z čoho pochádzajú 
tradície, ktoré robia sviatky narodenia Ježiša Krista jedinečné? 

Prvý záznam o slávení Vianoc pochádza z  roku 221. Za vlády 
Sexta Julia Africana bol stanovený dátum 25.12.. Obdobie zimného 
slnovratu v Rímskej ríši oslavovali ako sviatok znovuzrodenia Slnka 
a vyhliadky na začiatok jari a leta, pretože od zimného slnovratu sa 
začínajú dni opätovne predlžovať. Inou alebo doplňujúcou teóriou 
výberu práve tohoto dátumu, 4 dni po zimnom slnovrate je, že podľa 
Biblie bolo svetlo stvorené na 4. deň, čo je pripodobnené narodeniu 
Ježiša Krista. Teda príchodu svetla na svet. 

Jeden z  neodmysliteľných symbolov je vianočný stromček. 
Predtým bolo ako symbol používané imelo, ktoré už keltskí druidi 

považovali za  vzácne a  posvätné. Jeho zber bol výnimočný tým, 
že nemohol po odrezaní zo stromu padnúť na zem, ale do vopred 
pripravenej plachty. Šťastie malo priniesť najmä ľuďom, ktorí sú ním 
obdarovaní. Verilo sa, že ochráni ľudí pred zlými duchmi a ohňom. 
Stromček bol po prvýkrát zaznamenaný vo francúzskom Štrasburgu 
v roku 1605 a má byť symbolikou pre prosperitu a život. Vtedy boli 
ihličnaté stromy zdobené jablkami, neskôr sviečkami. V  našich 
končinách sa stromčeky vešali v miestnosti na strop a následne sa 
ozdobovali ovocím, orechmi, strukovinami, ozdobami vyrobenými 
zo slamy a sviečkami. Elektrické žiarovky boli vyrobené po prvýkrát 
v New Yorku, kde v roku 1914 začala ich masová výroba pre širokú 
verejnosť. 

Pôvod betlehemu siaha až do roku 1223, kedy talian Giovanni 
Bernardone, skôr známy pod menom sv. František z Assisi, v jaskyni 
postavil jasle, ku ktorým priniesol somára a vola. Následne tu odslúžil 
omšu. Na  Slovensku sa vo  veľkom začali rozširovať betlehemy až 
koncom 18. storočia. Tie boli vyrobené prevažne z dreva, papieru, 
sadry alebo boli maľované na skle. 

Medzi rozšírené tradície aj v  našej obci patria okrem iného 
krájanie jablka, ukladanie šupín z  kapra alebo peňazí pod  tanier, 
prípadne na iné miesta štedrovečerného stola a pôst počas Štedrého 
dňa. Rozkrojenie jablka v  strede na  polovicu má predpovedať 
nastávajúci rok. Ak sa pri rozrezaní ukáže z jadierok pekná hviezda, 
značí to zdravie pre  celú rodinu. Ak však bude jablko nahnité, 
prípadne jadierka tvoria kríž alebo štvorcípu hviezdu, bude niekto 
z rodiny ťažko chorý alebo zomrie. 

Ukladanie šupín z kapra alebo peňazí na štedrovečerný stôl má 
priniesť hojnosť peňazí do rodiny. Pôst 24. decembra sa má dodržať 
minimálne do  východu prvej hviezdy alebo prvým jedlom je až 
samotná štedrovečerná oblátka. Hovorí sa, že ak človek tento pôst 
poctivo dodrží, uvidí zlatú hviezdu alebo zlaté prasiatko. Pôvod tejto 
tradície vychádza z časov, kedy jedlo a  isté druhy pokrmov neboli 
samozrejmosťou, ale boli varené len z vlastných zásob.

Vianoce slávené kedysi a dnes sa dajú len ťažko porovnávať. Ak 
by sme sa skúsili spýtať našich rodičov, starých rodičov, my, mladšia 
generácia, by sme sa dozvedeli veci, ktoré by sme si v  súčasnosti 
nedokázali ani len predstaviť. Prajem Vám, vážení spoluobčania, 
pokojné a  požehnané vianočné sviatky, aby sme našli skutočný 
zmysel Vianoc a pokoj vo svojich srdciach. Pretože vtedy uvidíme 
ozajstné čaro a ducha najkrajších sviatkov roka. 

Anton Mihál ml.

Foto M. Straka
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Kultúrno-spoločenská činnosť
Čo bolo...
15. 8. 2021 Prvé sväté prijímanie
24.10. 2021 Šarkaniáda - OcÚ
1. 11. 2021 Pietny akt na cintoríne pri príležitosti pamiatky 
 zosnulých - OcÚ 
11. 11. 2021 „Červené maky“ – OcÚ, JD
17. 11. 2021  Spomienková sv. omša za don prof. ThDr. Andreja 
 Dermeka SDB
6. 12. 2021 Mikuláš pri obecnom úrade obdaroval naše deti

Čo bude...
Podľa situácie v spoločnosti budeme o prípadných akciách 
informovať na web stránke obce a miestnym rozhlasom.

Rozpis vývozov odpadu na rok 2022
Tuhý komunálny odpad:
6. 1. 2022  14. 7. 2022
27. 1. 2022  4. 8. 2022
17. 2. 2022  25. 8. 2022
10. 3. 2022  15. 9. 2022
31. 3. 2022  6. 10. 2022
21. 4. 2022  27. 10. 2022
12. 5. 2022  17. 11. 2022
2. 6. 2022  8. 12. 2022
23. 6. 2022  29. 12. 2022 
Zvýraznené dni sú sviatky, vývoz na tieto dni bude dodatočne 

upresnený a oznámený.

Separovaný odpad:
18. 1. 2022  26. 7. 2022
15. 2. 2022  23. 8. 2022
22. 3. 2022  20. 9. 2022
19. 4. 2022  18. 10. 2022
17. 5. 2022  15. 11. 2022
28. 6. 2022  20. 12. 2022

Termíny vývozu skla a ostatných druhov odpadov bude 
podľa potreby oznámený miestnym rozhlasom a na internetovej 
stránke obce.

Na zberný dvor je možné počas celého roka vyvážať staré 
šatstvo, železo, oleje, tonery a haluzovinu.

Výška poplatku za odpad na rok 2022 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne na svojom zasadnutí dňa 8. 

decembra 2021 schválilo poplatok za odpad na jednu osobu na rok 
2022 vo výške 23,- €.

Vývozca odpadu - VEPOS Skalica zatiaľ nezabezpečil váženie 
odpadových nádob, aby každý platil len za toľko, koľko odpadu 
vyprodukuje, ale na tom pracuje. Na začiatku budúceho roka 
očipuje odpadové nádoby, aby bolo zrejmé koľko nádob dáva každá 
domácnosť vyvážať. Na odpadové nádoby sa nebudú dávať nálepky, 
ale čipy. Neočipované nádoby nebudú vyvezené. Od 1. januára 2023 
by sa mal odpad každej domácnosti vážiť.

Zber plastových fliaš a plechoviek
Od prvého januára 2022 čaká spotrebiteľov na Slovensku zásadná 

zmena – plastové fľaše a plechovky sa stanú vratným zálohovaným 
obalom, podobne ako je to v prípade vratných sklenených obalov. 
COOP Jednota Senica už v roku 2021 spustila do prevádzky niekoľko 
automatov na zber plastových fliaš a plechoviek v testovacom režime. 
Plastové fľaše a plechovky nemôžu byť poškodené, stlačené, musia 
mať vršky, treba ich do automatu vhadzovať dnom dopredu a pod. 
Vratné budú tie plastové fľaše a plechovky, ktoré budú pri čiarovom 
kóde označené logom v tvare písmena „Z“ a dvoch šípok spolu s 
textom „Zálohované“. Výška zálohy za plastové fľaše a plechovky je na 
celom Slovensku jednotná, a to 15 centov na jeden obal. Od začiatku 
roka 2022 bude aj v našej obci v prevádzke Jednoty prebiehať zber 
takýchto fliaš a plechovíc, zatiaľ len ručne, aby si mohli zákazníci 
uplatniť vyplatenie zálohy. Cieľom systému zálohovania je vyzbierať 
viac materiálu na recykláciu a jeho opätovné využitie v nových 
obaloch, znížiť voľne pohodený odpad a šetriť tak prírodné zdroje.

    -rd-

Archív Spojenej školy v Holíči.

EKOLOGICKÝ DEŇ Spojenej školy v Holíči
V rámci ekologického dňa pedagógovia Spojenej školy v Holíči 

so študentami v stredu 20. októbra 2021 čistili svoje okolie. Každý 
vo svojej obci, či meste. Študenti teda neprišli do školy, ale zostali 
„doma“, vo svojom bydlisku. Tu si vybrali priestor, ktorý vyčistili. 

Ich cieľom bolo nielen vyčistiť okolie, ale aj podporiť 
environmentálne cítenie, dať im príležitosť participovať na veciach 
verejných, upevniť rovesnícke vzťahy a kolektív. Študenti celej 
Spojenej školy vyzbierali 109 vriec odpadu. Teší nás tiež, že sa k 
študentom pripojili i niektorí rodinní príslušníci alebo kamaráti. 
Okrem iného čistili aj v Uníne.

kolektív pedagógov Spojenej školy,
Námestie sv. Martina 5, Holíč
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Šarkaniáda
V nedeľu 24. októbra 2021 sa na bývalom smetisku nad obcou 

vznášalo 21 pestrofarebných šarkanov. Počasie bolo krásne, slnečné 
a dostatočne aj pofukoval teplý vetrík, ktorý šarkanov vyzdvihol do 
takej výšky, že niektorých bolo vidieť už z dediny. Deti sa spoločne 
vyšantili a dospelí aspoň strávili krásne slnečné chvíle v prírode. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akcie zúčastnili a podporili deti v ich 
snahe o vytvorenie čo najkrajších a najvyššie lietajúcich šarkanov. 
Traja po domácky vyrobený šarkani boli odmenení.

-rd-

Foto: J. Ondráš 

Skalka pri cintoríne
Po dlhšom čase príprav sa 28. októbra 2021 začalo s budovaním 

skalky pri vchode do cintorína. Pod odborným dohľadom p. Róberta 
Masaryka s manželkou boli rozmiestnené okrasné kamene, doplnené 
hlinou, aby sa mohlo začať s výsadbou skalničiek. Vzhľadom k 
tomu, že bol už pokročilý čas, blížila sa zima, bolo tu zasadených len 
niekoľko rastliniek. Skalku má v pláne udržiavať Únia žien, sadenie 
skalničiek ich teda čaká v jarných mesiacoch.

