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 Obecné zastupiteľstvo pojednávalo v decembri r. 1934 

čís. 38 na svojom zasadnutí o založení pamätnej knihy.       

 Zápisnica:          

 Predmet: Pamätná kniha – ustanovenie Kronikára 

a letopiseckej komisie.    

 Vedúci notár, Juraj Švidrop, prednesie, že každá obec  je 

povinná viesť  riadnu pamätnú knihu v smysle §4. vlád. nar. čís. 

169/1932 musí byť ustanovený kronikár, ako aj dľa §7. cit. zák 

obec ustanoviť členov letopiseckej komisie. Žiada, aby členovia 

sa v tejto veci vyjadrili.     

 Usnesenie : číslo zast. 38/34.        

 Zastupiteľský sbor v Uníne za kronikára ustanovuje 

Alžbetu Flamíkovú, honorár jej ročný podľa práce ustanovuje. 

Do letopiseckej komisie, okrem notára a starostu z úradu, 

menuje Martina Dermeka a Jána Filipa.          

 Podľa zápisnice, stala som sa ja Alžbeta Flamíková, 

rodená Tomšová, učiteľka obecnou kronikárkou. Pôvodom som 

z Prietržky pri Holíči. Navštevovala som meštiansku školu 

v Hodoníne a v Skalici a štátny učiteľský ústav v Bratislave. Od 

r. 1925-29 pôsobila som na jednotriednej rím. kat. ľud.    
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škole v Lopašove, od r. 1929-1932 na štvortriednej rím. kat. 

ľud. škole v Sekuliach, v roku 1932 prišla som na tunajšiu rím. 

kat ľud. školu a pôsobím na III. učit. stanici. V roku 1933 vydala 

som sa za miestneho správcu školy Alexandra Flamíka. 

Vzhľadom k tomu, že tu pôsobím len krátku dobu, vypomáha 

mi pri zakladaní pamätnej knihy môj manžel.       

Obec Unín leží juhovýchodne od okresného mesta 

Skalice vzdialená asi 17 km po hradskej. Rozložená je na 

obidvoch brehoch Unínskeho potoka, ktorý pramení v hornom 

konci obce z viacerých pramepov a tečie západným smerom do 

rieky Moravy. Obec sa tiahne od západu na východ v štyroch 

domoradiach. Pravá strana potoka nazvaná je Veľkou stranou a 

ľavá Malou. Veľká strana je viac frekventovaná, lebo cez pu 

prechádza vicionálka a tá bola vždy lepšie udržovaná. Jej ulica 

je priestrannejšia a hustejšie zastavaná. Obidve strany spojujú 

3 mosty. Najstarší je horný most z roku 1891 stavaný 

staviteľom Pokorným zo Senice. Doľný, drevený most bol 

nahradený betonovým v roku 1927. Vystavil ho staviteľ 

Fordinál zo Šaštína za 15.500 Kč. Prostrednou spojkou medzi 

stranami bol len obyčajný prejazd cez potok. Keď sa koryto 

potoka prehĺbilo, zrobila obec cezep obyčajný drevený most. 

Ten nevyhovoval, lebo častými prí-      
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valmi  vody býval poškodený, preto nahradený bol betonovými 

trúbami o priemere 1 m, ktoré boly upravené v most.         

Občania i dnes, keď chcú varovať pred špatne 

rozmysleným plánom hovoria:  ,,Čo chcete stavať most pod 

Spolkom?“         

K vôli snadnejšej orientácii má obec niektoré 

pomenúvania. Dolina nad Potravným spolkom, sa menuje Husí 

rýnok, horný koniec Veľkej strany sa menuje Chrenovica 

a Kozou ulicou nazvaný je rad domkov za hospodou Ladislava 

Tótha. V hornej časti dediny tiahne sa výmoľ rozvetvený na 2 

ramená. Súdi sa, že tu sa asi usadili prví ľudia, aby boli chránení 

pred prívalmi a pred severnými vetrami.         

Podľa starých katastrálnych záznamov sa obec nezväčšila 

ani nezmenila, lebo stavalo sa na miestach starých budov. Až 

po svetovej vojne začala sa obec rozvíjať smerom k Radimovu. 

Prvý dom na Dolinke vystavil si Martin Krempa. Podľa 

štatistických údajov z roku 1921 je 230 domových čísel , v roku 

1931 bolo 286 domových čísel. Najstaršie roľnícke domy sú 

stavané z nepálených tehál (kotovic) a  pokryté slamou. Fara, 

stará časť školy a niektoré domy ze-    
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manského pôvodu sú stavané z kamenia dovážaného údajne až 

z holičského kamepolomu. Nové, poválečné domy majú 

základy betonové a múry z pálených tehál. Pokryté sú väčšinou 

škridlicou pálenou, niektoré cementovou a eternitom. Väčšina 

domov má tvar tlačeného písmena  L . Domy majú väčšinou 

brány pod spoločnou strechou. Dvere do ulice (výstupky) majú 

väčšinou len staré domy. Najstaršie domy majú ešte malé 

jednoduché okienká (60x60 cm). Novšie domy majú dvojité 

väčšie okná s mrežami a najnovšie sú 1m x 1.5m bez mreží. 

Každý dom má kuchypu (síp) komoru a izbu. Zámožnejšie 

domy majú 2 až 3 izby. Obývaná je väčšinou siep a 1 izba. 

Ostatné sú vyzdobené 2 posteľami  s  hodne nacpanými 

vankúšami na lešení. Postele sú pokryté plachtami vyšitými 

krížikami, alebo plným vyšívaním. Okrem postelí sú tam 1-2 

skrine, 1 zásuvková, ktorú dostáva nevesta do výbavy. Skrine si 

vyzdobujú soškami svätých a papierovými ružami. Medzi 

oknami je v niektorých domoch ešte vyrezávaná lavica a stôl. 

Tieto zvané parádne izby sa nevykurujú, používajú sa 

k ukládaniu sviatočného šatstva a  v niekoľkých prípadoch i ako 

sýpky. Iba pri rodinných slávnostiach, keď je svadba, krštenie,            

 

  



7 
 

hody, pohrab sú používané.       

V starších stavbách je miesto dlážky nabitá zem 

vymazaná, posýpa sa žltým pieskom. V nových domoch sú 

dlážky z dosák. Staršie stropy sú z trámov a z dosák, nové sú 

plafóny.    

Za najstarší stavbu v obci je považovaný dom Jurigovský 

obývaný teraz Št. Štepánikom, tiež Ryšalkovský, zadná časť 

domu Martina Varmužu (v tom dome sa dochovávalo veľmi 

mnoho oviec) a Martina Matulu. Dom Františka Václavka, ktorý 

je za humnami, proti veľkému kostolu, bol dľa vyprávania ľudí 

pôvodne salašom a neskoršie majerom štátnych veľkostatkov. 

Staré zemanské domy boly Thebery na mieste domu Joz. 

Žilinka, čís. 208, (odtiaľ pochádzal kpaz Gašpar Thebery, bol to 

vraj vznešený rod.) kúria Mrázových, Polákových, Sovíkových. 

Dom Martina Dermeka oproti kaplnke, bol panský do roku 

1848. Potom bol farou, v ktorej účinkoval dôst. p. Pivopka, 

miestny farár.       

Na štíte takmer každého domu u starých medzi oknami, 

je vypísaný rok stavania a začiatočné písmená majiteľovho 

mena. Staré nápisy sa nezachovali, len maľby: velebná sviatosť 

vo venci kvetov, kalich so sv. hostiou pod ním datum stavby, 

kríž medzi 2 sviecami a pod.        
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Počet obyvateľov   Podľa sčítania v r. 1919 bolo tu 1248 obyvateľov a  to 

581 mužov a  667 žien. Čechoslovákov 1200, Maďarov 4, 

Nemci 2, iní 42. Katolíkov bolo 1200, evanjelikov 5, židov 43. 

Domov bolo v tomto roku 274. V roku 1930 bolo 311 

domových čísiel (vystavaných domov bolo 286). Počet 

obyvateľov 1427, mužov 705, žien 722, Čechoslovákov 1425, 

Maďarov 0, Nemcov 2 -iných-  Katolíkov bolo 1400, 

evanjelikov 3 židov 24. Hustota obyvateľstva. V tunajšom 

chotári pripadá na 1 obyvateľa 1.59 km2. V roku 1934 

narodilo sa 28 detí, chlapcov 15, dievčat 13, zomrelo 15, 

mužov 5, žien 10, spatkov  bolo 16 

Cigáni v obci.   Na obidvoch koncoch obce usadili sa cigáni v počte 44. 

Pod dedinou je 6 cigápskych domkov s 36 osobami a za 

dedinou sú 3 s 8 cigápmi. Väčšina sa ich živí čestne, prácou, 

lámaním kamenia, vypomáhaním pri hospod. prácach, 

u  mäsiarov a sbieraním liečivých rastlín  

Cudzinci v obci.   Z cudzincov sú tu usadení 3 občania a to Jozef Pavlačka, 

Pavel Mareš a Ján Rott. Rod 2 prvých má pôvod v Uníne len 

presťahovaním sa nadobudli príslušnosť v Rakúsku, Rott je 

pôvodom ríšsky Nemec.    

Zadelenie obce.   Obec Unin podliehala pred prevratom pod 

slúžnovský úrad v Holíči a bola v župe 
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Nitrianskej až do roku 1920. Potom bol okres zadelený 

do Bratislavskej župy až do zrušenia žúp. Sme v okrese 

skalickom.  

Zamestnanie  Obyvateľstvo sa zaoberá väčšinou roľníctvom asi 

obyvateľstva.rodín. 169 rodín, 61 rodín je nádeníckych, 8 obchodníckych a 7 

úradníckyh. Rodiny roľnícke, obchodnícke a úradnícke bývajú 

v pohodlných bytoch. Väčšina nádeníkov a  remeselníkov 

majú vlastné domky, len niekoľko chudobných rodín býva 

v prenájmu.  V Petrovskom majeri sú zamestnané len 4 

rodiny, ostatné zarábajú len v dedine. V zimnej sezóne 

zarábajú mnohí v tunajších lesoch, kácaním stromov. 

Dostávajú 5 Kč od metra a  korene.  Podrast prerubujú za 3-

tiu hromádku. 

Mzdy.  Svetová kríza zastihla aj našu obec, k tomu sa 

pridružila i  neúroda a  veľký pokles cien hospodárskych 

výrobkov a  dobytka. Následkom toho zadlžili sa mnohí 

roľníci. Dosiaľ sú pred exekúciou chránení vládnou úpravou-

moratoriumom. Z týchto dôvodov i mzdy nádeníkov sú 

pomerne nízke. Denná mzda muža so stravou je 10Kč, ženy 

8Kč, bez stravy u muža 15Kč, u ženy 10-12Kč. Cez žatvy 

pracujú výžinkari za 10. mieru-kúpku, ktorú mu hospodár 

dovezie domov, ale nevymláti. Pri inej práci dostane výžin-  

 

  



10 
 

kar 5-7 Kč a stravu. Dospelý sluha má 1000Kč, boty, 2 

oblečenie prádla ročne a  na sviatky 10K, na nedele 2Kč. 

Dospelá služobná má 800Kč ročne a šatstvo dľa 

prijednania. 15-16 ročné deti majú 40-50Kč mesačne 

Mzda pred válkou   Pred vojnou platilo sa nádeníkovi 70 halierov 

a strava, bez stravy 1Kč. Dospelý sluha mal 100K ročne, 2 

oblečenie prádla, 2 zástery a boty. Dospelá dievka 80K, 

kacabaju,  2. prádlo a boty.  

Vysťahovalectvo.   V dobe predválečnej temer 1/3 obyvateľstva bola 

vysťahovaná do Ameriky v SSU. Toto vysťahovanie zavinila 

veľká zadlženosť následkom pitia. Mnohé zámožné zemanské 

a sedliacke rodiny sú dnes úplne chudobné. Iní si v Amerike 

pomohli, vrátili sa a vyplatili dlhy. V dobe poválečnej 

vysťahovali sa mnohí do Argentíny, Kanady a  do Francie 29. 

V poslednej dobe vysťahovalecký ruch do cudzích štátov 

poklesol, lebo cudzé štáty zamedzujú príliv cudzincov pre 

nezamestnanosť. 

Nezamestnanosť.   Celý svet trpí nezamestnanosťou, ktorá v poslednú dobu 

čiastočne klesá. Však štátne, okresné i obecné rozpočty 

pamätajú podporou a  núdzovými prácami na 

nezamestnaných, tým sa ovšem veľmi zaťažujú. Aj Unin dáva 

posledné roky do rozpočtu 2000Kč pre neza- 
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mestnaných na núdzové práce.  V Uníne sú 3 hostince 

a všetky obchody predávajú požadované liehoviny. V roku 

1934 vypilo sa za.....Kč, v roku 1935 za ..... Kč. Sú tu 2 trafiky, 

ktoré dostali až po válke Štefan Kuchárek ako invalida 

a František Hodinár, ako legionár. Prefajčilo sa v r. 1934 za 

..... Kč, v roku 1935 za .....Kč. Pred vojnou bola tu len 1 trafika 

u Grunwalda.  Hostince mali v dávnejších dobách , Icek 

a Opler, neskôr do prevratu Jakub Holzmann a Jakub Berger. 