-rd-

Koledníci Dobrej 
noviny oznamujú, že hoci sú 
odhodlaní roznášať radostnú 
zvesť do  všetkých rodín, počas 
platnosti všeobecného zákazu 
vychádzania nebudeme koledovať 
ani tento rok od  domu k  domu. 
Projekt určený na  pomoc drobným 
podnikateľom do  východnej Ugandy 
môžete podporiť prostredníctvom 
pokladničiek, ktoré sú umiestnené 
v Kaplnke sv. Barbory a v Potravinách 
v COOP Jednota. Ďakujeme!

Komisia pre  ochranu verejného poriadku na  základe sťažností a  upozornení 
obyvateľov obce prerokovala na  svojom zasadaní nevhodné parkovanie motorových 
vozidiel v obci a nedodržiavanie zákonom povolenej rýchlosti a  to hlavne pri vjazdoch 
a  výjazdoch z  obce. Nevhodne zaparkované vozidlá bránia bezpečnému prejazdu 
ostatným motorovým vozidlám, záchranným, bezpečnostným a  požiarnym vozidlám 
pri  ich výjazdoch, vozidlám pri  údržbe komunikácii a  v neposlednej rade môže prísť 
k dopravným nehodám, poprípade i k poškodeniu týchto vozidiel. Ďalej prosíme všetkých 
vodičov, aby dbali na  dodržiavanie zákonom stanovej rýchlosti v  obci ako i  pri vjazde 
a výjazde do obce. 

Bc. Ferdinand Fagan 
predseda komisie pre ochranu verejného poriadku

Investičné akcie v obci
- V mesiaci august bola na ihrisku pri 

kabínach telovýchovnej jednoty inštalovaná 
nová žumpa v objeme 18 m3. Zároveň bol 
zrekonštruovaný odpadový systém z celej 
budovy a zrušený starý septik pri kabínach. 
Inštaláciou novej žumpy bol vyriešený 
dlhodobý problém s odpadovou vodou 
a odpadom z WC. V budúcom období je 
nutné ešte vyriešiť sociálne zariadenie pri 
hasičskej chate.

- V priebehu letných mesiacov bola 
zrekonštruovaná poľná cesta medzi IBV 
a Novou dolinkou, ktorá bola búrkovou 
činnosťou narušená

- V októbri bola započatá výstavba 
chodníka na Malej dolinke. Chodník 
naväzuje na časť chodníka, ktorá už 
bola skôr vybudovaná. Kompletizácia 
chodníka by mala byť ukončená do 
polovice decembra. Asfaltérske práce 
budú zrealizované podľa poveternostných 
podmienok.

- V mesiaci september boli začaté práce 
na rekonštrukcii hasičskej zbrojnice. Časť 
demolačných prác vykonali hasiči a ostatné 
firma S.H.E. spol. s r.o., ktorá vykonáva 
aj stavebnú činnosť. Celkom bude stavba 
ukončená v priebehu roku 2022.  

Stavebné pozemky na IBV už majú 
všetky svojich vlastníkov. Viaceré z 
rodinných domčekov sú už skolaudované 
a obývané.

-jp-

Spomíname...
Hlas zvonov na kostole sv. Martina pozval nás, žijúcich, na malú 

pietnu spomienku. Znovu prišiel čas zastaviť sa....v spomienkach 
vrátiť sa k našim blízkym, modlitbou s nimi zhovárať sa, nad hrobom 
zapadnutým lístím. 

Takto sme začínali spomienku na  našich zosnulých, ktorá 
sa konala v  podvečer pamiatky zosnulých na  Sviatok všetkých 
svätých 1. novembra 2021. Už tradične vzdávame poctu našim 
zosnulým a  spomíname menovite na  tých, ktorí nás opustili 
v období od novembra minulého roka do novembra roka bežného. 
Tento krát ich bolo až 17. Starosta obce s  jeho zástupcom položili 
veniec k  hlavnému krížu a  zapálili sviecu za  všetkých zomrelých. 
Po  krátkom príhovore starostu obce a  kultúrnom programe vdp. 
Tibor Tasáry spoločnou modlitbou a  prosbami umocnil túto 
spomienkovú slávnosť. Rodinní príslušníci po  vyzvaní jednotlivo 
zapálili kahance za  svojich zomrelých rodinných príslušníkov. 
Slávnosť ukončil vdp. Tasáry požehnaním. 

Nech odpočívajú v pokoji.
-rd–

V tomto mimoriadnom čase, keď je zákaz 
zhromažďovania, nemohol sv. Mikuláš 
navštíviť domácnosti. Preto v sobotu 4. 
decembra 2021 prišiel pred obecný úrad, 
kde našim najmenším, ktorí sa zastavili 
v rámci vychádzky, odovzdal balíček 
sladkostí.
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Obec Unín vydala na rok 2022 Unínsky kalendár s fotografiami 
z oslavy 600 rokov prvej písomnej zmienky obce, ktorá sa konala 
v roku 1992. Po tridsiatich rokoch sme si toto jubileum takouto 
formou pripomenuli. Kalendár dostali všetci občania obce, ktorí 
dovŕšili 60 rokov veku. Ostatní občania majú možnosť si tento 
kalendár zakúpiť na obecnom úrade za 3,- €.

Na hody Nanebovstúpenia Panny Márie 16 detí z našej farnosti pristúpilo po prvý raz k svätému prijímaniu. Foto: P. Tokoš 

Dňa 11. novembra o 11.00 hod. sa rozozneli zvony na kaplnke sv. Barbory pri príležitosti spomienky na vojnových veteránov. Pri pomníku 
padlých sa aj v tejto dobe pandémie koronavírusu zišli niekoľkí naši spoluobčania, aby si uctili tých, ktorí položili životy za našu slobodu, zapá-
lili sviece a položili kyticu červených makov – symbol Dňa vojnových veteránov.

Foto: A. Matuškovičová

Obecná knižnica už v centre obce
Slovenská pošta, a. s. oznámila Obci Unín po  súhlase 

Regulačného úradu SR, že po  dôkladnej analýze, kde boli 
do úvahy vzaté aj ekonomické a legislatívne aspekty, prevádzku 
Pošty Unín vyhodnotila ako neefektívnu a  s účinnosťou od 1. 
októbra 2021 ju zrušila. Poštové služby pre  obyvateľov obce 
Unín od toho času sú zabezpečované Poštou Štefanov. Poštové 
smerovacie číslo pre  našu obec zostáva pôvodné, teda 908 46 
Unín. 

Pošta Unín bola umiestnená v  nájomných priestoroch 
patriacich COOP Jednote Senica. Obec preto požiadala o nájom 
týchto priestorov s tým, že sa využijú ako obecná knižnica, ktorá 
sa doteraz nachádzala v budove základnej školy a prevádzkové hodiny 
boli pre  čitateľov časovo nevyhovujúce. Momentálne je knižnica 
mimo prevádzky, po  presťahovaní a  otvorení v  nových priestoroch 
budú čitatelia informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu 
a internetovej stránky obce.

-rd-

Unínsky kalendár
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Z dejín pošty v Uníne
K poslednému septembru tohto roku bola u nás v obci po 139 

rokoch zrušená pošta. Začiatok poštového úradu v  obci sa viaže 
k  roku 1882. Do  roku 1879 bola najbližšia pošta v  Holíči, potom 
v  Gbeloch, odkiaľ niekto vozil, pravdepodobne na  voze, poštu 
do obce. Od roku 1882 poštu doručovali priamo do obce. Do 20. 
rokov minulého storočia 
nemáme o  mieste, kde bola 
pošta umiestnená žiadne 
informácie. Predpokladáme, 
že to bolo v  niektorom 
súkromnom dome v  dolnej 
časti obce, kde bol v tom čase 
i obecný dom a notársky úrad 
(dnes budova firmy LEVIL 
Ľuboša Mihála). Uhorská 
poštová správa uzatvárala 
s  majiteľom domu nájomnú 
zmluvu. Jedna miestnosť 
slúžila ako vlastný poštový 
úrad a  susedné izby ako 
byt prednostu pošty. Tento 
poštový úradník bol jediným 
poštovým zamestnancom v  obci. Doručovateľ, dobovo listonoš, 
ktorý v  obci doručoval poštové zásielky jednotlivým adresátom, 
bol zamestnancom obce. Vieme, že v  roku 1900 bola poštovou 
úradníčkou v obci Alžbeta Biháryová. Pošta bývala v súkromných 
domoch až do  roku 1926. Naposledy bola pošta v dome Ľudovíta 
Holého, ktorý mal záujem dom pošte odpredať. Dom bol už 
však nevhodný pre  poštový úrad a  byt poštára. Riaditeľstvo 
pôšt uvažovalo už vtedy nad  zrušením pošty v  obci. Napokon 
po  zhodnotení viacerých alternatív obec postavila novú budovu 
pre poštu oproti notárskemu úradu (bývalá stará pošta), ktorá slúžila 
i ako hasičské skladisko. Na stavbu si obec zobrala pôžičku 60 tisíc 
korún. V novej budove bola vyhradená miestnosť pre poštový úrad 
a byt pre poštára, ktorý pozostával z kuchyne, troch izieb, predsiene 
a komore. Súčasťou bol i dvor so záhradou a studňou. Ročný nájom, 
ktorý pošta platila obci bol 1200 korún, od roku 1936 to bolo 1600 
korún, z toho 600 korún za úrad a 1000 korún za byt. Zároveň v roku 
1936 boli oplechované dvere a  okenice poštového úradu. Poštové 
zásielky privážali do obce zo železničnej stanice v Gbeloch. Na pošte 
poštový úradník zásielky prevzal, roztriedil a listonoš ich rozniesol 
adresátom v obci. V polovici 30. rokoch 20. storočia dopravu z Gbiel 
do  Unína zabezpečoval Severín Hrušecký z  Holíča, ktorý zásielky 
vozil ešte na  voze. O  desaťročie neskôr konský povoz nahradili 
automobily. V rovnakom období úradníčkou na pošte bola Piroška 
Langeurová a obecným doručovateľom Ján Hrebačka. Po ňom krátko 
to bol Marcel Straka a napokon Štefan Flamík, ktorého vystriedala 
Kamila Masaryková, avšak už ako zamestnankyňa spojov, nie obce. 

Po roku 1945 pošta v dedine patrila pod Okresnú správu spojov 
v Skalici. Po reorganizácii okresov v roku 1960, keď bol skalický okres 
zrušený, sme prešli pod  správu v  Senici. Poslednou „cezpoľnou“ 
poštovou úradníčkou bola Dorota Sláčiková z Holíča, ktorá odišla 
v  polovici roka 1960 a  namiesto nej nastúpila Mária Hoferková, 
ktorá vtedy už pracovala na  pošte v  Gbeloch. Jej doručovateľkou 
bola Kamila Masaryková, ktorú od  roku 1972 vystriedala Mária 
Ovečková. Tá nastúpila ku  spojom ešte v  roku 1969. Počas jej 
materskej dovolenky v  roku 1973 doručovateľkou bola Mária 
Pechová. V  čase dovolenky Kamilu Masarykovú zastupovala 
Štefánia Dobiášová. Od roku 1977 pribudla i druhá doručovateľka 
Anna Valentovičová a  po odchode do  dôchodku poštu v  druhom 
rajóne doručovala Vilma Dermeková a  neskôr Oľga Vávrovičová. 
Počas dovoleniek ich zastupovala najskôr Anna Valentovičová, 
Mária Flamíková a  potom Anna Faganová. Po  odchode Márie 
Hoferkovej do dôchodku v roku 1997 prevzala vedenie pošty Mária 
Ovečková. Doručovateľkami v tomto období boli Oľga Vávrovičová 
a Jarmila Hoferková (do roku 2011). Po odchode Oľgy Vávrovičovej 

doručovala poštu Anna Faganová a od polovice roku 2001 po Anne 
Faganovej nastúpila Darina Pechová (do roku 2017). Spolu s  ňou 
bola doručovateľkou i  Eva Mihálová (2011–2017). V  poslednom 
období sa na  mieste doručovateľky vystriedali Michaela Řepová 
(2017-2018), Mária Krempová (2018-2019) a  Gabriela Horinková 
(2019-2021), ktorá zotrvala až do zrušenia pošty. Počas zastupovania 
to boli Ing. Alena Papulová a Lucia Hrzičová.

Poštový úrad v pôvodnej 
budove zostal do  polovice 
roka 1995, keď sa presunul 
do  kultúrnejších priestorov 
materskej školy (dnes domov 
Barborka). Kvôli adaptácii 
materskej školy na  domov 
dôchodcov bola i  pošta 
presunutá od  1. 7. 2008 
do  budovy COOP Jednota, 
do predajne bývalého textilu, 
kde zostala až do  svojho 
zrušenia. Po odchode Márie 
Ovečkovej v  roku 2017 
vedúcou poštového úradu 
bola menovaná Pavlína 
Grňova a  po jej odchode 

na  materskú dovolenku koncom roka 2020 Lucia Čulenová. 
Od  roku 2017 vedenie pôšt v  rámci optimalizácie zrušilo miesto 
druhej doručovateľky. V  časti obce tak roznášala poštové zásielky 
aj vedúca pošty. 

Od svojho založenia od roku 1882 do roku 1911 sú známe dva 
typy denných poštových pečiatok. Staršia mala priemer cca. 26-28 
mm s  názvom UNIN v  grotesku. Mladšia, používaná s  rovnakým 
názvom od roku 1903 do roku 1911 mala priemer cca. 30-31 cm, 
s písmenom A v spodnej časti. Tento istý typ pečiatky sa používal 
i po roku 1911, avšak už s pomaďarčeným názvom obce NAGYUNY. 
Až po vzniku republiky v roku 1918 sa na dennej pečiatke objavil 
nápis UNÍN. Od  roku 1959 sa na  denných pečiatkach používal 
názov UNÍN PRI SKALICI.

M. Hoferka
Literatúra:
MV SR, Štátny archív Trnava, pobočka Archív Skalica, f. Okresný úrad 
Skalica, šk. 344, č.6284/1973 adm; f. Obvodný notársky úrad Unín, inv. č. 
1 a 44.
Obecný úrad Unín, Kronika obce 1 a 2.
Informátori: Lucia Čulenová, Jozef Hoferka st., Jarmila Hoferková, Mária 
Hoferková, Gabriela Horinková, Eva Mihálová a Mária Ovečková. 
Hallon, P. Poštovníctvo na Záhorí, ZSF Bratislava 1988. 

Denná poštová pečiatka používaná v 
období Prvej Českolovenskej republiky

Denná poštová pečiatka s dátumom 
posledného dňa, keď v obci fungoval 
poštový úrad.

V októbri tohto 
roka sa dožil 
krásneho životného 
jubilea – 90-tich 
rokov náš spolu-
občan, pán Ján 
Benek. Prajeme 
mu veľa zdravia 
a osobnej pohody 
v kruhu svojich 
najbližších, aby sa 
ešte dlhé roky mo-
hol starať o svoje 
včeličky, ktoré má 
tak rád a venuje sa 
im celý život.

Foto: 
R.Drúžková



33 3 3 33 0< ? D32 eddd dI

Unínske noviny 7

Pomoc postihnutej Morave
V podvečer sviatku svätého Jána, sa v  obciach na  susednej 

Morave, na  Břeclavsku a  Hodonínsku určite nechystali zapáliť 
jánske ohne. Spomínanou oblasťou sa v  ten podvečer prehnalo 
tornádo. V  našej oblasti jav výnimočný. Jav, z  ktorého sa väčšina 
obyvateľov postihnutých dedín, Lužic, Mikulčic, Hrušiek, Moravskej 
Novej Vsi dodnes nespamätala. Škody sú obrovské, najväčšie však 
na  šiestich obetiach tohto prírodného javu. Priame škody sa len 
doteraz vyčíslujú. Už v  ten tragický večer prichádzala pomoc 
z rôznych kútov Čiech, ale aj okolitých štátov Rakúska, Slovenska. 
Či už pomoc materiálna, technikou alebo ľuďmi. Aj z našej obce boli 
realizované rôzne aktivity pomoci, či už finančné, materiálne alebo 
pomoc organizovaná dobrovoľnými hasičmi, DT Klubom a  ich 
priateľmi, ktorí po  dva víkendy pomáhali v  Moravskej Novej Vsi 
a Lužiciach odstraňovať materiálne škody za pomoci techniky. Patrí 
im za túto pomoc úprimné poďakovanie. Obecný úrad Unín založil 
účet, na  ktorý mohli občania dať finančné prostriedky na  pomoc 
postihnutým. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že financie, ktoré 
poskytli občania budú odovzdané rodine Pospíšilovej, ktorá prišla 
pri  tejto tragédii o  rodinný dom. Väčšina obyvateľov obce Mgr. 
Renátu Pospíšilovú pozná. V  Uníne roky učila a  neskôr prevzala 
funkciu riaditeľky základnej školy po Mgr. Marte Šiškovej. Financie 
vo  výške 3.000,- € rodine odovzdal osobne starosta obce, Ján 
Palkovič. Rodina Pospíšilová vyslovuje všetkým, ktorí im poskytli 
akúkoľvek pomoc úprimné poďakovanie.

V týchto dňoch už by mala postupne začať realizácia výstavby 
ich rodinného domu na mieste pôvodnej stavby. Všetkým darcom aj 
v mene Obecného úradu Unín úprimná vďaka. 

-jp-

Druhá lipová alej v Uníne
Aktívni členovia DT Klubu Unín pod  vedením ich predsedu 

Jozefa Pechu sa rozhodli, vzhľadom na pandemické opatrenia, ktoré 
bránia zorganizovať tradičnú úspešnú akciu „Unínske samohyby“ 
– súťaž podomácky vyrobených malotraktorov, využiť čas a  byť 
prospešní v inej oblasti. Vysadili v extraviláne v blízkosti obce druhú 
lipovú alej v Uníne - 30 kusov lipy malolistej, čím pomohli v oblasti 
zlepšenia životného prostredia, skrášlenia prírody a  okolia obce. 
O  výdatnú zálievku stromov sa postarali členovia Dobrovoľného 
hasičského zboru Unín. 

Foto: J. Palkovič
Obec stromy zabezpečila v  spolupráci so  Slovenským zväzom 

včelárov, najmä s okresnou predsedníčkou Ing. Zuzanou Juríčkovou, 
PhD. Na ich nákup získala dotáciu vo výške 1.000,- € z dotácie EPH. 

Vedenie obce ako i občania si plne uvedomujú, aký význam majú 
v  prírode včely a  preto chcú v  spolupráci so  včelármi s  výsadbou 
medonosných drevín v budúcnosti pokračovať. 

Starosta obce ďakuje členom DT Klubu a  hasičom za  ochotu 
a prístup k realizácii tejto peknej do budúcna potrebnej aktivity.

-jp-

Okienko do činnosti Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Uníne

Výbor jednoty dôchodcov Slovenska v  Uníne i  touto formou 
pravidelne hodnotí plnenie úloh. Pozrime sa teda na to, čo sa udialo 
od septembra tohto roka:

I cez čiastočné uvoľnenie opatrení naša činnosť bola „pandémiou“ 
obmedzená. Výbor JDS dva krát zorganizoval úpravu a  údržbu 
pomníka Panny Márie, naposledy pred Sviatkom všetkých svätých.

Výbor JDS navštívil pri  príležitosti deväťdesiatych narodenín 
najstaršieho svojho člena, pána Jána Beňka a  poprial za  všetkých 
členov hlavne, veľa zdravia a  odovzdal mu darček. Na  zdravie si 
pripili šesťdesiatročnou slivovicou. Pri  tejto príležitosti sa jubilant 
podelil o svoje príhody zo života v Uníne. Členovia výboru nielen 
že ochutnali slivovicu, ale s  obdivom ocenili jeho dobrú pamäť 
i interpretáciu príhod.

Výbor JDS pripravuje pre členov JD i ďalšie akcie na rok 2022, 
ktoré v prípade, pokiaľ sa budú dať uskutočniť, členom včas oznámi.

Prajem všetkým členom JDS a  spoluobčanom pevné zdravie, 
šťastie, pohodu, pokojné prežitie Vianočných sviatkov a šťastnejší 
Nový rok 2022. 