Kulturné Pomery.  Tunajšia rím. kat. ľudová  škola má 8- ročnú školskú 

dochádzku. Neni prípadu, aby i ten najslabší žiak neukončil 

aspop 3 ročníky ľud. školy. Čím ďalej, lepšia sa pomery 

v škole. V dobe predválečnej, keď nebola spresnená školská 

dochádzka, a v dobe válečnej, keď boly deti používané 

k poľným prácam, školu špatne navštevovaly, preto sa mnohí 

nenaučili čítať a písať. Po válke, keď boly učiteľmi zriaďované 

večerné kurzy , doplnili čiastočne svoje vzdelanie. Dnes, iba 

niektorí starí ľudia, nevedia čítať a písať. 

Školstvo.  V obci je teraz len rím. kat. ľudová škola 

s vyučovacím jazykom slovenským. Bola založená asi pred 

rokom 1788 a je vystavená v záhradách Pechov, Vicencov 

a  Modrovských, za to im obec darovala pozemky pod starým 

krížom. Finančný úrad neudal na požiadanie potrebné číslá.  
  



12 
 

 Najprv bola len jednotriedna až v r. 1877 bola rozšírená na 

dvojtriednu v r. 1925, 15. apríla na trojtriednu v r. 1931 na 

štvortriednu a v r. 1932 na päťtriednu. Má len 3 učebné 

siene, štyria učitelia učia striedavo a 1 po celých dpoch 

najvyššie ročníky 6-8. V školskom roku 1932-1933 bolo 247 

žiakov, v škol. roku 1933-34 bolo 244 žiakov, v roku 1934-35 

je 246 žiakov.         

Dôchodky organistu  Podľa kanoníckej vizitácie z 30. septembra  

učiteľa v najstarších 1788    pôsobil   na   tunajšej    škole    organista-učiteľ   Antón  

časoch.       (Uherčík) Uherkovič. O škole a žiakoch nie je poznámok, iba 

jeho dôchodok je zaznamenaný nasledovne: Polia na Újezde 

(pri hradskej) 1,5 prešporských meríc, Podevsí 1.5 prešp. 

meríc, nad Hoštáky 0.75 prešp. mer.  na Bukovci 2/4 preš. 

mer., Koryto 1. 2/4 prešp. mer. , ďalej ¼ roľníckej sésie 

s lúkou. Od obce 8 zlatých (florenium) 6 fúr dreva (teraz v r. 

1788 dostáva 2 fúre), ktoré obec vytne a do domu dovezie, 

30 prešp. mer. raži, ktoré sú povinní rychtár s pani zemanmi 

vybrať a do domu odovzdať. Za zvonenie proti víchriciam 

dostane 1/5 vína, poťažne i 1/2. Za oplatky 1. 1/2 prešp. mer. 

od kostola. Za dvoje pašie 2/5 vína z kostolnej kase, z ofier 

1/3 záhradu u Olšia. Od kúrie Saarianskej 1. 1/8 prešp. mer. 

raži, z majera 3/8 prešp. mer.raži, od domkárov 10 grošov, od       
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poddomkárov 5 grošov.  Za pohraby dospelých i malých 25 

grošov, za sv. omšu liber. 50 grošov, za veľkú omšu 25 

grošov, za malú 12 grošov, za ohlášky domácich 12 grošov, za 

ohlášky cezpoľných 25 grošov, za zvonenie 5 grošov, za 

učenie 1 dieťaťa 30 grošov a 1 pecen chleba.        

Učitelia, ktorí  Okrem   spomenutého   organistu – učiteľa   pôsobili 

tu pôsobili. tu na škole ešte nasledovní: Štefan Matula, František Matula, 

Lokotka Vaculík, J. Milvay, Haldina, Ján Tokoš, Terezia 

Fančovičová, Anton Nižpanský, Gejza Verešík, Ladislav 

Flamík, Anton Jakubécky, Maria Kleinová, Alexander Flamík, 

Elena Fodorová, Anna Koutná, Justa Šíšoláková, Cecilia 

Longauerová, Margita Jakubéczyová, Mária Flamíková, Maria 

Dostálová, Alžbeta Tomšová vydatá Flamíková, Klára 

Jakubéczyová, Leo Plíhal,  Jaroslav Žárský, Ľudmila 

Vatechová, Štefan Drábek, Týchto ľudia pamätajú 

a spomínajú. V roku  1934-35 pôsobia na tunajšej škole títo 

učitelia: Alex. Flamík, správca školy, Alžbeta Flamíková, Klára 

Jakubecziová, Jaroslav Žársky a Štefan Drábek, učitelia.          

Židovská škola.  Bola tu tiež jednotriedna židovská škola asi od roku 

1883 do roku 1918 vedľa terajšej židovskej synagógy. Mávala 

ročne 20 žiakov. Navštevovali ju nielen židovskí žiaci, ale 

i deti zámožnejších roľníkov, aby boly lepšie pripravené 

k ďaľším štúdiám,   
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lebo na rím. kat. ľud. škole  pripadalo na učiteľa až 80 žiakov. 

Vyučovacá reč bola maďarská. Jej učiteľmi boli: Jozef 

Buchwald, Heinrich Weis, Katz a Jozef Weis.         

Hospodárska  Od  1  novembra    1934    bola    pri    tunajšej    škole 

ľud. škola. zriadená dvojročná hospodárska ľudová škola. Jej správcom 

bol menovaný Alex. Flamík, triednym učiteľom Štefan 

Drábek. Všetci učitelia (5) vyučujú s úhrnom 9 hodín 

týždenne. Škola je v réžiách minister. zemedelstva. Vecný 

náklad znáša okres a obec. Má 43 žiakov.           

Hospodársky  V roku  1907    založil    učiteľ    Ladislav    Flamík    pri 

čítací krúžok. tunajšom Potravnom spolku ,,Čítací krúžok“ pre  roľníkov. 

Jeho stanovy zaslal k schváleniu . Stanovy, do 3 týždpov 

nevrátené, boly podľa tehdajších platných zákonov, 

považované za schválené. Slávnostne, s  hudbou a  zábavou 

zahájili činnosť krúžku. Ale notár Gellér, Maďar vyslal 

žandárov, aby zábavu rozohnali. To oni nie s veľkou 

šetrnosťou predviedli. Poriadatelia a občania sa postavili 

proti ním a rozhnevaný muzikant, Pacejka, udrel žandára 

trúbou, až ju rozbil. Bál sa následkov, preto utiekol do 

Ameriky. Lad. Flamík zaplatil 40 Kč pokuty a poriadatelia po 

20-30 Korunách. Chudobní mali byť trestaní  väzením. 

Väčšina sa rozhodla pre väzenie.           
  



15 
 

Vraj so spevom , ako keď idú k odvodom, išli si odsedieť trest 

do Holíča. Pred prevratom usporiadaval slovenské divadlá len 

učiteľ Ladislav Flamík vždy len s deťmi. Na to tiež pozerali 

maďarské úrady nepriaznivo.        

Divadlá.  Po prevrate sa rozvinulo divadelníctvo.  Prvé divadlo 

nacvičil Karol Kokrhel, kolár za pomoci tehdajších študentov 

Tibora Matúškoviča a Antona Buchtu. Potom sa často 

striedali najviac Urbánkove kusy. Odohrávali sa striedavo 

v Potravnom spolku a v hostinci Ladislava Tótha. V Potrav. 

spolku bola sústredená mládež orolská a  u  L. Tótha mali 

stredisko hasiči. Obidva spolky boly založené po prevrate. 

Ušľachtile zápolili v hraní divadiel. Orolský spolok v roku 1923 

zanikol. I učitelia usporiadali do roka 2-3 divadlá v prospech 

školy.        

Folklory, vysielané  Alexander Flamík zachytil miestne zvyky 

do radia. v štyroch folklóroch vysielaných do radia. Dpa 21. Mája 1932 

bola vysielaná ,,uninská svatba“  z Bratislavy do všetkých 

staníc republiky. Sostavil (napísal) a nacvičil ju Alex. Flamík, 

miestny správca školy. Účinkovali: vdova Maria Flamíková, 

Anna Flamíková, Františka Macejková, Štefan Feldman, Karol 

Kokrhel, Imrich Matúškovič, Vojtech Pecha, Jozef Vach, Jozef 

Dermek, Mikuláš Masaryk a Severín Varmuža.            
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24 septembra 1933 vysielaný bol uninský ,,Senoseč“ 

z mestského domu zo Skalice. Napísal a nacvičil ho Alex. 

Flamík, spr. školy. Účinkovali: Štefan Feldman, Karol Kokrhel,  

Vojtech Pecha, Imrich Matúškovič, Jozef Flamík a Alex. Fagan.           

14. januára 1934 zase bola vysielaná ,,Folkloristická 

vianočná scéna“ z obecného domu v Holíči. Napísal a nacvičil 

ju Alex. Flamík spr. školy. Účinkovali: Valéria Petržalová, Klára 

Jakubéczy, Ľudmila Vatechová, Štefan Feldman, Karol 

Kokrhel, Imrich Mátuškovič, Vojtech Pecha a školské deti,  

Alžbeta Hoferková, Maria Janíková, Helena Vapková, 

Silvester Feldman a Peter Mach. 

23. Decembra 1934 vysielali Unínčania z obecného 

domu v Holíči ,,Folkloristickú vianočnú scénu“ z  hájovne 

a  z  dediny. Napísal ju, nacvičil a konferoval Alex. Flamík, spr. 

školy. Účinkovali: Alžbeta Flamíková, Klára Jakubéczi a Štefan 

Drábek učitelia, Štefan Feldman a Milan Novomeský.      

Telefon.  Telefon obec nemá, bárs sa už viackrát o tom 

pojednávalo, neprišlo k uskutočneniu pre finančné nesnádze. 

V nutnej potrebe telefonuje sa z Petrovského majera.         
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V obci boly poriadané hospodárske prednášky učiteľmi 

i cudzímí prednášateľmi. V Poslednej dobe najviac 

hospodárskou školou v  Holíči. Najobľúbenejším 

prednášateľom je riaditeľ hosp. školy Jozef Zábranský, je 

našim stálym poradcom v hospodárskych veciach. Učiteľ, 

Alex. Flamík, zahral viac bábkových divadiel.  

V roku 1929 založil ,,hospodársky čítací kruh“, ktorý mal za 

účel rozširovať hosp. spisbu a poučovať roľníkov 

o modernom, výnosnejšom hospodárení. Členovia krúžku 

schádzali sa v zimnom období, vždy v stredu k debatnému 

večierku. Krúžok usporiadal zo svojich režií, od 20 januára 

1930 šesťdpový košíkarský kurz. Od zemedelskej rady bol 

vyslaný košíkarský majster. Kurz navštevovalo 31 mužov.         

V roku 1933 pre finančné nesnádze, krúžok zamĺknul. 

Jeho knihy a časopisy boly vradené do obecnej knižnice, 

dokiaľ sa krúžok nespamätá.        

V roku 1934 od 1 novembra čítací krúžok znovu ožil. 

Osvetový sbor prijal ho do svojich režií, bude platiť hosp. 

časopisy, okurovanie a osvetlenie. Umiestnený je v rím. 

kat.ľud. škole.      

Obecná knižnica  Okrem žiakovskej a učiteľskej knižnice je tu i obecná 

knižnica. Založená bola v roku 1925, po vyjíti nariadenia 

o zriadení  o-   
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becných knižníc.  Prvým knihovníkom bola Terezia Šišková, 

knižnica bola u rychtára, po nej bol obecný sluha (portáš) 

Leopold Kubica, knižnica bola na obecnom dome.  V tejto 

dobe sa stratilo veľa sväzkov. Potom prevzala úlohu 

knihovníka učiteľka Justa Šišoláková, knižnica bola 

umiestnená v jej byte. Po jej odchode v r. 1930, prevzal 

vedenie knižnice Alex. Flamík a umiestnil ju v škole.  1933. 

roku mala 123 sväzkov, behom roku (väčšinou v zime) 

vypožičávalo si knihy pravideľne 32 ľudí. Bolo požičaných 317 

sväzkov. Obec prispievala na obec. knižnicu 700 Kč ročne. 

Knihovník nedostáva žiadnej odmeny.         

Hasičský spolok.  Hasičský spolok bol tu založený už roku 1888 

notárom Ralbovským , on bol tiež jeho prvým veliteľom. Po 

pom boli veliteľmi notár Dostál a Štefan Duchoslav až do 

roku 1906, kedy zanikol. Zostala striekačka a 2 staré výstroje. 

5. Mája 1922 bol znovu založený notárom Ferd. Berényim 

a Karolom Kokrhelom. Prvým veliteľom bol Karol Kokrhel, 

kolár. Spolok mal 28 členov, v r. 1928 bola reorganizácia 

sboru na 22 členov, tí sú až dosiaľ. V roku 1922 objednali si 

z Olomúca výstroj a výzbroj za 9682 Kč. Peniaze si našetrili 

hasiči zo zábav a z divadiel, obec prispela len 1300 Kč. Na rok 

1934 bolo dané do obec. rozpočtu 2870 Kč. Nové hasičské 

skla-         
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dište bolo vystavené zárovep s poštovým úradom v roku 

1926 vedľa pošty. 