Dr. Ladislav Matušovich

Spomaľ!
Zastav sa na chvíľu a čítaj!
Keď som včera vystupoval z  vlaku, predo mnou šla pomalým 

tempom stará babka.
Ponáhľal som sa a  nevedel som ju predbehnúť. Vytáčala ma 

do  nepríčetna. Vtedy som sa zarazil a  povedal som si: „Kam sa ja 
vlastne ponáhľam?“ Ozvali sa vo  mne výčitky svedomia, že som 
sa v  duchu nahneval na  babku, ktorá má dosť času a  okrem toho 
nemôže za svoju pomalosť. Celý život pracovala, možno veľa vytrpela. 
A možno všetko trpezlivo niesla. A ja som netrpezlivý a malicherný. 
A to všetko len preto, aby som bol o 10 minút skôr doma. Tých pár 
minút aj tak premrhám na  internete alebo pri  telke. Alibisticky to 
zhodím na dobu, v ktorej žijeme. Všetci sa hrozne ponáhľame. A večer 
zistíme, že sme zase toho veľa nestihli. Frustrovaní ľahneme a zaspíme 
spánkom nepokojných. Cez sms si vyznávame lásku, komunikujeme 
cez chat a do očí si nemáme čo povedať. Trápia nás účty, kariéra.

V schránkach sa nám hromadia maily, lebo „nemáme čas“ 
odpísať, na polici sa kopia knihy, lebo „nemáme čas“ čítať, nevieme 
ako vonia príroda, lebo „nemáme čas“ si k nej privoňať. Ale dokedy 
to vydržíme? Čím chceme viac stihnúť, tým menej stihneme. 
Venujeme priveľa času veciam, ktoré si ho nezaslúžia. Nevieme sa 
zastaviť a uvedomiť si hodnotu vecí. Robíme veľa fotografií, ale už si 
ich ani neprezeráme. Napálime ich na CD a tým to končí; počítače 
máme plné hudby, na  ktorú nemáme čas, množstvo televíznych 
kanálov, ktoré akoby jedna mater mala. Namiesto zábavy stres. 
Stále kontrolujeme mobil, či nám niekto nevolal. Prestávame si 
vážiť krásne veci, kvôli ktorým sa oplatí žiť. Môj dedko má 87 
rokov. V  živote nebol v  zahraničí, nemá mobil, počúva jednu 
stanicu na svojom starom rádiu. A napriek tomu si myslí, že prežil 
krásny život. S úsmevom spomína. Teší sa z pekného dňa, z vône 
dreva, zo svojich vnúčat. Žil ťažký život, ale váži si ho. To my dnes 
nevieme. A  tak máme infarkty, rakovinu a  depresie. A  možno by 
stačilo spomaliť. Tvrdenie, že sa to nedá, neobstojí. Zamyslime sa, 
koľko času venujeme nepodstatným veciam. Skúsme vypnúť mobily 
a  počítače a  porozprávať sa. Snáď som si uvedomil môj rýchly 
život včas, aby som spomalil. Kamarát má chalupu v  malej osade 
obkolesenej horami, nie je tam signál, žiadna telka, obchod otvorený 
len v utorok a štvrtok a jedna krčma 5x5 m. Asi tam zabehnem, aby 
som spomalil a  nehneval sa na  starých ľudí, ktorí si vážia zvyšok 
života a zbytočne sa neponáhľajú za smrťou, tak ako mnohí z nás!

Pekný deň... a spomaľte... žijete len raz... a veľmi krátko...

-Zdroj internet-
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Je to už 50 rokov ... Spomíname...
My starší sme už asi jediní, ktorí pamätáme hroznú udalosť, 

ktorá zasiahla naše srdcia. Médiá riešia súčasný život a  problémy 
dnešnej doby, avšak to, čo sa stalo pred päťdesiatimi rokmi je 
pre médiá a mládež neaktuálne a zabudnuté.

Vraždy sú v  súčasnej dobe na  dennom poriadku a  človek 
sa nad  nimi ani len nepozastaví. Nezamyslí sa nad  útrapami 
príbuzných, ktorých takáto tragická udalosť postihne.

 Dňa 11. novembra 1971, kedy prišli o  svoje mladé životy 
spoluobčania našej obce, bola však v danej dobe udalosť výnimočná. 
O  to viac bolestivou bola skutočnosť, že pri  lúpežnej vražde boli 
vtedy zavraždení pracovníci Jednotného roľníckeho družstva Unín, 
pán Pavol Míšaný a  pani Cecília Flamíková, ktorá pod  svojim 
srdcom nosila nenarodené dieťa.

Zaspomínajme si prosím, občania našej obce, pamätníci tejto 
smutnej udalosti a  odovzdajme informácie pre  mladú generáciu, 
aby nedošlo k zabudnutiu tejto smutnej udalosti, ktorá ovplyvnila 
na dlhé roky život v našej obci.

Družstevníci JRD Unín zvolali členskú schôdzu do  budovy 
Osvetovej besedy Unín, kde si členovia mali rozdeliť odmeny 
za  živý a  mŕtvy inventár. Pre  požadované finančné prostriedky, 
teda odmeny v  sume 363.071,64 Kčs, idú dňa 11. novembra 1971 
do  Štátnej banky československej v  Senici, účtovníčka Cecília 
Flamíková a mechanizátor Pavol Míšaný. V banke chcú vyzdvihnúť 
finančné prostriedky pre  družstevníkov a  vrátiť sa späť domov, 
ku svojim rodinám.

Pred senickou bankou však v tých chvíľach už „operuje“ Škoda 
100 červenej farby s evidenčným číslom B – 43215, ktorú používala 
v tej dobe len Verejná bezpečnosť (VB). Nesedia v nej však príslušníci 
VB ako sa v tej dobe nazývali, ale budúci vrahovia Antonín Stašek 
z Podolí, mimochodom 7-krát súdne trestaný a Svatopluk Bardonek 
z  Uherského Brodu, ktorý bol 6-krát súdne trestaný. Sú to dvaja 
kumpáni, ktorí sa zoznámili vo  väzení na  Mírove. Obidvaja mali 
sústavné finančné problémy, tzv. „suchoty“, a  chceli si zabezpečiť 
peniaze pre živobytie za každú cenu. Čo je však strašné, aj za cenu 
zmarených ľudských životov. 

Pri sledovaní pred bankou mali Stašek a  Bardonek zálusk 
na „väčšiu rybu“. Zamestnanci Slovenskej armatúry Myjava vyberali 
vtedy peniaze na  výplaty pre  zamestnancov vo  výške 3 milióny 
korún. Mali ale ozbrojený doprovod, čo ich určite zachránilo.

Pavol Míšaný ako vodič, a  spolujazdkyňa Cecília Flamíková 
po výbere peňazí z banky so svojou škodovkou pokojne išli zo Senice 
smerom na Čáčov, kde boli prvý krát zastavený osádkou červenej škody 
s evidenčným číslom VB, v ktorej sedeli vrahovia Stašek a Bardonek. 
Upozornili ich na fiktívne porušenie dopravných predpisov.

Druhý krát vrahovia auto znova zastavili za obcou Štefanov. Nič 
netušiacu osádku neupozornili. 

Stašek vytiahol revolver GRAND 590, 4-krát vystrelil 
na  osádku vozidla a  streľbu dvoma ranami zdupľoval Bardonek. 
Osud osádky bol navždy spečatený a vrahovia zo zadného sedadla 
cez zomierajúcich odcudzili tašku s lupom a bez výčitiek svedomia 
odišli z miesta činu.

Ihneď po  lúpežnej vražde, špičkoví kriminalisti zo  Slovenska 
a  Čiech začali okamžite vyšetrovať na  tú dobu výnimočnú 
udalosť, ktorou bez  pochyby lúpežná vražda bola. Tímy elitných 
vyšetrovateľov, boli dňom i  nocou na  nohách, hľadali dôkazy, 
vypočúvali svedkov, svedecké výpovede a získané poznatky skladali 
do mozaiky s cieľom nájsť vrahov.

Boli úspešní a  už o  17 dní prišlo k  zatknutiu vrahov Staška 
a  Bardoneka a  tiež spoluobžalovaného Škrabala, ktorý im podľa 
zistených dôkazov zabezpečoval vražednú zbraň a  následné alibi. 
Klietka osudu nad všetkými spadla, tak ako za nimi zapadli oceľové 
vráta Justičného paláca (väzobnej väznice). 

Tvrdou prácou tímu vyšetrovateľov okolo kpt. Žáčika a kpt. Bolfa, 
ktorý bol mimochodom rodákom z  Unína sa podarilo zozbierať 
dostatok dôkazov, aby bol neskôr podaný návrh na  obžalobu 
z vraždy a ďalších trestných činov. 

Súdne pojednávanie sa konalo na  Krajskom súde v  Bratislave 
od  17. apríla do  24. apríla 1972 aj za  účasti pozostalých. Senát 
pod  vedením jeho predsedu JUDr. Jána Raška vyniesol rozsudok 
nad  obžalovanými Staškom, Bardonekom a  Škrabalom, pričom 
sudca vyriekol trest najvyšší a  to trest smrti. Obžalovaní sa voči 
rozsudku odvolali. Odvolacie konanie sa konalo na Najvyššom súde 
Slovenskej socialistickej republiky v  Bratislave od  19. júla do  21. 
júla 1972. Najvyšší súd potvrdil hrdelné rozsudky pre vrahov Staška 
a Bardoneka a zmenil rozsudok trestu smrti v prípade obžalovaného 
Škrabala na  15 rokov nepodmienečne. U  Staška a  Bardoneka bol 
trest smrti vykonaný 22. novembra 1972, pričom k vykonaniu trestu 
došlo na  sviatok svätej Cecílie, čo bolo meno jednej z  ich obetí. 
Odsúdený Škrabal za  krátku dobu spáchal vo  väzení samovraždu 
a tým bolo spravodlivosti učinené zadosť.

Pripomeňme si občania, že pred päťdesiatimi rokmi, v  sobotu 
dňa 13. novembra 1971 sa Unín zahalil do smútočného šatu. Rodiny, 
priatelia, občania obce a občania blízkeho okolia sa navždy rozlúčili 
s  pani Cecíliou Flamíkovou, jej nenarodenou dcérkou a  pánom 
Pavlom Míšaným. 

Dodnes v  našej obci, pri  bočnej bráne unínskeho cintorína 
už vyše päť desaťročí spia všetci traja svoj večný sen. Ruka vrahov 
pred päťdesiatimi rokmi nemilosrdne ukončila ich životy a zasiala 
smútok a žiaľ do rodín na dlhé desaťročia.

Spomínajme a nikdy nezabudnime.
Ján Palkovič

Ako si žijeme v Barborke
Tak, ako asi každý z vás sme aj my, ale najmä naši klienti dúfali, 

že už sa pomaly opäť vrátime do  normálneho života, ako pred 
marcom 2020. Žiaľ, opak je pravdou a  všetci čelíme „pravidlám“. 
Aj keď nás veľmi teší, že do dnešného dňa sme nemali ani jedného 
Covid pozitívneho klienta (klop-klop), zároveň nás mrzí, že im 
nie je umožnené stretávanie so  svojimi príbuznými. V  tomto 
predvianočnom období denne čelíme otázkam našich seniorov, ako 
to bude na Vianoce, či sa budú môcť stretnúť so svojimi blízkymi, či 
budú môcť ísť domov a podobne... Jasnú odpoveď žiaľ nevieme dať... 
Veríme ale, že nájdeme spoločné riešenie a oslavovanie a uctievanie 
najkrajších sviatkov v roku prežijú naši klienti so svojimi najmilšími 
a najbližšími. 

V auguste 
sme si 
u s p o r i a d a l i 
h o d o v ý 
koncert. Naše 
pozvanie prijala 
c i m b a l o v á 
s k u p i n a 
M a n ž e l i a 
O s i č k o v i 
z  Lanžhota. 
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Základná organizácia Únia žien v Uníne
Výbor Základnej organizácie Únie žien v Uníne ďakuje svojim 

členkám za aktívnu činnosť pri zbere liečivých rastlín počas celého 
letného obdobia roku 2021. Napriek suchému a horúcemu počasiu 
sa podarilo zozbierať a odovzdať: 26,5 kg fazuľových strukov, 14 
kg pomarančovej kôry, 2,9 kg slezu maurského, 1,5 kg nechtíka 
lekárskeho a 1,4 kg listu púpavy lekárskej. 

V zimnom období pokračuje zber pomarančovej kôry. V roku 
2022 bude zber rozšírený o lipový kvet. Výbor si váži a cení každú 
aktivitu svojich členiek v tomto náročnom a neprajnom období, 
ktoré rúca všetky plány a hatí činnosť organizácie.

Výbor praje všetkým ľuďom dobrej vôle pokojné požehnané 
Vianoce v kruhu svojich najbližších a pevné zdravie a kopec elánu 
do nového roka 2022.

Danka Vaculková – predsedníčka

Vystúpenie bolo krásne, všetkých nás potešilo. Babky a dedkovia si 
s nimi aj zaspievali, starodávnymi pesničkami zaspomínali na svoje 
mladé časy. Pán Osička mal pre nás pripravených veľa vtipov, takže 
aj zábavy bolo kopec. 

Zariadenie modernizujeme postupným vymieňaním starého 
nábytku za nový. Krok po kroku sme všetky staré postele vymenili 
za elektricky polohovateľné. Tým sa snažíme o zvyšovanie komfortu 
našich obyvateľov. Plánujeme postupné maľovanie celého interiéru 
zariadenia. 

Vždy okolo 4. decembra - na  sv. Barboru, patrónku nášho 
zariadenia, sa uskutočňoval „Deň otvorených dverí“. Žiaľ, 
pandemická situácia, celoštátny lockdown, nám neumožnili už 
druhý rok otvoriť brány nášho zariadenia pre verejnosť. Nemohli sme 
ukázať ani práce šikovných rúk našich babičiek a dedkov. Čo nás ale 
v tejto nepriaznivej dobe potešilo je, že nezabudol a svojou návštevou 
nás poctil Svätý Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Za básničku alebo 
pesničku všetkých obdaril balíčkom so sladkosťami alebo ovocím. 
Čert odišiel naprázdno, nakoľko všetci celý rok poslúchali. 😊

V tomto roku sme oslavovali viacero krásnych guľatín. Pani 
Anička a  pani Otilka oslávili svoje jubilejné, úctyhodné 90-te 
narodeniny a pán Michal 80-tku. 

Už tradične riaditeľka zariadenia zapojila zariadenie 
do  „Vianočnej pošty“ a  do projektu „Koľko lásky sa zmestí 
do krabice od topánok“ . Zbierky sú vytvorené s krásnym úmyslom 
a veľmi potešia každého klienta nášho zariadenia. Aj my ale v týchto 

projektoch musíme dodržiavať ich podmienky a  rešpektovať 
pravidlá. Mali sme určené zberné miesto pre krabičky, odkiaľ nám 
ich všetky priviezli do zariadenia. Po dôkladnej kontrole krabičiek 
ich odovzdáme ,tesne pred Štedrým dňom ,našim obyvateľom 
a spoločne si vytvoríme predvianočnú čarovnú atmosféru. 

Naozaj je krásne a  čarovné vidieť ako ľudia, ktorí sa rozhodli 
obdarovať cudzie babky a dedkov, vyčaria týmto úsmev na perách, 
radosť v ich očiach a hrejivý pocit v ich srdiečkach. 

Z našej Barborky Vám všetkým posielame pozdravy, svetlo 
nádeje, pokoj a  lásku do Vašich sŕdc a prežite tieto krásne sviatky 
tak, ako si prajete! V mysliach spomínajme na tých, ktorí ich s nami 
už nemôžu prežiť...

Vedenie DSS Barborka Unín, n.o.
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Návšteva Svätého Otca Františka 
na Slovensku

Slovensko má za sebou historickú štvordňovú návštevu Svätého 
Otca Františka, ktorá vyvrcholila pontifikálnou svätou omšou 
v Šaštíne 15. septembra 2021. Počas štyroch dní zviditeľnil Slovensko 
vo svete. S láskou a pokorou nám naznačoval, aké dôležité je stavať 
mosty tam, kde ľudí oddeľujú múry nenávisti, zloby a  korupcie. 
Vyslovil jednu krásnu myšlienku, ktorú by sme si mali vziať k srdcu 
všetci: „Boh odpúšťa vždy, človek občas, ale príroda nikdy...“ 

Opýtali sme sa niekoľkých našich spoluobčanov, ktorí sa 
zúčastnili priamo v Šaštíne na dojmy z tejto návštevy.

Milan, Marcela, Anna, Ferdinand Strakových: 
Návšteva Svätého Otca Františka na Slovensku v Šaštíne v nás 

zanechala pocity veľkej radosti a šťastia. Je to veľká pocta pre národnú 
mariánsku svätyňu a pre celú našu vlasť. Bol to naozaj neopísateľný 
pocit, keď Svätý Otec František prešiel okolo nás s  papamobilom 
a priznám sa, že sme sa neubránili slzám. Sme veľmi vďační, že sme 
sa mohli zúčastniť tejto veľkolepej udalosti a  ďakujeme Svätému 
Otcovi za jeho povzbudivé slová.

Ján Hladký a manželka Štefana 
Veľmi sme sa tešili na príchod pápeža Františka do Šaštína. Už 

keď sme prišli do Šaštína, naplnil nás radostný dojem z atmosféry 
a  ľudí nielen zo  Slovenska, ale aj zo  zahraničia. Keď Svätý Otec 
prechádzal okolo nás v  tesnej blízkosti, bol to neopísateľne krásny 
a dojemný pocit, ktorý nás napĺňal šťastím. Nedá sa to slovami ani 
vyjadriť aký úžasný to bol pocit vidieť Svätého Otca Františka naživo. 
Prajem každému pocítiť tú lásku, ktorú zo seba vyžaruje.

Som tu pre Teba... a spoločne pre pápeža
Všetko sa to začalo pri  ohlásení návštevy pápeža Františka 

na  Slovensko. Organizátori hľadali dobrovoľníkov, ktorí by 
pomáhali pri organizácii týchto dní počas vzácnej návštevy pápeža 
v Šaštíne. V jedno nedeľné popoludnie sme sa bez váhania zapísali 
do  zoznamu dobrovoľníkov. Pri  vypĺňaní formulára sme si mohli 
vybrať z viacerých tímov. My sme si vybrali gastrotím. Spolu s nami 
nás bolo v gastrotíme dokopy 50 ľudí. Prvé stretnutia sa realizovali 
pomocou videohovorov, keďže takmer všetci členovia nášho tímu 
pochádzali z rôznych kútov Slovenska. Na jednotlivých stretnutiach 
sme boli oboznámení o náplni našej práce, o pravidlách bezpečnosti 
a  iných technických záležitostiach. Samotná služba sa začala deň 
pred príchodom pápeža Františka, v  utorok ráno. Po  registrácii 
nasledovalo krátke školenie a oboznámenie sa s prostredím. Všetky 
služby boli presne zadelené a  dôkladne premyslené. Nasledoval 
presun na svätú omšu do baziliky, ktorá bola obetovaná za všetkých 
dobrovoľníkov. 

Prvou našou úlohou bol výdaj obeda najmä pre hasičov a pár 
dobrovoľníkov, ktorí mali podobne ako my službu už od utorkového 
rána. Po obede nasledovalo balenie balíčkov s jedlom pre každého 
dobrovoľníka a  hasiča. Jeho obsahom boli dve veľké bagety 
na  neskorú večeru a  raňajky a  plnohodnotný obed na  stredu. 
Všetkých balíčkov bolo takmer 1700. 

Úlohou nášho gastrotímu bolo pripraviť tieto balíčky, prichystať 
stoly určené na výdaj večere - gulášu, ktorá prebiehala od 19:00 – 
21:00. Nasledovalo upratovanie, umývanie varníc, skladanie stolov 
a stanov a príprava kávy a čaju pre tých, ktorí mali službu celú noc. 

Ubytovanie pre  nás bolo určené na  miestnych školách. 
V stredu ráno sme odtiaľ vyrazili na svätú omšu na bicykloch. Ako 
dobrovoľníci sme mali možnosť rýchlejšieho vstupu do  areálu. 
Po  všetkých potrebných kontrolách sme sa stretli v  sektore 
so starými rodičmi a spoločne slávili omšu. Mali sme šťastie, že sme 
pápeža Františka videli zblízka, keďže prechádzal popri pravej strane 
nášho sektora. Svätá omša v nás zanechala láskyplné slová pápeža, 
ktoré sme si odniesli domov a čerpali z nich po ďalšie dni. 

Po omši na  náš tím čakala 
posledná úloha - chystanie 
stolov s  občerstvením 
pre dobrovoľníkov. Na večeri sa 
zúčastnilo len niečo cez 400 ľudí, 
takže to nebolo také intenzívne 
ako v  utorkový večer. O  všetko 
navarené jedlo v  obidvoch 
dňoch sa postarala firma určená 
na  catering. Jedlo bolo veľmi 
chutné a perfektne pripravené. 