Hasičstvo má tiež svoje kultúrne poslanie. Jeho 

zdarilé hasičské cvičenia, už po 3 roky úspešne prevedené 

a zimné hasičské kurzy, poriadané ich veliteľom K. 

Kokrhelom, nemalou mierou prispievajú k poučeniu členstva 

a zušľachteniu obyvateľstva.       

Osvetový sbor.   Obec má tiež svoju osvetovú komisiu, ktorej členmi 

sú v roku 1934 títo: Juraj Švidrop, ved. notár, predseda, učiť. 

Alžbeta Flamíková, tajomníčka, Severín Palkovič a  Alex. 

Berger, členovia. Komisia podlieha Okres. osvetovému sboru 

v Skalici. Usporaduje národné slávnosti, obstaráva 

prednášateľov k poučným prednáškam.           

Futbalový klub.  V r. 1931 založený bol ,,Športový futbalový klub“ 

Zakladateľmi boli: Frant. Valent, obchod. cestujúci a Jaroslav 

Bílík, strojník. Obec dala spolku k dispozícii obec. pozemok,  

pri veľkom kostole, ktorí  si upravili na fut. hrište.         

Radioprijímače v obci. Kultúrny  vývin obce podporujú tiež radioprijímače, 

ktorých je v obci 20. Rozptýlila sa počiatočná nechuť, ktorá 

bola zavinená domnienkou, že anténa radia priťahuje časté 

vodné zrážky. Dôležitejšie veci, hlavne denné zprávy počasia 

a  hospod. prednášky, sú stále hojnejšie sledované. 

Z  roľníkov mal prvé radio Imrich Matúškovič.          
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Čítanie časopisov politických i hospodárskych sa  

stále viac rozmáha. Počet ich vzrástol na 52.   

Až v poválečnej dobe začali dávať rodičia svoje deti 

na štúdiá. Dosiaľ len 3 chlapci majú jednoročnú hosp. školu 

v Holíči a veľmi málo ich navštevovalo 14. dpový hosp. kurz 

v Holíči. 2 odrastlé dievčatá navštevovali hospodypskú školu 

v Skalici.         

Diplomovaní ľudia.  Pred vojnou mala obec týchto diplomovaných ľudí: 

Dr. Filozofie Gašpar Thebery, kpaz, pôsobil v Štefanove 

a zomrel v Petrovej vsi r. 1750. Jozef Buchta bol farárom 

v Chropove, zomrel r. 1929. dr. Jozef Krempa, vojenský lekár 

už zomrel, Štvrtecký, farár, Pavel Drúžek, bývalý farár 

v Bolerazi obidvaja sú už mrtví.  K. Juriga, teraz farár pri 

Ostrihome v Maďarsku. Pavel Rehák bol rím. kat. kpazom  

zriekol sa kpazstva a stal sa profesorom , teraz je na penzii 

v Skalici, venuje sa vinohradníctvu.        

Diplomovaní po  Po  svetovej vojne  dosiahli  diplomy   títo.   Dr. Tibor 

vojne.                          Matúškovič, štát. zástupca  teraz v Nitre, Anton Buchta, berný 

úradník v Skalici. Karol Hodinár má vysokoškolské právnické 

vzdelanie, teraz je berným úradníkom v Skalici. Vojtech 

Krempa po gymnaziálnej  maturite  venoval sa mlynárstvu, 

teraz roľníctvu. Študentov navštevujúcich stred-  
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nú školu je 8.         

Ľudové umenie.  Pred vojnou pestovali sa výšivky na konopnom 

plátne a madeira (dierkové) vyšívanie zvlášť na ručníkoch 

a  posteľových plachtách (pokrývkach). Až v dobe poválečnej  

vlivom školy, kde sa začali kresliť ornamentálne prvky, 

rozvinulo sa ornamentálne – plné vyšívanie. Vyšívajú ním 

zadné rožky ručníkov, nosné rožky zástier a široké pásy pri 

dolnom okraji, pokrývky na postele uteráky,  tiež i kapesníky 

šijú dievčatá touto technikou sebe i mládencom. Jednotlivé 

ženy vedia krásne vyšívať zlatom a striebrom lajblíky a čepce 

pre nevesty. Cena čepca kolísa medzi 250-300 Kč, po válce 

stál 500-600 Kč.         

Kroj.  Kroj zachovaly len ženy, muži ho obliekajú len pri 

slávnostiach (svadba, krštenie a vzkriesenie, na Božie telo, 

dožinky).             

Ľudové zvyky.  Ľud ich prevádza na Vianoce, na Veľkú noc, pri 

svadbách. Zachovala sa dosiaľ pohrabná tryzna, zvaná 

trachta. Všetky sú spoločné so zvykami okolitých dedín, preto 

ich nezaznamenávam. Alex. Flamík, spr. školy, zachytil ich do 

folklorov vysielaných do radia.      

Berné údaje.  Obec má 20.704K  dapového základu. V roku 1933 

mala 170% dapovej obecnej   
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prirážky. Obecný rozpočet v roku 1933 robil 92.844K 

prijmu, 53.661Kč výdaju, schodok bol 39.183Kč.        

Vedúci obce.  Starostom obce je dnes roľník Severín Palkovič. Pred 

ním spravovali obec títo starostovia: Ján Matúškovič, Ján 

Buček, Ján Pecha Štefan Krempa, Imrich Ulhélyi, Jozef 

Varmuža, Imrich Polák, Martin Varmuža, Imrich Polák, Anton 

Dermek, zase Imrich Polák, Imrich Brúsil. V roku 1918 bol 

starý úrad, pred farou, shodený a zvolený nový. Bola to len 4-

členná obecná rada: Pavel Buchta, Martin Šiška, Martin 

Dermek, Vendelín Zajíček. Pôsobili do decembra 1918. 

Potom bol zvolený za starostu (Martin Šiška), Pavel  Buchta 

a podrychtárom Martin Šiška, pokladníkom Ján Filip. Strán 

nebolo, ale na lístky sa volilo. Pavel Buchta po 9 mesiacoch 

zaďakoval za starostenstvo a zvolený bol Štefan Rehák, 

spravoval obec len 7 mesiacov. Po pom bol zvolený 15. 

Januára 1921 Martin Šiška a stál v čele obce až do roku 1931. 

29. septembra.         

V starých dobách všetko riadil notár. Aktá boly 

maďarské, starosta sa len podpisoval.        

Miestostarostom je teraz Martin Dermek, pokladníkom 

Štefan Vacula, členmi obecnej rady sú: Severín Palkovič, 

starosta, Martin Dermek, Štefan Vacula, Štefan Rehák,       
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Ján Malík a Štefan Židlík.           

Členovia obecného zastupiteľstva, sú títo: Michal 

Matušovich, Severín Palkovič, Jozef Žilinek, Štefan Rehák,  

Martin Dermek, Štefan Vacula, Štefan Flamík, Vendelin 

Zajíček, Ján Vanek č. 92, Pavel Pecha, Jozef Rehák, Štefan 

Straka, Imrich Hoferka, Martin Šiška, Ján Malík, Štefan Žídlík, 

Ján Vanek, Moric Berger.         

Finančná komisia: Michal Matušovich, Vendelín Zajíček, 

Štefan Straka, Móric Berger, Karol Kokrhel, Pavel Matúškovič.         

Stavebná komisia: Severín Palkovič, Michal Švrček, 

Martin Šiška, Ján Albrecht, Martin Varmuža.     

 Volebná komisia:  Frant. Václavek, Štefan Sprušanský, 

Jan Paníček, Štefan Hoferka .     

Zdravotná komisia: Dr. Jozef Španka, štát. obvodný 

lekár.            

Vicionárny výbor. Severín Palkovič,         

Osvetová komisia: Alžbeta Flamíková, tajomníčka, Juraj 

Švidrop, predseda, Severín Palkovič a Alexander Berger.          

Všetci títo boli zvolení 29. septembra 1931. Vtedy 

kandidovaly tieto strany: Hlinkova ľudová, roľnícka, 

kresťansko-socialistická, židovská a komunistická.        

Hlinkova ľudová strana dostala 11 mandátov, agrarná 

(roľnícka) 4, komunistická 2 a židovská 1.      
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K okresným voľbám 1931 kandidovaní boli za Hlinkovu 

ľudovú str. Štefan Vacula a za stranu republikánsku 

(agrárnu) Pavel Buchta.                 

 Obecný dom.  Unin má svoj obecný dom, kde je sídlo notára pre 

Unin a Radimov. Bol postavený r. 1889. Radimov prispieva 

33.33% na notariát.              

Od 1. Augusta 1934 nastúpil, po odchode predčasne 

penzionovaného not. tajomníka Juliusa Dostála, nový vedúci 

notár Juraj Švidrop pôvodom z Levoče.  Pôsobil dosiaľ ako 

pridelený notár v Šale nad Váhom. Pred ním tu účinkovali títo 

notári: Pruskay, Bayer,  Dostál, Gellér,  Rudolf Mandelík, 

Hrnek z Koválovca, Hugo Mazáč, Ferdinand Berényi, Martin 

Strážnický, Julius Dostál.        

Poštový úrad. Údaje, týkajúce sa obec. admin.  mám z obec. domu.  

  Poštový úrad je umiestnený v obecnej budove 

vystavenej v roku 1926 naproti obecného domu. Predtým 

bola umiestnená pošta  naproti školy u kováča Jozefa 

Matúškoviča. Poštovpa bola založená v r. 1900. Teraz je 

úradníčkou pi. Magda Sojaková, rod. Biharyová, pred pou 

viedla poštu jej matka Alžbeta Biharyová od r. 1900 musela 

držať kopa i sluhu.         

  Poštu dopravuje Michal Macek z holíčskej pošty 

spoločne i  pre Petrovú Ves. Pošta je dopravovaná každý dep 

okrem nedele, asíce           
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 v utorok a vo štvrtok prináša ju peši, ostatné dni povozom. Za 

rok 1933 odoslala pošta 2200 doporučených dopisov, prijala 

5530, balíkov prijala 1200 a odoslala 1235, pepazí prijala 

1,440.000 Kč, odoslala 1,500.000 Kč. 

Časopisy: Mesačný plat úradníkov obnáša 23 200 Kč.      

 Do obce prichádza 52 časopisov a to politických časopisov 

slovenských 9, českých 6, nemeckých 4, maďarských 1. 

Odborných 25, ostatné chodia zábavné a náboženské.  

  Časopisy odobiera 150 roľníkov, a  80 inteligentov.       

Radioprijímače:   Radiových prijímačov je v Uníne 20. Prvé krystalové 

prijímače mali v roku 1924 četnícky strážmajster Frant. 

Koutný a učiteľ Alexander  Flamík. Prvý lampový prijímač mal 

Alexander Berger.         

Četníctvo:  V dobe predválečnej nebolo tu četníctva, dochádzali 

sem četníci z Gbelov, z  Holíča a  zo Šaštína. Až po válke, 20. 

Júna 1920, bola tu zriadená četnícka stanica so 4 silami. 

Najprv bývali u Pavla Buchtu, potom u Jakúbka, potom 

presídlili do domu Grunwalda, kde je stanica až dosiaľ. Prvým 

veliteľom stanice bol Michal Kantor, po pom Metodej Lacina, 

Ján Hobka, a Alojz Ptíborský. Teraz má čet. Stanica 4-člennú 

posádku jej veliteľom je Alojz Ptíborský. Pod ich dozor 

podlieha: Unin, mys-    
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 livpa, mlyn Michálek, majer Petrová Ves, majer Bresty, majer 

Gombár, majer Budkovany, Radimov, lesy a pozemky 

spadajúce do katastru obce Unína a Radimova.     

Četníci v r. 1934:  Strážmajstri v r. 1934 sú štyria asice: Alojz Ptíborský, 

veliteľ četn. stanice, Frant. Dolanský, Frant. Mlátilík a Anton 

Fojtl.          

Nočná stráž:  Obec má okrem hasičov svoju zvláštnu nočnú stráž, 

platených 2 pomocných, ktorí hlásnou trúbou hlásajú každú 

hodinu nočnej doby. Majú ročne 150 Kč každý a koledu na 

Vianoce a na fašiangy. Okrem hlásnikov sú každú noc štyria 

muži, podľa domových čísiel, strážcami dediny. Nad nimi mali 

do nedávna dozor hasiči, teraz sa hlásia u obecných hlásnikov 

na obecnej strážnici proti obecnému domu. Počas žatvy 

a mlatby tiež v dobe,  keď sú v obecnej pokladni vybrané 

dapové peniaze, strážia  okrem  strážnikov  i  hasiči.   Toto   sa  

Krádež. prevádza od 3 novembra 1931. Vtedy sa stratiy obecné 

peniaze v obnose 42 000 Kč, ktoré neboli poistené a obec 

tým utrpela do 45 000Kč škody.         

Požiare.  19. augusta  r. 1932 vyhorely stodoly Ondreja Vacha, 

Emila Vrbeckého a Jána Horváta. Príčina požiaru nebola 

zistená. V máji roku 1928 zhorela strecha domu 

Grunwaldovho, a o niekoľko dní  neskôr zapálil maloletý            
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Tibor Vrbický otcovi seník. 8. Ročný žiak, Štefan Novovesky 

zapálil v r. 1931 kozoľ slamy Martinovi Míšanému. V r. 1906 

vyhorely maštale p. Moricovi Bergerovi. Veľkých požiarov 

predtým nebolo.            