Služba dobrovoľníka nás 
mnohému naučila. Vďaka tomu, 
že sme museli pracovať ako tím, 
spoznali sme nových ľudí, vytvorili 
nové priateľstvá a  ako sme mali 
napísané i  na tričkách, spoločne 
sme slúžili pre  všetkých i  pre 
Pápeža. Chceli by sme vyzdvihnúť 
i samotnú organizáciu, ktorá bola 
vo všetkých smeroch do detailov 
premyslená a  prekonala naše 
očakávania. 

Na záver by sme chceli povzbudiť všetkých, ktorí o dobrovoľníctve 
v ktoromkoľvek smere uvažujú, aby sa nebáli a išli do toho. Človek 
vynaloží energiu a lásku a tá sa mnohonásobne vráti. 

Všetkým prajeme požehnané vianočné sviatky!

K. Petrášová, T. Konečný
Foto: Archív K. Petrášovej

Covid – nekovid, učíme sa ...
2. septembra sa opäť otvorili dvere budovy našej školy a privítali 

žiakov po  dvoch mesiacoch školských prázdnin. Najväčšie 
očakávania mali najmenší – prváčikovia. Tí si do  školy priniesli 
školské tašky a odniesli si prvé pracovné zošity a pomôcky. Školský 
rok sa začal aj napriek pandémii. A schuti sme sa pustili do práce. 
Učitelia a žiaci sa zapojili do rôznych aktivít. Už v septembri sa konala 
dobrovoľná verejná zbierka Biela pastelka, ktorej organizátorom je 
Únia nevidiacich a  slabozrakých Slovenska. Podarilo sa vyzbierať 
krásnu sumu 130 eur.

Október bol v  znamení ekológie a  zdravého životného štýlu. 
Zbierali sme papier, stále zbierame plastové vrchnáky, nosili sme si 
zdravú desiatu a piekli štrúdle z jabĺk zo sadu našej školy. Nezabudli 
sme aj na pohyb. Žiaci sa zúčastnili súťaže Cezpoľný beh, v ktorej 
do okresného kola postúpili Adela Bombolová 7.A, Nikola Šeniglová 

Žiaci 5.A v Halloweenských kostýmoch.
Foto: Archív ZŠsMŠ Unín
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Od Troch kráľov do Popolcovej stredy
V minuloročnom vianočnom čísle (Unínske noviny 3/2020) som 

písal o zimnom zvykosloví v našej obci tak, ako ich zachytila vo svojej 
diplomovej práci z  roku 1978 Marta Horváthová. Dnes zakončíme 
zvykmi, ktoré sa spájajú s fašiangami.

Po sviatku Troch kráľov (6. január) začínalo obdobie fašiangov, 
ktoré trvá až do  Popolcovej stredy. V  tomto období bolo viacero 
kresťanských sviatkov spojených s  miestnymi zvykmi. Na  sviatok 
Obrátenia sv. Pavla (25. 1.) sa podľa počasia predpovedala aká bude 
jar. Ak bolo v tento deň pekne a teplo medveď stavjau búdu. Očakávalo 
sa, že ešte príde tuhá zima. Na Hromnice (2. 2.) sa v kostole svätili 
sviečky „hromničky“, ktoré ľudia v príbytkoch zapaľovali pri búrkach, 
aby do domu neudrel blesk a taktiež sa zomierajúcim dávali do rúk, 
aby k ním nemal prístup zlý duch. Taktiež podľa počasia v tento deň 
sa predpovedala jar. Ak bolo na  Hromnice pekne a  nebola zima, 
hovorievalo sa, že bude neskorá jar. Na  Hromnice konec sanice. 
Ak však bola zima, jar mala prísť skorej. Deň po Hromniciach bol 
sviatok sv. Blažeja (3. 2.), keď sa v kostole udeľovalo svätoblažejské 
požehnanie so  skríženými hromničnými sviečkami, sa svätili 
i  jablká a víno. Jablká sa skonzumovali hneď, z vína sa len trocha 
odpilo. Tieto požehnané potraviny mali chrániť od  bolesti hrdla. 
Na  sv. Dorotu (6. 2.) prichádzali do  obce starší chudobnejší ľudia 
z  Moravy, ktorí v  trojici chodili z  domu do  domu a  v kostýmoch 
zahrali predstavenie o  živote sv. Doroty. Svätica bola oblečená 
v bielom, so zeleným vencom na hlave. Postava symbolizujúca kráľa 
mala hnedú halenu s  prišitými papierovými ozdobami a  na hlave 
papierovú korunu. Osoba kata bývala odetá do  červenej haleny, 
čiernej čiapky so  strapcom a  s dreveným mečom v  ruke. Domáci 
ich za to obdarovali rôznymi naturáliami. Tento zvyk zanikol počas 
2. svetovej vojny. Na sv. Valentína (14. 2.) sa dával pozor na vajcia, 
ktoré zniesla hus. Verilo sa totiž, že ak by sa tieto vajcia podsadili, 
vyliahli by sa z nich nepodarky. Z rovnakého dôvodu sa v tento deň 
ani nepodsádzali pod kvočku. S Matejom (24. 2.) sa viažu pranostiky 

Svatý Matej ked nazastaví ledy, tak ich narobí. Podobne to bolo 
s  Gregorom (12. 3.). Na  svatého Gregora leniví sedlák, kerý neorá. 
Alebo Na Gregora sa seje, neorá.

Posledné dni pred Popolcovou stredou sa taktiež označovali 
ako fašang. Toto pomenovanie sa používa doteraz. Dĺžka fašiangov 
závisela od  dátumu Veľkej noci. Ak bola Veľká noc skoro, bol 
fašiang krátky a zvyklo sa hovoriť Krátky fašang je na staré dzífky. 
V  súčasnosti sa v  obci fašiangové zábavy s  pochôdzkou konávajú 
v  sobotu pred Popolcovou stredou. V  minulosti bývali fašiangové 
zábavy od nedele do utorka. V nedeľu sa tancovalo do 2 až 3 v noci. 
V pondelok už od rána chodili po obci muzikanti a k ním sa pridávali 
i  muži, obyčajne huásni chuapci (hlásnici), ktorí túto príležitosť 
využívali na zbieranie naturálií. V sprievode bola len jedna maska. 
Muž zo začiernenou tvárou preoblečený za ženu, druhú sukňu mal 
na pleciach a s metlou v ruke. Po obci chodievali i mládenci „pod 
šable“ s drevenými šabľami, na ktoré im nastokli slaninu a do košíka 
zbierali vajíčka. Fašiangový sprievod v tom zložení, ako ho poznáme 
dnes s  ťavou alebo slonom, sa vyskytuje od  60. rokoch minulého 
storočia. Maska ťavy sa v  dedine objavila počas Slovenského 
štátu a  to pri  mikulášskej zábave (či pochôdzke?). Maska slona 
bola najskôr použitá na  svadobnej zábave. Basa sa pochovávala 
pri  tanečnej zábave v utorok pred Popolcovou stredou. Na zábave 
sa dodržiavala prísna hierarchia. Slobodní mohli tancovať len 
do 21. hodiny a potom museli prenechať parket pre ženáčov. Obrad 
pochovávania basy mal oproti súčasnosti náznakovú a skromnejšiu 
formu. Zábava končila o  polnoci, keď niektorý zo  starších mužov 
posýpal popol po tanečníkoch. 

Od Škaredej stredy až do Veľkej noci zmĺkli v obci všetky zábavy. 
Nastal čas pôstu, keď sa ľudia duchovne pripravovali na  najväčšie 
kresťanské sviatky.

Spracované podľa: Kovačovská, Marta. Zimný zvykoslovný cyklus na Záhorí. 
Diplomová práca. Bratislava : Katedra etnografie a folkloristiky FF UK, 1978.

M. Hoferka

7.A, Martin Dermek 7.A, Filip Šebesta 
8.A, Sabina Husárová 9.A a  Daniel 
Matuský 9.A. 

Tretí októbrový týždeň bol plný 
farieb. Každý deň mal svoje farby, ktoré 
žiaci dodržiavali. Aj školského „Emila“ 
pani učiteľky „vymódili“, aby sa zladil 
so žiakmi. A aby módnych kreácií nebolo 
málo, jeden októbrový deň sme venovali 
aj halloweenu v škole. Po chodbách školy 
sa premávali upíry, drakulovia, kostlivci, 
duchovia a strašidlá rôzneho druhu. Aj 
aktivity na  vyučovacích hodinách boli 
prispôsobené halloweenu. 

Počas októbra sa žiaci našej školy 
zúčastnili aj Jazykového WocaBee 
šampionátu, v  ktorom boli už viackrát 
úspešní. Ide o súťaž v učení sa slovíčok 
z  cudzieho jazyka, v  našom prípade 
konkrétne anglického jazyka. Celkovo 
sa z  celého Slovenska zapojilo 60 
000 žiakov. Krásne 2. miesto nášho 
okresu vybojovali žiaci 7. ročníka 
a  najúspešnejším žiakom školy sa stal 
Matúš Bajan zo  7.A. Stal sa zároveň 
tretím najlepším na Slovensku. 

Začiatok novembra sa niesol opäť 
v  znamení strašenia. Už pravidelný 
Strašidelný pochod organizovali žiaci deviateho ročníka. Na  úvod 
mohli mladší žiaci skúsiť rôzne disciplíny, nechali si nakresliť na tvár 
masku a boli odmenení. Počas pochodu obcou zbierali indície, aby 
mohli vytvoriť heslo a  oslobodiť tak zakliatu vešticu. Všetci boli 
nakoniec odmenení sladkou odmenou. 

Na záver kalendárneho roka žiaci druhého stupňa už prešli 
na dištančné vzdelávanie, ale napriek tomu sa stihli aj oni aj žiaci 
prvého stupňa zapojiť do akcie: „Koľko lásky sa zmestí do krabice 
od topánok.“ Potešili seniorov z našej obce milým darčekom.