Komornícka  Miestna cirkevná kronika nebola vedená. 

vizitácia. Vo farskom archíve uschováva sa kanonícka vizitácia z 30 

septembra 1788, z doby kardinála primáša Bathyamiho, 

v ktorej zaznamenal tehdajší farár Pavel Polakovič (zomrel 

v Uníne r. 1807) nasledovné, Kostol sv. Martina (už vtedy bol) 

je za dedinou, kolom neho je omurovaný cintorín. Už pred r. 

1749 tam stál, ale bol malý jeho rozmery boly: sanctorium 

4.5 orgií dlhý, 3.5 orgií široký, 4-orgie vysoký. Loď bola dlhá 

20 orgií, široká 66 or, vysoká 4.5 org. Chorusa nebolo. Organ 

bol nízko položený, len málo nad ľudí vyvýšený, aby videl na 

oltár. Veža bola vysoká 16 orgií, široká 3 org. Okná boly 4, 

dvere 2. V roku 1749 bol znovu postavený, rozšírený, aby bol 

súci aj pre filialníkov. Stavba stála 2000 zlatých, ktoré požičal 

císar František 1. Dlžobu túto splácali občania v ročných 

splátkach. V roku 1780 daroval Michal Vanek, miestny roľník 

hlavný oltár. (Jeho popis shoduje sa s terajším oltárom).  

Cisár František 1. daroval 3 okruhy cirkvi, kto-           
 

  



28 
 

ré boly vedľa seba. 1 okruh je 6 prešporských meríc. Tieto 

pozemky mali za susedov Juraja Kuchárka a Martina Vapka. 

Prvý okruh mal v árende Ján Pivopka, platil 20 zlatých a 25 

grošov, druhý okruh mal v árende Juraj Straka, platil 21 

zlatých, tretí okruh mal v árende Andrej Kapitán, platil 21 

zlatých. Cirkev mala ornú pôdu nad Luhom zvanú 

Babinovskú, (3 prešp. merice). Hrabovec (4.5 prešp. mer.), 

vinohrad mal v árende Michal Tománek, platil urnu vína. 

Víno zostalo farárovi ako naturálny dôchodok. Desiatky 

dostával farár z Hrabovca, z Koze, z Bukovca, zo Slaného 

bahna, z Luhov a rôľ pod kostolom. Na veži kostola sv. 

Martina boly 2 zvony zharmonizované. Jeden vážil metrický 

cent, druhý 3 metrické centy. Pri pohraboch platilo sa od 

zvonenia 10 grošov.            

Do roku 1788 mali cirkevníci ešte  688 zlatých dlhu aj 16 

aj štvrť grošov za výstavbu kostola. V starom cintoríne 

daroval Martin Pecha hlavný veľký kríž. Kostolným 

hospodárom bol Anton Pecha, slúžil  bezplatne. Babou bola 

vdova Alžbeta Tokošová, bola sprisahaná. Dostávala 3 

skalické merice platu. Nočnými strážnikmi i hrobármi boli 

Juraj Hájek a Ján Škovran.      Roku 1788 mala obec 1311 

obyvateľov,            
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z toho 988 spovedajúcich sa duší, židov bolo 25.          

Proti fare, na pravom brehu potoka, stojí kostolík 

zasvätený sv. Barbore. Podľa menovanej kanoníckej vizitácie 

je starší ako veľký kostol. Okolo bol cintorín ohradený 

múrom, neskoršie bol zrušený a premenený na farskú 

záhradu. Výška veže bola 3 orgiámy, mala 1 zvonček, ktorý 

posviacal Juraj Richvalský. Chórus bol zo dreva. Kaplnku 

postanil dekan-farár Juraj Rozboril. Kostol sv. Barbory má 1 

okruh t.j 10 honov pôdy a lúku v kopčianskom chotári ktorú 

vraj darovali bezdetní manželia Pobudových (Hačudových). 

Tento majetok je opravovaný miestnym farským úradom. 

Patrónom (dozorcom) sv. Martina a  farského majetku je 

ministerstvo zemedelstva, ktoré tiež potvrdzuje voľbu 

zvoleného farára. Dôchodový úrad štát. majetkov v Holíči 

prevádza tu účtovanie každý rok.       

Kpazi, ktorí   Na tunajšej rím. kat. fare účinkovali  títo  kpazi:  roku 

tu účinkovali. 1561 Ján, farár v Hunyne. 1632 Molerius Benedictus, 1646 

Deantriace Antóny, 1650 Matkovič Fabián František, 1656 

Jadrna Martin, 1664 Veselý Ján, 1667 Drini Pavel,  František, 

1668 Slováky Juraj, Ján, 1681 Rozboril Juraj, dekan farár 

postavil kaplnku sv. Barbory, 1719 Agnelli Juraj, dekan. 1728 

Dezy Antón, 1931         
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Markovič Martin. 1743 Polákovič František. 1744 Barcay 

Martin, Štefan vystavil od základov nový kostols vežou roku 

1749. Zomrel v Uníne 17. septembra 1761. Od roku 1761 

Kabanec Jozef, 1770 Vince Vavrinec, 1780 Polákovič Pavel, 

1809 Malagyi Jozef, 1846 Červena Mikuláš, 1846 Madový 

Jozef, 1861 Novák Ján, 1862 Cherny Alojz, 1867 Jankovič 

Jozef, 1867 Križák Jozef, 1886 Kubica Ferentius, 1886 

Horpáček Pavel, 1914  Melíšek Ján, 1. októbra 1934 nastúpil 

pán farár Jozef Laťko, dosiaľ pôsobil vo veľkých  Vašardiciach. 

              Vo farskom schematizme je zaznamenané ešte 

nasledovné. Úradná návšteva cirkevnou vrchnosťou 

vykonaná bola v tejto farnosti r. 1561. 22 marca, ktorá 

spomína predpísaný poriadok v kostole, taktiež 

o pravovernosti veriacich v Uníne a  v  Radimove svedectvo 

dáva. R. 1626 opisuje stav farnosti veľmi plačlivo lebo za 

povstania Rákocziho bola medzi kurucmi a labancami bitka 

a tento biedny stav farnosti trval až do roku 1663, v ktorom 

vpád turecký veľké škody spôsobil na životoch obyvateľov 

i na majetkoch. Ľudia hovoria, že pod vinohradmi voda 

vymlela ľudské kosti a krivé šavle. Mnohých odviedli do 

zajatia, najmä veľa detí a vychovali si z nich vojakov-

janičiarov. Obyvateľstvo bolo bezbranné pro-                     
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ti Turkom. V rokoch nasledujúcich zase nemecké vojsko 

priechodne táborilo v Uníne, tiež nie na veľký osoh 

obyvateľstva. Zemepánom Unína bola rodina Czoborovská. 

Niektorí z vojska kurucov sa aj usadili v Uníne a  niektorí aj 

z  labancov, odtiaľ potom pomenované boly niektoré rodiny 

aj kilisarskými. Z dôb, keď tu táborilo nemecké vojsko, 

zachovala sa jazdárpa, zvaná Reitschule (dnes menovaná 

Rajčula) pod dedinou, za humnami, pri cigápoch. V dome 

Pavla Poláka čís. 179. mali vojaci nemeckí  kasarpu. Spisy 

o tomto uschováva Pavel Polák.           

Zvony.  Na veži kostola sv. Martina sú 2 zvony. Väščí zvon, 

z roku 1662, bol za svetovej vojny zrekvirovaný. Až v r. 1926 

bol nahradený novým za 28.000 Kč nasbieraných medzi 

veriacimi. Nesie nápis Zvon tento, na pamiatku vo válke 

svetovej zobraného veľkého zvona z  r. 1662 liateho, 

zaopatrili ho uninskí veriaci zo svojich milodarov. Liali ho 

bratia Fischer v Trnave. V druhej polovici zvona je: Laudetur 

sacratissima trinitas. S Maria auxiliarise ora pro nobis. S. 

Martine ora pro nobis. ,,Verbum domimi manet in aeterum.“ 

A. d. 1926. V prostriedku je vypuklý obraz sv. Martina na 

koni. V pre-         
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kladu to znie takto: Pochválená buď najsvätejšia sv. Trojica. 

Panna Maria pomocnica, oroduj za nás. Sv. Martin oroduj za 

nás.,, Slovo Božie nech zostane na veky „ Roku Pána 1926.         

Menší zvon je prasknutý, hlas má chraptivý. Je z roku 

1797, bol zhotovený Eilgraderom v Trnave. Má vypuklý obraz 

Panny Marie s Ježiškom. Latinský nápis je ten istý ako 

u veľkého zvonu.        

Zvony na kaplnke sú oceľové. Boly zakúpené zo zbierky 

veriacich v r. 1922, stály 1300 Kč. Majú nápisy: R. Monoušek 

a  spol. Brno, z milodarov veriacich. Obidva sú náhradou za 

zrekvirované zvony v roku 1915. K vojenským účeľom. Aj 

cínové píšťaly, z organov v obidvoch kostoloch mali byť 

zrekvirované, ale pán farár Pavel Horpáček ich uschoval. Po 

válke boly vrátené, len niektoré menšie sa stratily. Bližšie 

dátá o pôvodu organov nie sú zachované. Organ, vo veľkom 

kostole, je systému Riegrovho pedálový, lámaný. Opravovaný 

bol v roku 1___       

Kostoly.  Kostol sv. Martina bol dôkladne opravený 

a vymaľovaný r 1912. Kostol sv. Barbory bol v roku 1934 

opravený z vonku. V roku 1923 boly tu misie vydržávané 

Jezuitami. Na pamiatku toho bol posvä-     
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tený misionársky kríž.        

Židovská synagóga.  Tiež židia tu majú svoju modlitebpu vyššie Husího 

rynku na Veľkej strane. Bola vystavená tunajšou židovskou 

obcou.         

Cintoríny.  Rím. katolíci majú svoj cintorín pri veľkom kostole. 

Data o  jeho založení sa nezachovali, až v roku 1902 bol 

rozšírený o novú časť a v r. 1903 bol obohnaný múrom. Na 

starom cintoríne stojí veľký kamenný kríž s týmto nápisom: 

,,A.R.D. Emerikus Sverteczki Parochus Nadasiensis. V. A. D. 

Szomolanensis. I. Cottus, Poson. Tab. Jud. Assessor Martius 

Patriotis. Suis-Posuit. Anno 1832.       

Vymreté rodiny  Podľa ešte zachovalých nápisov vymreli už 

katolícke. v Uníne tieto rodiny: Renováček, Duchoslav, Pivopka, 

Sverteczki, Mundok, Dobrovodský, Kákonyi, Potreský, 

(nešťastne zabitý) Maškrla, Hajský, Kapitán, Matulay, Smrtič, 

Smolinský a Ožvolda.         

Židovský cintorín.  Židia majú svoj cintorín nad dedinou. Založený bol r. 

1885. Na náhrobných kamepoch sú väčšinou hebrejské 

nápisy. Pochovávajú sa dopho i židia z Letničia a z Radimova. 

Židovské rodiny, ktoré už vymrely, boly tieto: Šafránek 

(vytrávili sa hubami), Kern, Tuchs       
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a Landesmann.            

Fara.  Rím. kat. fara stojí naproti malého kostola. Dľa 

cirkevných zápiskov bola vystavená roku 1647, od tej doby je 

vedená i matrika.          

Kríže, kaplnky,  V chotári je 9 krížov a  *3 kaplnky, pred 

sochy. kaplou v dedine stoja 2 sochy sv. Jána a sv. Floriána, za 

humnami, nad farskou uličkou je socha sv. Vendelína, 

v Léskach, pri vicionálke, smerom k Radimovu stojí socha sv. 

Jána Nepomuckého, darovala ho rodina ( Štvrteckých) údajne 

Ján Smrtič.       

Lipky.  Uninské lipky nad dedinou majú tiež svoje dejiny. 

Král Ferdinand, keď pozeral zo svojho viedepského sídla, 

vídaval za jasného počasia kopec ležiaci nad Unínom 

(Brovištia). V roku 1818 prišiel sa úmyseľne nap pozerať. To 

bolo veľké vyznamenanie pre Unín, preto na pamiatku toho, 

postavili tam kríž a obsadili ho lipkami teraz ich tam je 21. Tá 

časť chotára sa volá teraz u ,,Lipek“. Odtiaľ je pekný rozhľad 

na okolie. Dnešné Brovištia sú zaznamenané v starých 

mapách jako Borovištia, dostaly svoj názov od borového lesa, 

ktorý sa tiahol až po dedinu.         

Vojenské cvičenia.  V  roku  1903  boly  na  okolí veľké  vojenské  cvičenia   

ktorých  sa  zúčastnil aj cisár  František  Jozef  I.  S kopca , od 

Lipiek,       

*Poznámka na str. 65       
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pozeral vraj ďalekohľadom na Viedep.       

Pamiatka +   Na   rozkaz   slúžnovského   úradu,  uctili   aj   tunajší 

cisárovnej Alžbety. občania pamiatku zavraždenia cisárovnej Alžbety r. 1905 

tým, že pri veľkom kostole, na ohradenej štvorcovej ploche, 

vysadili 4 lipky a 4 jedle.        

Hoštecná  V  štátnom  lese, takmer    na    rozhraní    unínskeho, 

studienka.  viesčanského a koválovského chotára (lesa), je studienka 

zvaná Hoštečná. Pri nej, na starej vsbe visí obraz Panny 

Marie. Sem prichádza mnoho ľudí z okolitých dedín, 

vykonávať svoje pobožnosti. Tomuto miestu pripisujú liečivú 

moc, hlavne že sa tu lieči hoštec.          

  Za humnami, pri tehelni je socha Panny Marie, 

darovaná bola r. 1932 Jánom Krempom . Na Dolinke stojí 

trojhranná kaplnka Panny Marie tiež nad dedinou je taká 

vystavená Jánom Smrtičom.       

Zámčisko.  V štátnom lese je na zráznom kopci 432 m vysokom, 

miesto zvané Zámčisko. Tu stál údajne mohutný hrad rodu 

Czoborovského.  Podnes nasvedčujú tomu tvary nádvorí  

a  zákopov okolo hradu. Na mieste pri kríži bola donedávna 

hlboká jama, ktorá je už zasypaná, ale stále to tam duní. 

Teraz na Zámčisku stojí rozhľadpa, postavená vojenskými 

úradmi v roku 1932. Bližšie záznami o hra-   
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de nie sú zachované. Spisy o  Czoborovských majetkoch sú 

majetkom obce Prietržky a vrádišským notariátom teraz dané 

Dr. Štefanovi Mittágovi, advokátovi v Skalici, k preskúmaniu. 

Daktoré spisy o darovaní lúk p. Czoborom uninským 

občanom, sú v rukách Pavla Buchtu.          

Zrušenie   Do roku 1848 boli občania poddanými, 

poddanstva. údajne Czoborovými. Po zrušení poddanstva dostal ľud 

pozemky a splácal ich deviatkami, to jest zo všetkého musel 

platiť 9-tý diel po 30 rokov dôchodu v Holíči. Z Niviek sa 

platila ,,remanza“ (doplatok), toto prevzatie pozemkov sa 

menuje ,,rekreácia“. *Pozemky sa veľmi roztrhali dedením, 

preto ich zcelili a upravili v roku 1902-3-4 komasáciou.      

Parcelácia.  Po prevrate v r. 1924 sa Unínčania prihlásili, aby 

i  ním bola pridelená časť Habsburských majetkov 

z Petrovského veľkostatku. Pre Unin sa ušlo 38 honov pôdy, 

a parcelé maly cenu dľa kvality od 1200 korún výšej .           

Chotár obce.  Chotár obce má 2278.46 ha rozlohy. Z toho rôľ 

1458.61 ha, lúk 166.75 ha, záhrad 39.32 ha, viníc 1.51 ha, 

pašienkov 13.51 ha , lesov 522.45 ha, neplodnej pôdy je 

76.30 ha. Katastrálny výnos z pôdy celého chotára je 

29 578Kč,  čo je pomerne málo,               

 *Poznámka na str. 48.         
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lebo pôda je dobrá, ale racionálne nevyužitá. Lúky má obec 

až pri rieke Morave, 4 hodiny cesty, medzi gbelským 

a  kopčianskym chotárom, darované sú Czoborom. Hraničia 

s Moravou a s Rakúskom.         

Vinice.  Vinice tu boly do roku 1930 len 2, v posledných 

rokoch začali ich hodne budovať. Možno povedať, že dosiaľ 

už polovica rodín má aký-taký kúsok vinohradu vysadeného. 

Vinice vzrastajú odkedy sa tu zdržuje Moravan , Jakub Čech. 

Vychodil vraj vinohradnícku školu a má prax, preto jeho rady 

sú ľuďom vítané.          

Ovocinárstvo.  Na juh od Brovíšť sú v nížine ovocné sady chránené 

pred severnými vetrami, tu sa pestujú i spomínané vinice. 

Medzi ovocnými stromami prevládajú slivky, preto v dedine 

bolo pred válkou 7 páleníc, v  ktorých sa pálila chýrečná 

uninská slivovica. Pálenice mali: Mundok, najstaršia bola 

Bartalova, vystavaná v Olšú, Matejovič, Michaláč, Ján 

Hoferka, Jozef a Martin Krempa a Michal Pecha. Tieto však 

po vojne jedna za druhou zanikaly až posledná bola Martina 

a  Jozefa Krempu, ktorá zanikla v roku 1924.          

V dávnych časoch tu bolo mnoho sliviek zvaných bluny, 

preto posiaľ pre-           
 

  



38 
 

zývajú Unípanov ,,Blupari“. Pestujú sa tu i jablká, orechy, 

hrušky, marhule, čerešne i oskoruše. V roku 1928 bola veľká 

zima, mnohé stromy pomrzly, preto od toho času sa 

vysádzajú ovocné stromky šľachtené, však nielen klimatu 

vyhovujúce druhy, ale dľa ľubovôle. V poslednej dobe sa 

hodne začínajú pestovať marhule a  broskyne. Cena 

ovocných stromkov je 3-6 Kč.      

Pozemky.  Najúrodnejšie časti chotára sú pod dedinou zvané 

Podevsí, Lúky, Dolinka, Koryto, Záhumenice, tieto boly od 

nepamäti  obrábané. Holičská hora, Pasunky a Padzelky 

bývaly pašienkami.  Brovištia boly niekdy zalesnené až po 

samú dedinu, neskôr boly lesy vykácané a premenené na 

pašienky. Za prívalov striekala prudko voda do dediny 

a vymlela dnešné výmoly. Teraz sa Brovištia obrábajú, voda 

vsiala do zeme a výmoly sa nezväčšujú, len neobyčajné 

povodne následkom prietrže mračien, narobily v chotári 

i v dedine mnoho škody.               

Najlepšie pozemky stoja teraz 7-8 Kč siaha horšie 3-5 Kč. 

V roku 1928 kúpil Ľudovít Sprušanský Podevsí na licitáciu za 

27 Kč  siahu. Ceny pozemkov preto teraz tak poklesly, lebo 

roľníci sú zadlžení trvajúcou krízou.           

Najviac sa tu pestuje obilie, kukurica         
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a zemiaky. Trebárs je tu výhodná pôda pre cukrovku, 

nepestuje sa, pre veľkú vzdialenosť od stanice. Sadia len repu 

krmnú. Tiež lušteninám sa tu dobre darí.              

Roľníctvo sa ocitlo následkom krízy v zúfalej situácii. 

Cena roľníckych produktov veľmi poklesla, preto zriadením 

obilného monopolu od júla r 1934. Ustálily sa ceny obilnín. 

Cena pšenice bola 150 Kč, raži 115 Kč, jačmepa 130 Kč, ovsa 

130 Kč, kukurice 110 Kč, fazule 110-115 Kč. V roku 1932 bola 

pšenica za 80 Kč, jačmep 60 Kč, raž 70 Kč, ovos 60 Kč. V roku 

1921 stála pšenica 500 Kč, raž 420 Kč, jačmep 360 Kč, ovos 

350 Kč.           

Posledné 3 roky bola veľká neúroda zemiakov, pre málo 

dažďov. Zemiakom sa nedostávalo vody, za veľkých horúčav 

zmäkly a nedaly sa upotrebiť ani pre ľudí ani pre ošípané. 

Dodálaly sa k nám zemiaky  z  Oravy.  Cena   zemiakov  je     

45 Kč q                

Hájnici.  Poľnými hájnikmi boli v r. 1934 Štefan Sovík a Pavel 

Flamík. Do tejto doby býval len 1 hájnik. Posledne bol Martin 

Janúvka 68 ročný, ktorý viac rokov svedomite hájil sverené 

mu polia. 18. Mája 1934 našli ho zavraždeného v Koryte, za 

tehelpou Holzmannovom pozemku. V podozrení bol 

hluchonemý Štefan Vanek, ale pre nedostatok dôkazov bol 

po 1 mesačnej               
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vyšetrovacej väzbe prepustený.         

Pašienky.  Pašienky, v  katastri zaznačené už nejestvujú, sú to 

len malé trávniky v okolí obce a vo výmoľoch. Pašienky 

bývaly prv v Brovištiach a na Holičskej hore.            

Lesy.  Lesy sa rozprestierajú vo východnej časti chotára. 

V roku 1867-8 bola komasácia lesa a rozdelený bol na 

panský, sedliacky a  domkársky. Dnes i  časť lesa zvaná 

zemanský, ale ako sa prišlo k nemu, to sa nevie. Už pred 

rokom 1867-8 dostávali sedliaci takzvané „dvaticátky“ (tlsté 

spodky stromov) a  domkári vsšie (haluzie) ale zemani nie su 

spomínaní. Podľa výpovedi pána farára Pavla Horpáčka  mala 

dostať rím. kat. cirkev 86 katastr. honov lesa. Po dohode 

s cirkvou, stala sa táto časť pánskym lesom. Od tej doby 

dostáva cirkev pre kpaza, organistov a  školy (uninskú 

i radimovskú) 102 m3 dreva a drevo potrebné na ohrady fary 

a škôl.           

Štátny les.  Štátny les, zvaný pánsky, bývalý majetok Habsburgov 

je pod spoločnou správou lesného úradu v Holíči. Má svoju 

hájovpu, v ktorej teraz bývajú 2 hájnici J. Macek a F. 

Gasnárek. Do r. 1934 bol tuná lesný adjunkt Fr. Stehlík. Pred 

ním boli do r. 1932 títo lesníci ktorých ľudia pamätajú 

Halúzka, Príhoda a Habecker Bedrich.            
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Obecný les.  Obecný les je v rozlohe 198 h, pomenovaný je 

a rozdelený na sedliacky-99 honov, domkársky-133 hon., 

urbarialistický a zemiansky-66 honov. Je pod dozorom 

šaštinskej lesnej správy obecných lesov. Lesných hájnikov si 

volí obecné zastupiteľstvo. V r. 1934 boli hájnikmi : 

Fr.Varmuža a Alojz Fagan.         

  Obecný les je majetkom jednotlivcov nie obce. Rastú 

v pom len lisrnaté stromy, medzi nimi prevláda buk a dub. 

Káca po 40 rokoch. Prerub podrastu je každý rok, prerúbané 

halúzie sa dáva na očíslované hromady a majitelia si ich 

losovaním rozdelia. Štátny les má okrem listnatých stromov 

aj ihličnaté, väčšinou borovice a smreky asi 15 rokov 

vysadené. Pod Zámčiskom, smerom k hájovni je štátna škôlka 

lesných stromkov.        

Zverina.   Na našich poliach žije najviac zajacov a jarabíc. 

V sadoch je mnoho králikov. Pri potokoch nájdu sa v malom 

počte i kuny. V lesoch žijú okrem zajacov srnky, jazveci a líšky 

v štát. lese dochovávajú i bažantov. Zriedka sa zatúla zo 

skalických hôr vyhnaný jelep, alebo diviak.        

Poľovačka.  Poľovka* sa každých 6 rokov prenajíma chotár obce 

zvlášť a lúky zvlášť. Poľovné právo v štát. lese Unín nemá.                                            

*Cisarské hony na strane strane 81.                 
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Teraz, v r. 1934 má prenajatú poľovku p. Kudrna a p. Pospíšil 

z Hodonína za 7100 Kč. Lúky má Vrána za 2000 Kč z Mor. 

Novej Vsi. Predošlých 6 rokov mal prenajatú poľovku p. 

Ľudovít Jakubéczi, notár v. za ... Kč. V štatistike uvedenú 

neplodnú pôdu nemožno menovať neúrodnou, sú to poľné 

cesty a vicionálka.            

Cesty.  Sme hodne vzdialení od mesta. Má to veľký vliv na 

spôsob života našich ľudí. V r. 1928 bolo tu prvé nákladné 

auto, malo slúžiť k doprave osôb a tovaru pre miestnych 

obchodníkov. Však v neodborných rukách Ľudovíta Hollého, 

po 1.5 ročnom upotrebovaní, vypovedalo službu. Po pom mal 

nejaký čas autolinku, z Holíča do Petrovej Vsi, Dinka z Holíča, 

Unínania mali zastávku u Majera. Platilo sa za 1 cestu 4 Kč. Až 

v r. 1932 prevzal dopravu z Holíča do Unína a  Petrovej Vsi 

Frant. Mašeja zo Bzovej na Morave. Cesta do Holíča a zpäť 

stála 10 K, neskôr 8 Kč. Po 2 rokoch i ten odišiel, lebo sa mu 

to nevyplácalo. Teraz je v Uníne 6 osobných aut, 

súkromných. Prvé mal Jaroslav Bilík, strojník. V obci sú 3 

motocykle. Prvý motocykel mal v roku 1927 Alexander 

Flamík.           

Vicionálka vedie od Petrovského majera cez Unin do 

Radimova. V Uninskom         
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chotári má dĺžku 4.5 km. V roku 1930 bola dôkladnejšie 

opravená časť od farskej uličky po majer nákladom 19.000 Kč 

od okresu a  obec prispela dovozom materiálu z obecnej 

štrkovne. Bola vyvalcovaná. Popri vicionálke boly vysádzané 

moruše, ktoré sa s času na čas kácajú a užívajú jako palivové 

drevo v škole. Na ich miesta vysádzajú čerešne z obecnel 

školky, ktorá je proti veľkému kostolu na obecnom pozemku. 