-DH-

Deviataci v kostýmoch na strašidelný pochod.
Foto: Archív ZŠsMŠ Unín
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Hovorme o jedle....SME PRVÍ
Základná škola 

s  materskou školou 
Unín získala prvé miesto 
v  celoslovenskej súťaži 
„Hovorme o  jedle“. Súťaž 
je zameraná na  aktivity, 
ktorých cieľom je 
vyvolávať a  podporovať 
spoluprácu a aktívnu účasť 
školy pri  vzdelávaní detí 
a  mládeže o  potravinách 
a  dobrých stravovacích 
návykoch ako súčasti 
zdravého životného 
štýlu, o  úlohe potravín 
pri  ochrane zdravia a  ich 
význame pre  regionálny 
rozvoj a  zamestnanosť. 
Naša škola sa zapojila 
svojim príspevkom 
k  vyhlásenej dennej téme 
„Jedz, hýb sa a  dodržiavaj 
pitný režim“. Získali sme tak hlavnú cenu a  to 330 eur na  nákup 
pomôcok do školy. 

Čomu sa deti venovali?
1.Edukačno-kreatívne aktivity 

- beseda na tému „Jedz, hýb sa a nezabúdaj na pitný režim!“ 
- návrh na bilbordy o tekutinách pre telo a zdravej výžive 
- skonštruovanie automatov na vodu a ovocie do škôl 

2. Pracovné aktivity 
- pestovateľské: práca na zbere ovocia a zeleniny v záhradách, 
na poli
- chovateľské: práca na farme, starostlivosť o zvieratá, kŕmenie 
- technické: čistenie poľnohospodárskych strojov “budúci 
agromechanici“ 
- estetické: aranžovanie výstavy plodov 

3. Exkurzie 
- poľnohospodárske družstvo (PD)
- chovateľská farma 
- domov sociálnej starostlivosti (DSS) 

4. Pohybové aktivity 
- ľudové pohybové hry minulosti, ako ich žiakom prezentovali 
klienti DSS 

5. Environmentálne aktivity 
- ekologická likvidácia nadzemných častí po zbere úrody 
- čistenie priľahlého okolia záhrad DSS, parku 
- zber rozstrúsených skládok priestranstiev okrajov polí za obcou 

6. Jablkové občerstvenie 
- jednoduchá jablková štrúdľa, ovocná desiata 

7.Výstava 
- z dopestovaných plodín záhrad a polí „Na dedinskom rínku“ 
ako konfrontácia práce, vedomostí a úcty k starším i súčasným 
poľnohospodárom.

V. Žilínková
Foto: Archív ZŠsMŠ Unín

Z činnosti DHZ Unín
V minulom vydaní Unínskych novín sme písali o našej „novej“ 

Tatre 815 CAS 32. Netrvalo dlho a s Tatrou sme 19. júla 2021 vyšli 
na prvý zásah, kedy sme v čase 13:55 boli KOS (Krajské operačné 
stredisko) vyslaní na  požiar kombajnu na  poli v  katastri obce 
Letničie. V čase 14:05 sme vyrazili na miesto, kde sme ako prví začali 
hasiace práce s 2xD prúdom. O krátky čas prišli aj DHZ Letničie, 
HaZZ Holíč, DHZ Petrova Ves a DHZ Radimov.

Za prácu počas Covidových opatrení bol náš Dobrovoľný 
hasičský zbor ocenený cenou predsedu Trnavského samosprávneho 
kraja, ktorú v Trnave prevzali naši členovia Róbert Straka a Štefan 
Andel.

Ako každý rok, tak aj tento sme pre vás prichystali na  ihrisku 
„Hody u  Hasiča“, kde sme mali otvorený bufet s  alko aj nealko 
občerstvením. Tento rok sme však prichystali aj guláš, ktorý bol 
podľa Vás výborný a asi aj preto bol vypredaný do niekoľkých hodín. 
Účasť bola aj napriek nepriaznivým Covidovým opatreniam hojná, 
začo vám veľmi pekne ďakujeme.

Pri kondičných jazdách na Tatre 815 smerom na obec Štefanov 
sme videli z diaľky pri krajnici stáť vozidlo a ani nás nenapadlo, že 
môže byť niekto taký arogantný a vyhodí za obcou malého psíka, 
ktorý mohol mať maximálne tri mesiace. Bola to prítulná fenka 

Po stopách mladých rokov
Na začiatku bol telefonát: „dlho sme sa nevideli, dlho nepočuli 

– tak čo keby sme ...“ A  bola z  toho blesková akcia: domáci aj 
cezpoľní - stretnutie v Uníne, prípitok unínskou slivovicou, potom 
výlet k  poľovníckej chate, ďalej k  rozhľadni Lipky, pokračovanie 
na  Zámčisko, krátka zastávka „U duba“ a  návrat. Dobrá unínska 
slivovička sa míňala počas celej akcie, až zostali po  nej len dve 
prázdne fľaše. Ja som si samozrejme dal z nej tiež v presvedčení, že 
do večera, keď budem musieť šoférovať naspäť do Bratislavy, to moje 
vekom zhumpľované telo dokáže stráviť tak, aby nezostali v dychu 
žiadne stopy (mám to odskúšané).

Stará jabloň pri  poľovníckej chate, ktorej kmeň už značne 
poznačil zub času, si určite pamätá moju ostatnú návštevu tejto 
lokality pred cca 50 rokmi. Vyzerá, že jej roky sú už spočítané, ale 
napriek tomu jedna jej odnož ešte zarodila a ponúka veľmi pekné 
jablká. Jedno z  nich sa mi dostalo od  účastníka nášho výletu ako 
pamiatka na dnešnú akciu. 

Pokračovali sme ďalej k  miestnej rozhľadni „Lipky“. Pre  mňa 
niečo nové a  som hrdý na  to, že už ako 70-ročný som prvýkrát 
vystúpil na jej najvyššie podlažie. Za to som si vyslúžil symbolickú 
medailu, ktorá pochádza z Obecného úradu Unín. Srdečne ďakujem.

Cestu ďalej cez les na vrch Zámčisko by som už bez domácich 
sprievodcov asi nenašiel. Možno by ma trochu nasmerovala nová 
vysadená lipová alej s tabuľkami sponzorov, ktorí si mladé dreviny 
adoptovali a  starajú sa o  ne. Dobrý nápad. Veľmi oceňujem. 
Zámčisko sa objavilo po chvíli ľahkej chôdze. Príjemne ma prekvapila 
turistická informačná tabuľa, ktorá propaguje toto historické miesto. 
Takéto niečo tu v  minulosti chýbalo. Urobili sme pár spoločných 
fotografií na pamiatku a vydali sme sa na cestu späť. Ďalšia zastávka 
bola „U Duba“, ktorý pamätá asi ešte aj našich prastarých rodičov. 
Stále živý a zelený i keď poznačený vekom. Ale možno sa pri ňom 
stretnú ešte aj ďalšie generácie, ktoré prídu po nás. Znovu niekoľko 
fotografií pod  dubom do  našej zbierky a  návrat do  východzieho 
bodu v Uníne. Pri zostupe smerom k dedine bolo vidno aký výškový 
rozdiel sme prekonali. Ak človek robí okruh ako naša skupina, ani si 
to tak neuvedomuje. 

Na záver musím konštatovať, že to bola jedna veľmi vydarená 
akcia. Veľká vďaka tým, v  hlave ktorých sa zrodil takýto nápad 
a ktorí sa pričinili o jeho realizáciu. 

Ján Šiška, Bratislava - rodák z Unína
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Spomienka na Pátra Jána Sprušanského 
SJ pri príležitosti nedožitých 100 rokov

Milí moji rodáci, rada by som prispela do Vašich obecných novín 
spomienkou na  svojho ujka, pátra Jána Sprušanského SJ, ktorý sa 
narodili pred 100 rokmi v našej dedinke Unín a na budúci rok bude 
40 rokov, čo si ich Pán povolal do večnosti z ich misijného pôsobiska 
v Kanade. Páter Ján Sprušanský SJ sa narodil 3. decembra 1921 tu 
v Uníne rodičom Ľudovítovi Sprušanskému a Zuzane Sprušanskej 
rodenej Vaňkovej, do  rodiny v  ktorej sa tradične pestovala láska 
k  rodnej zemi, ktorá bola spojená so  živou nábožnosťou. Bolo 
samozrejmosťou, že celá rodina sa často spoločne modlievala, najmä 
ruženec a pravidelne sa v rodine venovali nedeľnému čítaniu náučnej 
a náboženskej literatúry. Do rodiny pravidelne prichádzali periodika 
ako Posol Božského Srdca, Ave Mária, Pútnik svätovojtešský a s ním 

jazvečíka. Zobrali sme ju so sebou a ešte ten deň sa nám aj pomocou 
sociálnej siete Facebook podarilo nájsť jej nový domov u  mladej 
rodinky v Koválove.

Foto Archív DHZ Unín
Zúčastnili sme sa na  oslavách 130. výročia založenia DHZ 

Štefanov, kde sme s  našou starou konskou ručnou striekačkou už 
tradične v krojoch predviedli ukážky, ako sa hasilo kedysi.

Od 13. septembra až do  ukončenia dňa 15. septembra 2021 
sme pomáhali pri bezpečnostných opatreniach pri návšteve pápeža 
Františka v  Šaštíne-Strážoch, kde sme na  parkoviskách P12, P13 
v smere od Petrovej Vsi vykonávali protipožiarnu hliadku, asistenčnú 
službu pri parkovaní vozidiel, zabezpečovali sme osvetlenie a čistotu 
parkoviska. Za túto pomoc sme dostali poďakovanie od primátora 
mesta Šaštín-Stráže a predsedníčky ÚzO DPO Senica. Dostali sme aj 
kríž, ktorý bol posvätený priamo Sv. Otcom Františkom.

Tak isto ste si už určite všimli, že sa začalo s  rekonštrukciou 
našej hasičskej zbrojnice. Všetku techniku a  výstroj sme museli 
presťahovať. Za  poskytnutie priestorov na  úschovu niektorej 
techniky musíme poďakovať p. Floriánovi Ovečkovi a  tak isto 
ďakujeme vedeniu Roľníckeho družstva Unín za  poskytnuté 
priestory na garážovanie našich vozidiel.

Aj napriek rekonštrukcii hasičskej zbrojnice sme však pripravení 
vyraziť k požiaru. Dňa 20. októbra 2021 o 18:25 bola naša jednotka 
vyslaná KOS k požiaru sušičky obilia v objekte Poľnohospodárskeho 
družstva Gbely. Vyrazili sme v počte 3+1 s vozidlom Tatra 815 CAS 
32 v čase 18:38 z Roľníckeho družstva Unín a na miesto sme dorazili 
v čase 18:56 hod. V tom čase sa už na mieste nachádzali jednotky 
DHZ Gbely, HaZZ Holíč a HaZZ Kúty. Návrat z miesta požiaru bol 
o 21:00 hod. 

Zúčastnili sme sa aj akcie, ktorú zorganizoval DT Klub Unín a to 
pri  výsadbe 29 ks líp, kde sme s  našou cisternou pomohli pri  ich 
zalievaní. 

Na záver vám všetkým DHZ Unín želá príjemné prežitie 
vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku 
2022. 

Jakub Vanek, DHZ Unín

súvisiace podielové knihy. Ako veľmi nadaného a  zodpovedného 
žiaka, na podnet vtedajšieho riaditeľa základnej školy pána Alexandra 
Flamíka, ho poslali na štúdia na Gymnázium v Skalici. Gymnaziálne 
štúdiá s maturitou však už ukončil v Jezuitskom Noviciátnom dome 
v  Ružomberku. Ďalšie štúdiá a  formácie absolvoval v  rehoľných 
jezuitských domoch v Piešťanoch a Trnave. Na bohoslovecké štúdiá 
bol poslaný v roku 1945 do Belgicka do mesta Enghien vo Valonskej 
časti, kde 24. júna 1949 prijal kňazskú vysviacku. Neviem, či si sám 
niekedy počas štúdií pomysleli, že ďaleká Kanada mu bude jeho 
druhou celoživotnou domovinou, pretože návrat na  Slovensko 
z  politických dôvodov po  roku 1948 bol nemožný. Po  krátkom 
pobyte v  Belgicku a  Francúzsku ho predstavený jezuitskej rehole 
poslali na  misie do  Kanady. Máme od  nich zachovaný list z  roku 
1949, v ktorom píšu, že im československé úrady už nedovolili ani 
pricestovať na Slovensko a rozlúčiť sa so svojimi rodičmi. 

Toto odlúčenie 
trvalo dlhé roky 
a  to až do  roku 1966 
a 1967, kedy nás mohli 
len na  pár týždňov 
navštíviť, nakoľko 
pre  ich zhoršujúcich 
sa zdravotný stav 
predstavenými boli 
poslaný na  liečenie 
do  Innsbrucku 
v Rakúsku. Veľmi často 
nám písali listy. Ten deň, 
keď od nich prišiel list, 
bol pre  nás sviatočný 
a  neraz priložili aj 
pohľadnicu z  miesta, 
kde v  určitom období 
slúžili bohoslužby 
pre  slovenských 
krajanov. Tí boli roztrúsení po  celej Kanade, od  veľmi chladného 
severu až po Niagarské vodopády na juhu. Ďalej to boli rôzne zábery 
z Niagarských vodopádov, ale aj pohľadnice s výškovými budovami 
z USA, lebo aj tam chodili často vypomáhať. Toto všetko nás v 50. 
a 60.-tych rokoch aj s bratom fascinovalo, ako aj o niekoľko rokov 
neskôr trojrozmerné pohľadnice, s  ktorými sme sa radi podelili 
s  našimi kamarátmi a  ostatnými Príbuznými. No najviac sme sa 
potešili, keď nám poslali svoje fotografie, napr. z  vysluhovania 
svätých omší. Pri  jednej svätej omši mali miništrantov už veľkých 
černošských chlapcov, ako máloktorý kňaz v  tých rokoch 
neakceptoval segregačné pravidlá v tej dobe uplatňované v Severnej 
Amerike. Pri vysluhovaní sobášov, alebo pred kostolom s farníkmi, 
ale aj ako organista pri  pobožnostiach. V  jeho živote sa stretlo 
hudobné i  duchovné povolanie. Ešte počas gymnaziálnych štúdií 
poctivo navštevoval hodiny klavíra a  kompozície. Toto všetko 
so sýtym barytónom v hrdle v plnom rozsahu využíval pri hre organ 
pri  úpravách skladieb a  nácviku kostolných speváckych zborov 
slovenských krajanov v  Kanade. Spojenie hudby a  duchovného 
života sa môže zdať zriedkavé, ale u  Jezuitov to nebol ani zďaleka 
ojedinelý zjav. Ujko nezabúdali na žiadneho z nás, aby nám popriali 
k  našim osobným sviatkom, k  významným životným udalostiam 
a  samozrejme aj ku  všetkým náboženským sviatkom. Vždy som 
u nich obdivovala, že pri písaní nikdy neurobili gramatickú chybu. 
Popri dokonalom ovládaní slovenčiny, angličtiny a  francúzštiny 
výborne zvládal ešte ďalšie tri svetové jazyky, ktoré ako zástupca 
šéfredaktora slovenského Posla v Kanade často využíval. Takto sme 
teda boli na diaľku spojení a verím, že tak ako nás nosili vo svojom 
srdci, tak sa obetovali aj pre svoje ovečky, im zverené. Tam v diaľke, 
pre nich obetovali svoje zdravie, svoj život na väčšiu slávu božiu.

Marta Kubinová rod. Štepániková 
– neter Pátra Jána Sprušanského SJ

Dr. Ján Štepánik – synovec Pátra Jána Sprušanskéo SJ

Foto: Archív J. Štepánika
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Mladý talent
Náš spoluobčan, mladý 

športovec, futbalista opätovne 
reprezentoval SR a  hráva ako 
kapitán mužstva U-16 za  DAS 
Dunajská Streda. Položili sme 
mu pár otázok.

Marek, opätovne sa Ti 
ozývame s  otázkou o  Tvojom 
futbalovom živote, čo máš 
nového? 

Po uvoľnení Covid opatrení 
som sa konečne mohol vrátiť 
späť do  plného tréningového 
procesu a  pokračovať 
v odohratí ligových zápasov, ale keďže sa situácia momentálne zase 
zhoršila, v trénovaní pokračujeme na základe individuálnych plánov 
od klubu.

Vieme, že si bol nominovaný na reprezentačný zápas s Čiernou 
Horou, dokonca si bol časť zápasu s kapitánskou páskou. Dojmy? 

Za túto možnosť som veľmi vďačný, je to pre  mňa motivácia 
do  ďalšej tvrdej práce. Reprezentačný dres som si obliekol 
pod vedením trénera Mareka Bažíka od ktorého som zároveň dostal 
dôveru odohrať celých 90 minút a od druhého polčasu viesť mužstvo 
ako kapitán .

Ukončil si základnú školskú dochádzku. Kde teraz študuješ? 
Ako sa Ti štúdium pozdáva? 

Po ukončení 9. ročníka Základnej školy v Dunajskej Strede som 
študentom 1.ročníka Gymnázia Ladislava Dúbravu. Skĺbiť futbal 
a štúdium nie je ľahké, ale dá sa to zvládnuť.

Aké máš športové plány, si spokojný so  svojím pôsobením 
v Dunajskej Strede?  

Cieľom je byť hlavne zdravý, aby som mohol robiť to, čo ma 
baví. Neustále sa zlepšovať a odohrať čo najviac zápasov. Treba ísť 
krok po kroku, ale postupom času by som si chcel zahrať v najvyššej 
slovenskej súťaži. Mojím snom je však zahrať si v Anglickej Premier 
League. 

Držíme palce v športovej, osobnej a študijnej sfére.

-jp-

Vyhodnotenie futbalovej sezónny 
2021/2022

Jeseň 2021 – A mužstvo odohralo 16 zápasov s bilanciou 12-
2-2 a  skóre 39:15, čím získalo 38 bodov. Z  toho bolo 8 zápasov 
odohratých na  domácom ihrisku s  bilanciou 8-0-0 a  skóre 27:8 
so  ziskom 21 bodov. Ako jediné mužstvo v  súťaži malo 100 % 
úspešnosť. Zápasy vonku odohralo s  bilanciou 4-2-2, skóre 12:7 
so  ziskom 14 bodov. Po  prehratom prvom zápase malo mužstvo 
od  druhého do  deviateho kola šnúru ôsmych zápasov bez  prehry. 
Od  jedenásteho do  šestnásteho kola malo šesť víťazstiev v  rade. 
Počas sezóny do zápasov nastúpilo 22 hráčov. Z  toho do všetkých 
16 zápasov nastúpili hráči: Huszár, Krempa, Vach, Perička a David 
Mihál. Góly vsietili hráči: Uher 8 (5x z 11m), Krempa 7, Perička 6, 
Dominik Mihál, Klein, Kozány po 3 góly, Vach 2, Huszár, Rešetka, 
M.Hoferka, Bartal, Míšaný, J.Šiška po  jednom góle. Najlepšiu 
dochádzku na  tréningy 90% mal Perička. Nasledovali Krempa, 
Vach, Uher a Míšaný. 

Počas zimnej prípravy, ak to situácia ohľadom Covidu 19 dovolí 
sú naplánované prípravné zápasy: cez  víkendy 19.-20.2. Borský 
Mikuláš, 26.-27.2. Kopčany, 5.-6.3. Dubovce, 12.-13.3. Mokrý Háj. 
Plánovaný začiatok jarnej časti sezónny je 26.-27. marca 2022.

Mladší žiaci U13 odohrali 14 zápasov s  bilanciou 2-0-14 
a skóre 8:101. Naše mužstvo patrí medzi najmladšie v súťaži a proti 
vyspelejším mužstvám odohrali pekné zápasy. V zostave sú 4 dievčatá.

V kategórii mladší žiaci si zaslúžia pochvalu všetky deti 
za prístup k účasti na tréningoch a zápasoch. Za odmenu ich svätý 
Mikuláš obdaroval balíčkami sladkostí. Góly vsietili: Sebastian 
Drúžek 3, Liana Malíková 1, Sofia Reháková 1, Oliver Matuský 1, 
Timotej Čulen 1 a Juraj Rosivač 1. 

Výbor organizácie usporiadal brigádu po  skončení sezóny, 
kde bolo vykonané pieskovanie a  hnojenie ihriska. Zároveň chce 
poprosiť touto cestou o podporu z 2% daní v roku 2022. 

Telovýchovná jednota ďakuje fanúšikom za  podporu, hráčom 
za  reprezentáciu, rodičom za pomoc pri  zápasoch detí a všetkým, 
ktorí podporili činnosť organizácie v roku 2021. Výbor telovýchovnej 
jednoty praje všetkým spoluobčanom príjemné prežitie vianočných 
sviatkov a všetko dobré v novom roku 2022.

Peter Rehák – predseda