Ošetroval ju po dlhé roky Martin Krempa teraz v r. 1934 obec 

si zvolila Štefana Hoferku, dostáva 50 Kč odmeny ročne. 

Poľné cesty nie sú nijak zvláštne udržované.           

Domáce zvieratá.  Popri rolníctve zaoberá sa obyvateľstvo i chovom 

dobytka. Už v dávnych dobách boly tu veľké pašienky, na 

ktorých sa pásaly kone, dobytok a ošípané. Štátny 

veľkostatok mal tu aj salaš proti veľkému kostolu, neskôr bol 

zmenený na majer. Najviac, najmä v dobe poválečnej sa vrhlo 

obyvateľstvo na pestovanie koní. Skupujú mladé žriebätá po 

okolí ba až zo Sliezka a  z Čiech ich dovážali v dobe 

najväčšieho odbytu (1920-27) . Žriebatá vychovávajú ako 2-3 

ročné ich odpredávajú. Dnes je 1 pár žriebat za 3500-4000 

Kč. 4-5 ročné kone za 5-6000 Kč. V r. 1921 stály kone od 60-

100000 Kč. Voly stoja 5000 Kč tie            
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v Uníne nechovajú, tým viac kravy a veľkí gazdovia, aby keď 

odpredajú kone, mohli ich použiť k práci. Cena dojnej kravy je 

od 1500-2500 Kč, alebo 1 kg živej váhy 6 Kč, bravčové živá 

váha 7 Kč. Chová sa tu tiež mnoho hydiny, husi kačice, 

sliepky, holubi a domáci králici. Sliepka nosná stojí 10 Kč , hus 

ukrmená 7 Kč živej váhy, 1 pár holubov 3 Kč, 1 králik 10-15 

Kč.         

Včelárstvo.  Včelárstvo tu nie je veľmi rozšírené, až v poslednej 

dobe sa mu začínajú niektorí venovať. Najviac  úľov (40) má 

František Hodinár, obchodník a asi 8 občanov pestuje včely 

v malom množstve.         

Doba svetovej války.  Po zavraždení následníka trónu Frant. Ferdinanda žil 

tunajší ľud v stálej predtuche válečnej. Zprávy o vypuknutí 

války zastihly občanov pri tanečnej zábave v nedeľu 31. Júla 

v Bergrovom hostinci. Zdesenie dovsšila bubnom vyhlásená 

úradná zpráva o mobilizácii nad ránom 1. augusta. Nastúpili 

ihneď všetci 22. mája t.r. 1914 odobraní a vojaci v zálohe do 

42 rokov. V septembri bol zase odvod 20. ročných, ktorí 22. 

októbra nastúpili vojenskú službu. V r. 1915 museli narukovať 

všetci vojaci  v zálohe do 50 roku i tí ktorí mali takzvaný obšít. 

Do ukončenia války boly temer každé 2 mesiace odvody. V r. 

1918           
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nastupovali vojenskú službu už i 18 roční chlapci. V dedine 

nezostalo okrem starcov, nedužinných a za veľké peniaze 

vyrekbamovaných-neskôr prišlých invalidov, ani jedného 

zdravého chlapa. Na tých, ktorí sa vyšvindlovali z vojny, 

pozerali s nevraživou závisťou. Vojaci, ktorí ku koncu války 

zutekali z bojíšť, ukrývali sa po lesoch a vo svojich príbytkoch 

na povaľách a v seníkoch. Niektorí len v ženskom prestrojení 

sa odvážili na pole.          

Keďže nebolo v dedine potrebných pracovných síl, polia 

pustly, časť ležala neobrobená a nedostatočne obrábané 

polia dávali špatnú úrodu. Pritom i dobytok trpel a chudnul. 

Po každej mlatbe museli občania odvádzať slúžnovským 

úradom určené množstvo obilia do štátnych obilníc pre 

vojsko. K jaru, keď nesiahalo prichádzali četníci, financi 

a vojáci po domoch a rekvirovali. K hľadaniu používali 

železných tyčí u špice upravených ako neboziec, aby sa tam 

mohlo zachytiť ukryté obilie.  (Pchali ich do pliev, slamy, 

sena, atď.)  Podobne rekvirovali i zemiaky a dobytok. 

Zrekvironané obilie a dobytok platil štát maximálnou ce-            
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nou. Cena pozemkov bola nízka, priemerne 2-3 K štv. siaha za 

najlepšiu pôdu, však nebolo kupcov. Na každého člena rodiny 

bola vypočítaná potrebná časť obilia na rok. To ovšem nebola 

ani polovica ročnej spotreby. Preto ľudia boli nútení 

schovávať si obilie do rôznych úkrytov, (ako do jám, do 

slamy, medzi drevo, medzi dvojité steny a  podobne), 

v ktorých prišlo mnoho obilia navnivoč. Ľud nemajetný 

dostával kúpiť chlieb a múku len na obecnom dome, na lístky 

vydané obecným úradom.  Od r. 1916 dostali občania kúpiť 

petrolej, cukor, tabák v  obchodoch len na vydané lístky. 

Nedostatok, bieda uhostila sa ako u zámožných, tak 

i u chudobného ľudu. Z nedostatku si ľud pomáhal ako 

môhol, šrotovali na ručných, domácich mlynkoch, varili si 

sladidlo z cukrovej repy, varili si mydlo, svietili sádlom 

i  karbitovými lampami a podlúdnym obchodovaním za 

potraviny donášali z miest cukor, kávu, tabák, petrolej, kožu 

a iné veci.        

Správa obce.  V prvých dpoch války musel nastúpiť vojenskú službu 

aj notár Ľudovít Jakubéczy, trebárs z notárov ani jeden 

nerukoval lebo na nich bola sverená najzodpovednejšia 

práca-mobilizácia.          
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Pán notár Ľ. Jakubéczi bol v nemilosti u hlavného slúžneho 

Čarona Majthényiho, ktorý býval v Holíči. Po 3 mesiacoch bol 

vyreklamovaný. Za tú dobu riadil obec  Imrich Brúsil, 

starosta, Ján Móro miestostarosta, Michal Matušovich, 

pokladník a traja prísažní. Im. Brúsilovi narukoval začiatkom 

války zať, preto musel sa venovať výhradne hospodárstvu, 

zapho, od začiatku až do konca války, viedol správu obce Ján 

Móro.                

Nočná stráž.  Pre bezpečnosť obce, hlavne proti špehúnom, bola 

ustanovená zvláštna nočná stráž. Strážili vždy dvaja muži 

s poľovníckymi  puškami.         

Padlí vo svetovej válke.  Svetová válka vyžiadala si obete aj z tunajšej obce. 

Vo válke padlo a je nezvestných 31 občanov. Na uctenie ich 

pamiatky začalo sa v novembri r. 1934 sbierať na pomník. 

Padli títo muži: Rehor Tománek, , 26. Ročný + 1914 v Rusku, 

Štefan Fodor, 32 roč. stratil sa v Rusku, Armín Landesmann, 

19. ročný r.1917 v Bukovine u Bobaica okr. Kimpoling, 

Ľudovít Pecha, 24. roč. + 1914 v Srbsku,  N. Weiss, nezvestný, 

N. Havlík, nezvestný, Štefan Vávra, nezvestný, Jozef Rehák 

35. Roč. +1914 v Rusku, Martin Dermek, 34. Roč. +1915 

v Rusku, Štefan Ma-           
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tejovič 30. roč. +1915 v Rusku, Ján Vrba, 20 roč. +1917 

v Taliansku, Anton Mareš 21. roč. +1919 v Taliansku, Jakub 

Štepánik, 21. roč. 1917, Tomáš Vávra, 22. roč. +1915 

v Rakúsku, Šebestián Polák, cigáp, Jozef Drúžek 37. roč. 

+1917 v Rusku, desiatnik, Alexander Ovečka, 22. roč. +1914 

v Rusku, Norbert Berger, nadporučík, 26. roč. +1918 

v Taliansku, Ľudovít Varmuža, 19. roč. +1916 v Rusku, Ján 

Pecha, 37. roč. 1917. V Rusku, Alojz Židek, 26.r. +1917 

v Taliansku, Severín Lipar, nezvestný, Ignác Elbert, 30. roč. 

+1916. V Albánsku, Ján Dobiáš, legionár, 50. roč. +1918 

v Amerike, Andrej Malík, 22. roč. +1914 v Rusku, četar, Anton 

Rehák, 25. roč. +1914 v Rusku, Augustín Matula, 21. roč. 

+1915 v Rusku, Medard Polák, 23. roč. +1914 v Rusku, Imrich 

Drúžek, nezvestný. Mnohí sa vrátili ako invalídi.               

Legionári. Legionármi boli: Ján Hrebačka, ital, František Hodinár, ruský, 

Václav Matuský, americký,  *Dominik Dobiáš a jeho otec Ján 

Dobiáš, ruskí legionári.            

Rekreácia. Poznámka k str. 36. Rekreácia bola prevedená v roku 1866. 

Bola to zámena a sústredenie pánskych (Habsburských) 

pozemkov, ktoré boly na Podevsí asi okolo pozemkov p. 

Bergrana Vlčích jamách, ( v okolí tehelne) na Baroške, (te-             

.                       *Krstné meno Dobiášovo je správne Augustín.        
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rajší Bukovec). Tieto pozemky sústredili na Padelkoch u 

mlyncov Sovíkových a  Mrázových. Teraz je ich asi polovica 

rozparcelovaných uninským občanom.             

Prevrat.  Revolúčna vlna, rabovačka, pod pojmom ,,prevrat“ 

zasiahla i Unin. Začalo to v hostinci u Holzmanna. 3. 

novembra, v nedeľu  usporiadali z války prišlí vojaci zábavu, 

ktorá prešla v divokú rozpustilosť. V tanečnej miestnosti 

zhodili kachle, porozbíjali okná, otvorili pivnicu a z putienok 

pili víno, rozkradli ho a zbytok porozlievali. Potom 

zdemolovali celý dom. Zatým zase obchodníka, pekára, 

Jakuba Schlesingera, Davida Gelleyho, Grunwalda, Jellinka, 

Bergera a Adolfa Richtra tiež vyrabovali. Plienili nielen 

obchody, ale i židovské byty. Ich majitelia sa rozutekali 

a skrývali sa v búde v štátnom lese, ma Bištave a inde. Až po 

týždni sa odvážili vrátiť do svojich príbytkov. O tri týždne ich 

legionári a domobrana internovali na Špilberg do Brna, kde 

boli uväznení mesiac, z dôvodov, že znesnadpovali snadný 

priebeh obsaďovania Slo-              
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venska. Miesni židia nemali nič spoločného s politikou, ale 

trpet museli spoločne za iných.    

Voľba  obecnej  V prvých týždpoch prevratu prišiel prvý 

rady. Ľudovít Okánik r. k. dekan skalický a informoval ľud o stavu 

vecí , nabádal k poriadku a pracovitosti. Na jeho pokyn zišlo 

sa v škole koncom novembra shromáždenie a zvolilo si za 

odstúpivšie obecné predstavenstvo, obecnú radu, ktorej 

hlavou (starostom) sa stal Pavel Buchta a pokladníkom Ján 

Filip. Voľba sa diala prevolánim. Začiatky bez notárskej 

pomoci boli ťažké, lebo notár Ľudovít Jakubéczy ležal chorý 

na chrípku u rodičov v Štefanove. Každých 7 dní prišiel notár 

Hrnek z Gbelov. Písomnú agendu viedol Gejza Verešík, org. 

učiteľ v Uníne. Väčšinou boli odkázaní na inštinkt, podľa 

ktorého konali. Šťastne, k  spokojnosti všetkých občanov 

odovzdali peniaze bernému úradu k  okolkovaniu, 

k  znehodnoteniu o  50%. Polovicu rak-uh. pepazí 

papierových si ponechal štát a ostatné vrátil majiteľom 

opatrené kolkovacou známkou. Okolkovanie bolo šťastným 

štát-           
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nickym zákrokom min. financií Rašína.  Zabezpečil stabilitu 

našej meny do budúcnosti. Zatiaľ čo staré , skúsené štáty 

finančne kolísali, my sme boli pevní, čo nám dodávalo úcty 

a dôvery vo svete. Bez ťažkostí dostal náš štát pôžičku na 

najnutnejší nákup múky, masti, šatstva a  iného z Ameriky. 

Nestriasli námi ani falšované peniaze dodávané vo veľkom 

množstve zo zemí nám nepriateľských. Ba do istej miery nám 

to i prospelo, lebo ľud sa usiloval čím skôr sa striasť pepazí  

na domácom trhu, tým mu pomohol k rýchlemu obehu. Až 

v rokoch 1921-22 , keď prišli do obehu nové čsl. peniaze, 

začalo ich ubúdať.           

Nové dane.  Ihneď po válke boly zavádzané nové dane: múčna, 

(časom zanikla) obratová, rentová, činžová.         

Domobrana.  S revolučnou obecnou radou bola zriadená 

i domobrana, ktorej veliteľom bol Ján Rampáček. 

Organizovala sa hlavne preto, lebo sa preslýchalo, že sa 

chystajú Gbelania a  Brodčania do Unína rabovať, ale po 3 

týždpoch domobrana zanikla, nebolo jej tre-               
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Riadne obecné ba. V roku 1920 bola prevedená obecná 

voľby. voľba už podľa predpisov. Bola prevádzaná bez zásahu 

politických strán. Starostom sa stal Štefan Rehák, ktorý po 7 

mesačnom pôsobení sa vzdal úradu. 15. Januára 1921 

zvolený bol Martin Šiška, ktorý potom bol starostom 10 

rokov.           

Presťahovanie  Okresný úrad bol v Holíči. Tehdajším  

okres. súdu okresným náčelníkom bol p. Hirš. Za pomoci p. Pavla Blahu a 

do Skalice. Ľudovíta Okánika, vlivných politikov podarilo sa v r. 1924 

vymôcť Skaličanom presídlenie okres. úradu do Skalice. Pre 

Unín to bolo najnevýhodnejšie, lebo Skalica je od nás 

najvzdialenejšia.      

Zadelenie okresu   V roku 1921 náš okres, ktorý dotaľ patril k nitrianskej  

do bratislavskej  župe, bol zadelený do župy  

župy. bratislavskej. To bolo pre celý okres výhodné, lebo Bratislava 

bola hodne bližšia ako Nitra.        

Voľby dľa politic.   V roku 1923 prevádzaly sa nové obecné voľby podľa 

strán. rozdelenia na politické strany. Vtedy kandidovala ľudová 

strana, republikanská, živnostenská a židovská.          

Živnostenská   Po válke vznikla Živnostenská spoločnosť  

spoločnosť.  v smiešaná“ v Holíči a ma-      
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la v každej obci 1 dôverníka. Bol ním od začiatku až do konca 

r. 1924 Ján Kokrhel. Už v dobe predprevratovej od r. 1909 

jestvoval miestny „remeselnícky spolok“ , ktorý mal i svoju 

veľkú zástavu v kostole, ktorú si dal zhotoviť zo svojich 

prostriedkov. Jej obrazy znázorpovaly sv. Rodinu a sv. Štefana 

kráľa. V r.1936 ju zamenili za novú s obrazmi sv. Rodiny a Sv. 

Cyrila a Metoda v cene 1360.       

Mlýn.  V r. 1919-20 vystavil Martin Krempa, miestny roľník 

parný mlýn v cene 1,750.000 Kč. Obec mu darovala k tomu 

cieľu 444 štv. siah pozemku. Je vystavený za humnami, nižej 

od veľkého kostola pri vicionálke. Budova je trojposchodová 

v zadu strojovpa s Dieselovým motorom pohápaným naftou 

o sile 70 HP. Mlýn je zariadený na 6 stolíc a 1 kamenný 

šrotovník. Za  12 hodín zomelie 50q zbožia. Viedli ho synovia 

Vojtech a Ladislav. Bárs sa veľa zomlelo, nestačilo to na veľké 

dlžoby, lebo mlýn bol v najdrahšej dobe vystavený. V r. 1923 

prevzala ho Americko-slovenská banka     
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v Holíči do svojej režie. Nevyplácalo sa jej to, preto v r. 1926 

dala mlýn do prenájmu Alexandrovi Retzerovi za 2 vagóny 

pšenice ročného nájmu. Až v r. 1928 predala ho spoločníkom 

pp. Pavlu Mórovi, Imrichovi Derperovi a Floriánovi Vlkovi za 

180.000 Kč. Viac než s 1 miliónovou strátou. V r. 1936 

zaviedli i elektrické osvetlenie.       

Tehelpa.  Majetkom obce bola tehelpa na bývalom panskom 

majeri  proti veľkému kostolu. Dlhé roky ju mala v prenájme 

u p. Bergera. V r. 1896 keď si Berger vystaval teheľpu na 

vlastnom pozemku, na južnej strane obce, predala ju obec za 

2200 zlatých p. Františkovi Matulaymu tehdajšiemu organ. 

učiteľovi. Tieto peniaze boly použité na výstavbu veľkého 

mostu v hornom konci dediny.          

Vodovody.  Obec leží vysoko 291 m. nad hladinou mora v stráni. 

To má za následok, že trpí nedostatkom vody, zvlášť horný 

koniec dediny. Nie sú zriedkavé 10-16 m hlboké studne, za 

suchých rokov, ako boly 1932-1933 i v týchto voda vysychala. 

Až mnohí         
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vynaložili veľké peniaze na nákladné tlakové pumpy. V r. 

1913 vybudovali si spoločným nákladom, Ján Pavlík, Ján 

Vávrovič, Michal Jakúbek a Lenhart Matuský, vodovod. 

Rezervár vybudovali si na hornom konci dediny pri ústí 

výmolú, severne od cigánov. V r. 1922 ho vyčistili a zväčšili. 

Vtedy pristúlili k spoločnosti aj Martin Varmuža a Ján Mažár. 

Podľa odbornej mienky sú prúdy v rezerváre natoľko silné, že 

by postačili pre celú obec.  V r. 1930 zrobili si Štefan Hoferka, 

Štefan Mažár, Andela Matejovičová, Ján Oprchal, Imrich 

Derpera, Rehor Zajíček a Konrád Polák druhý, nový vodovod 

v cene 19.000 Kč. Hlavné vedenie je 1.1 km dlhé a vedie 

z rezerváru z ,,Rybníčkov“ nad dedinou.         

Družstvá.  Smyseľ pre sdružovanie sa mali miestni občania už 

oddávna vyvinutý. V r. 1902 bol založený  ,,Potravný spolok“. 

Myšlienka založenia mala vznik po voľbách. V r. 1901 

kandidoval za vládnu stranu Horák a za ľudovú (opozičnú) 

stranu Ján Černoch, kat. Kpaz zo Skalice. Horák prišiel do 

Unína a začal pred obecným domom            
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rečniť, ľudia mu nedali dohovoriť. Medzi pobehujúcim davom 

motal sa žid Landesmann muž malej postavy a v žarte 

poznamenal, že i on by môhol byť kandidátom. Chlapi ho 

chytili, a vyzdvihli a volali: ,,Nech žije Mendl“, (tak prezývali 

Landesmanna), zvoľme jeho. Tento ich žaloval pre ublíženie 

na tele, lebo ho vraj veľmi dostískali. Odsúdení Pavel Buchta, 

Pavel Vacula, Jozef Krempa a Martin Krempa museli spoločne 

zaplatiť 44 zlatých. Hneď od súdu išli sa požalovať Dr. Ľud. 

Okánikovi a prišli s myšlienkou, že chcú na zlosť židom založiť 

družstvo. P. dekan ich poučil ako majú pokračovať. Hneď 

večer nasbierali 120 úpisov na podiele po 20 Kč. Prvým jeho 

predsedom bol Frant. Matulay, org. učiteľ a účtovníkom 

Pavel Buchta.              

Po válke r. 1919 rozšírili Potravné družstvo o výčappu. 

Vypísali súčasne nové akcie v cene 50 Kč, nadobudli 162 

nových členov s 208 akciami. V r. 1935 bolo 510 členov a 495 

podielov.                

Pričlenenie Potrav.         V r. 1922   pričlenilo  sa  Potrav.  družstvo  k  ústrednému 

Družstva.                družstvu  v  Bratislave, lebo nahliadli, že osamostatnené trpí 

veľmi              
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finančne., lebo bolo preťažené dapami, nemohlo používať 

výhod združených družstiev. V r. 1932 bolo vykradené, však 

stratu neutrpelo, lebo bolo poistené proti krádeži. V r. 1931 

za obchodovania Ladis. Jureny zo Gbelov zistil sa pri revíznej 

prehliadke veľký schodok, ktorý len čiastočne zaskryl nízkou 

kauciou. Bol prepustený a ďalší obchodníci museli položiť 

10.000 Kč kaucie. V r. 1935 prevzal obchod vedúci 

Bartolomej Pekar i výčap na naliehanie Ústred. družstva. V r. 

1935 malo Potrav. družstvo príjmu 249.105 08. K výdaju 

231.160 74 Kč.             

Pepažné družstvo.  V r. 1925 bolo založené ,,Úverné družstvo“.  Ako 

všetko hodnotné, tak i toto malo svoje ťažké počiatky. Na 

pozvanie Alexandra Flamíka, miest. org. učiteľa prišiel 

počiatkom novembra 1925 prednašateľ z ústredného 

družstva z Bratislavy. Ale svoju prednášku ani nedokončil pre 

nevecné poznámky v Spolku shromáždených posluchačov. 

Ľud bol v tých časoch tak politicky rozoštvaný, že 

nedôveroval nikomu. Stačila malá poznámka a myšlienka 

stroskotala. Tak bolo zamietnuté i druž. melioračné, kde 

v ten čas chcel štát poskytnúť až 75% subvencie a tiež 

i elektrizácia         
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nebola prijatá. Myšlienku uskutočnenia Úverného družstva 

bolo treba rozširovať len potichu. Sohnali 41 členov, ktorí 

upísali 42 podielov. Do školy bolo zvolané 1. Valné 

shromaždenie a 19. decembra 1925 bolo založené ,,Úverové 

družstvo“. Prvou správou boli: Pavel Buchta, predseda, 

Imrich Derpera ppreds. František Václavek, účtovník, Štefan 

Straka, Alex. Vávrovič, Štefan Sprušanský. Dozorný výbor: 

Martin Strážnický, notár, Štefan Židlik, Alex. Flamík, org. učit. 

Vojtech Krempa, Martin Straka a Ján Hrebačka.            

V prvom roku malo 230.313 97 Kč vkladov a 46.560 Kč 

pôžičiek. Po 10 rokoch v r. 1935 má 162 členov s 168 

podielmi po 50 Kč, 865.549.49 Kč vkladu, 370.661.75 Kč 

pôžičiek, 22.379.06 Kč rezervnej základiny a 8900 Kč 

členských podielov. Prvé roky bolo umiestnené u predsedu 

Pav. Buchtu. Od r. 1930 je presťahované do spodnej 

miestnosti Potravného družstva a platí 200 Kč ročného 

nájmu.   

Obilné družstvo.  Pred válkou v r. 1905-1914 bolo ,, obilné družstvo“ 

ktoré malo za účel ukládať  prebytky  a  vypomáhať 

požičiananím osiva. Bolo umiestnené v dolnej miestnosti pod 

Potrav. spolkom. Za války zaniklo a          
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viac nebolo obnovené.           

Vraždy.  Z dávnejších dôb sa zachovala spomienka na 

zavraždeného N. Tokoša, hájnika štát. lesov. Údajne bol 

zastrelený pytliakmi pri čakanej na aleji, ktorá sa až dosiaľ 

menuje Tokošova alej.          

  V r. 1876 Ján Krempa zavraždil Šišku, roľníka z Unína, 

ktorému bol dlžen 80 zlatých. Vylákal ho z domu skoro ráno 

vo februári pod zámienkou, že mu ich splatí v Sobotišti 

u advokáta Štetinu. Na Hladných nivách ho zavraždil 

a zahrabal do hnojného kopca, kde ho našli až neskoro na jar. 

Vrah bol na 15 rokov zavretý.       

  V r. 1925 zabili opití cigáni cigánka pred Petrov. 

Spolkom pri Krempových vrátach v kúte.               

  V r. 1934 bol zavraždený Martin Janúvka, hajník 

(Podrobne na 39 strane).          

Samovraždy.  Samovraždy sú zriedkavé. Nábožne cítiaci ľud znáša 

trpezlive všetky útrapy. V r. 1912 obesil sa N. Prokop, 68 

ročný tkáč údajne z omrzelosti života.               

  V noci 16. apríla 1933 na veľkon. pondelok, zastrelil 

sa 18 roč. mládenec Štefan Filip pred domom jeho milej 19. 

ročnej Marie Vapkovej naproti škole. Ona potom vbehla do 

domu a podreza-            
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la si krčné tepny otcovou britvou na 3 rezy. Pohrab nemali 

spoločný ani cirkevných obradov. Dievčaťu spieval organista 

so sborom a mládencovi z príkazu cirkevnej vrchnosti už len 

sbor spevákov. Pochovaní sú za sebou pod južným múrom 

cintorína. Otec Filipov dal medzi nich postaviť pomník 

s nápisom že to bolo dielo zlých , klebetných jazykov.             

Vykopávky.  Pod dedinou za humnami na takzv. ,,Rajčuli“ bolo 

najstaršie usadlište. Nasvedčujú tomu vykopávky, ktoré robili 

učitelia so žiakmi v r. 1932-33. Našli v hĺbke 1 m vo veľmi 

sypkej čiernej hline popolnicu a  mnoho úlomkov z hlinených 

nádob a popolníc. Všetko toto odovzdali p. Andelovi, 

komisárovi (trest. policajnému sudcovi) v Skalici, veľkému 

zbierateľovi a  odborníkovi v  týchto veciach, ktorý ich 

pravosť potvrdil.                  

Odvody          V r.    1932. bol odvedený Jozef Dermek.         

V r. 1933. Vendelín Vlk, Blažej Bilovský, František 

Dermek a Alex. Vanek.     

V r.1934. boli odvedení títo: Martin Polák, Ondrej 

Kubica, Imrich Oprchal, Peter Michálik, Jozef Míšaný a Pavel 

Pivák.               
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Zmena na notár.  Po  8  mesačnom  pôsobení  v  tunajšej obci  bol  dpa 

úrade. 1. mája 1935 preložený ved. notár Juraj Švidrop do Gajar. Na 

jeho miesto nastúpil 29. apríla 1935 Juraj Flimmel, ako vizit. 

notár, rodák z Brezian okr. Prievidza.          

Odvody.  V apríli 1935 r. boly odvody v Skalici pri nich odviedli: 

Štefana Dermeka, Frant. Ujhélyho, Ant. Varmužu, Jána 

Fagana, Martina Sprušanského, Pavla Pechu, Karola Raizmera 

a Alex. Grpu.              

Voľby do  19. Mája 1935 boly prevedené voľby do 

poslaneckej  poslaneckej snemovne a do senátu.  

Ich výsledok bol nasledovný:                   snem. senát   

  

1. Republ. str. zemed. a maloroľ. ľudu 98 80     

2. Čsl. social. demokr. str. robotnícka  25     24 

3. Čsl. strany  národne socialistické  3 2      

4. Komunistická strana českoslov.  37 34           

5. Čsl. Strana ľudová     3 6            

6. Deutsche socialdemokr. Arbeit  2 -               

7. Hlinkova slov. ľudová strana   445 430                  

10. Čsl. živnostensko-obchodnícka  26 22          

11. Strana krajinská kresť. sociál.  - -      

12. Sudetendeutsche Partei   - -    

13. Národná obec fašistická   116 104        

16. Národné sjednotenie    4 4                

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili voľby do posl. Snemovne  

bolo 817 z toho 392 mužov a 425 žien. 
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Počet voličov, ktorí sa zúčastnili voľby do senátu bol 716, 

mužov 346, žien 370 . 

Voľby do kra-  26. mája 1935 boly prevedené voľby do 

jin a okres. krajinského a okresného zastupiteľstva 

zastupiteľ- s nasledovným výsledkom: 

stva.   1. Repub. str.  zemed. a maloroľ . ľudu kr. 82   okr. 90         

2. Čsl. sociál. demokr. str. robotnícka   kr. 11 okr. 9         

3. Čsl. Národne socialistická      kr. 4 okr.2      

4. Komunistická str. českosl. kr. 42 okr. 63           

5. Čsl. Strana ľudová kr. 3 okr. 3          

7. Hlinkova strana ľudová kr. 487 okr. 467         

10. Čsl.živnosz. obchodnícka kr. 23 okr. 36            

11. Krajinská  kresť . sociálna    kr- okr. -                  

20. Národná  obec  fašistická     kr. 79 okr. 83      

21. Slovenská nár. strana     kr. 1 okr. -            

22. Neodvislá národná      kr. 1 okr. -         

23. Národné sjednotenie    kr. 2 okr. -         

24. Židovská  strana    kr. 17 okr.           

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili voľby do krajin. zastup. bol 762 

z toho mužov 366, žien 396.                                  .      Počet voličov, 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili voľby do okresného zast. bol 762, 

z toho mužov 370, žien 392.           

Členovia okres.   Do okresného zastupiteľstva boli zvolení: 

zastupiteľstva. Peter Hoferka za Hlinkovu slov. ľud. stranu a Štefan Židlik aj 

do okresného výboru za stranu komunistickú.   
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Smrť bleskom.  6. Augusta 1935 strhla sa nad Unínom búrka. Prv než 

začalo pršať, zabil blesk 72. ročného starca Štefana Ovečku, 

ktorý sedel pod hruškou u stodole. Pred 14. rokmi bol 

bleskom usmrtený aj 48. ročný tunajší občan Imrich Pavlačka 

na fúre sena, keď sa vracal z lúky.        

Manévry.               Od 15 ho augusta 1935 boly na okolí najväčšie 

manévry poriadané dosiaľ v našej republike. Zúčastnilo sa ho 

60. tisíc vojakov na fronte dlhej 80 km. Vojsko bolo rozdelené 

na dve armády. Armáde modrých velil moravský zemský 

veliteľ Vojtechovský a  armádu červenú viedol slovenský 

zemský veliteľ Votruba. Manévry boly prevedené v priestore 

polit. okresov: Hodonín, Kyjov, Uh.  Hradište, Uh. Brod, na 

Slovensku v okresoch: Skalica, Senica, Myjava, Piešťany, Nové 

Mesto a Trenčín. Cez Unin pochodovali vojaci cez 3 dni, boli 

tu aj utáborení. Obyvateľstvo ich všade s ochotou prijímalo 

a dľa možnosti uhostilo. 19. augusta sa srazili na Bradle 

u mohyly  Štefánikovej.          

Noví učitelia.  Učitelia Jaroslav Žárský a  Štefan Drábek boli 

odvedení, preto odišli z tunajšej školy a nastúpili aktivnú 

vojenskú službu. Za 4. učit. stanicu bol zvolený Leopold Hor-               
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pák, učit. Z Cerovej a na 5. nastúpil Antón Kalivoda učit. 

Z Lovčíc u Kyjova.      

30. sept. 1935 bol Leopold Horpák vymenovaný ref. min 

škol. a nár. osvety na meštiansku školu do Chynorian, kde 

i hneď nastúpil. Na jeho miesto prišiel 10. októbra Ján 

Halíček, učit. Z Jesttabíc u Kyjova.           

Folklor ,,uninská asentirka“  8. septembra usporiadané boly národopisné 

slávnosti západoslov. v Trnave a v Smoleniciach. Zúčastnili sa 

ich aj tunajší občania a predviedli ,, uninskú asentírku“, ktorú 

složil a nacvičil Alex. Flamík, správca školy. Učinkovalo 24 

občanov.          

Oslavy ,,Slov. Matice.  Na pamiatku 60. výročia od zatvorenia Matice 

slovenskej usporiadané boly slávnosti po celom Slovensku. 6. 

októbra oslávil aj tunajší učit. sbor so žiakmi toto výročie 

usporiadaním oslavy s priliehavým programom v Potravnom 

družstve. Slávnosť bola veľmi hojne navštívená. Čistý zisk  

128 Kč venovaný bol na Štúrov fond.              

Zaďakovanie  14.  decembra  1935  zaďakoval  pán  prezident  T. G.  

prezidenta T.G.  Masaryk ako 85. ročný za  prezidentský  úrad.  Vďačný  národ 

Masaryka. dal mu meno prezident ,,Osloboditeľ“. Na jeho mie-       
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sto bol zvolený jeho spolupracovník za naše oslobodenie Dr. 

Eduard Beneš. Voľba bola prevedená 18. decembra na Hrade 

pražskom.         

Misie.               Na žiadosť občanov a tunajšieho pána farára Jozefa 

Šatku prišli do Unína 10. novembra 2 páni misionári z rádu 

Redemptoristov zo Skalky pri Trenčíne. Zdržali sa tu 8 dní. Po 

celú tú dobu boly bohoslužby a ich horlivé kázne hojne 

navštevované nie len tunajšími občanmi, ale aj obyvateľmi zo 

súsedných dedín.           

Štatistika z roku  V roku 1935 narodilo sa 25 detí z toho 16 chlapcov a 9 

dievčat, zomrelo 21 ľudí, z toho 12 mužov a 9 žien. Prírastok  

1935.                            je 4 ľudia. Sobášov bolo 8.            

Kapla.               Poznámka zo str. 34. Za dedinou na Dolinke dal 

postaviť Pavel Buchta v r. 1930 kaplu. Ku cti Sv. Antonína.  

Výstavba stála 15.000 Kč. Každý rok v nedeľu po sviatku sv. 

Antonína býva tam odbavovaná sv. omša.                  

Rok 1936.               Rok 1936.            

Preloženie              Štátny  zástupca dr. Ctibor  Matúškovič,  tunajší rodák   

dr. C. Matúškoviča. bol 1.januára 1936 preložený z Nitry k najvyššiemu súdu do 

Brna. Noviny o pom poznamenali, že je nadaným mladým 

slovenským            
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juristom.           

Stávkovanie  Každý rok v zime kácajú tunajší nemajetní 

drevorubačov. občania drevo v štátnych lesoch. Jako mzdu dostávali 5 Kč od 

1 m3, úrezky a pôdu vykácaného dreva za 10 Kč nájomného 

na sadenie. (za účelom prekopania pôdy). Táto mzda zdála sa 

im malá, preto v zime r. 1935-36 začali stávkovať 

a vyjednávali so správou o zvýšenie mzdy. Stávka skončila 

v januári r.  1936. Mzda sa im nezvýšila bola len takto 

upravená: od 1 m3  6 Kč, miesto úrezkov kláty z výstavkov 

a diele pôdy zdarma.               

Noví hájnici.  Na r. 1936 boli zvolení títo hájnici pre pole: Pavel 

Flamík a Imrich Vávrovič, pre vinohrady Martin Varmuža 

a Ján Oprchal.                    

Preloženie pi.   1.   marca    bola   z    tunajšieho    poštového    úradu 

Magdy Sojakovej. preložená pi. Magda Sojaková, poštová úradníčka, do Holíča. 

Na jej miesto nastúpil p. Samuel Bzduch, poštový úradník 

rodák z Brezovej.            

Odvody.  Na jar r. 1936 boli pri odvodoch v Skalici odvedení 

títo uninskí mládenci: Martin Bajan, Ján Michálek, Viliam 

Matejovič, Alex Straka, Štefan            
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Morávek, Štefan Masaryk a Jakub Kuchárek.              

 Folklor ,,Uninská   3. mája 1936 bola z bratislavského 

asentirka“ radiojournala vysielaná do všetkých staníc republiky folklor. 

scéna ,, Uninská asentírka“. Složil a nacvičil ju  Alex. Flamík, 

spr. školy. Učinkovali: Alex. Flamík,  konferansieur, Karol 

Kokrhel, Vojtech Pecha, Imrich Matúškovič, Jozef Dermek, 

Štefan Feldman, Jozef Flamík a Rozália Masaryková.           

Založenie CPO.  V máji bola založená z nariadenia okresného úradu 

,,Civilná protiletecká obrana“ obyvateľstva. Skrátený názov je 

CPO. Jej veliteľom sa stal Karol Kokrhel. CPO poriada občas 

denné i nočné cvičenia protilietadlové.                     

Svadba ved. notára.   6. júna oženil sa tunajší ved. notár p. Juraj Flimmel 

a vzal si za manželku Kláru Nollovú zo Skalice.            

Presťahovanie   15. júna bol preložený veliteľ četníckej stanice Alojz  

veliteľa četn.  Ptíborský  do  Radošoviec. 15.  júla   nastúpil   nový   veliteľ   v  

stanice. hodnosti četn. práporčíka p. Oldtich Kolací pôvodom 

z Makottas, okres Kladno.           

21 júna , v dep slávnosti Božského                  
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Moravskoslov.  Srdca,    boly   v   Skalici   usporiadané     moravsko-slovenské 

národop. sláv.  národopisné    slávnosti    pod    protektorátom    armádneho 

V Skalici generála Šnejdarka. Vystúpily slovenské i moravské obce. 

Uninskí občania predviedli ,,asentírku“ pod vedením spr. 

školy Alex. Flamíka.           

Maturanti.  Koncom júna zmaturoval na učiteľskom ústave 

v Lučenci František Dermek a v Spiš. Podhradí Alex. Vanek. 

Obidvaja nastúpili v októbri t. r. činnú vojenskú službu, ktorá 

trvá 2 roky.      

2.národopisné   5. júla  boly  v  Piešťanoch   2. národopisné   slávnosti 

slávnosti v  na   ktoré   bol     pozvaný    aj    Unin. 24     uninskí     občania 

Piešťanoch. predviedli, pod vedením Alex. Flamíka, ,,asentírky“ miestne 

to zvyky pri odvodoch. Scéna sa zdarila a jednotlivé úseky 

z nej boly filmované. Prítomný bol i kašmirský minister 

financií Mr. Mehta z Indie, ktorý sa dal s učinkujúcimi 

sfilmovať. Slávnosti boly veľkolepé, zúčastnilo sa ich na 2000 

krojovaných účastníkov z celého Slovenska. Pri slávnosti bola 

i súťaž na kroj. 1. Cenu dostala Jablonica, ktorá má najkrajší 

kroj na západnom Slovensku.            

Aby mala obec dostatok vody               
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Nové mosty a nádrž v páde požiaru, zriadila v júli r. 1936 pod Potravným 

družstvom v potoku betonovú nádržku a súčasne zväčšila 

most, ktorý nestačil prijať vodu za veľkých prívalov. Celá táto 

práca stála 4740 Kč. Obec nechála zrobiť nový betonový most 

aj pod dedinou na poľnej ceste vedúcej do Petrovej Vsi, ktorý 

stál 1650 Kč. Obidva mosty staval tunajší murár. majster Ján 

Fodor, ktorý sa tu usadil v r. 1934. Prišiel zo Straží.             

Na vicionálke, na konci farskej uličky smerom ku kostolu 

nechal okres zrobiť v septembri r. 1936 nový most zo 6 

silných cementových rúr. Tam stál prv úzky klenutý most 

z tehál, ktorý nezodpovedal. Stavba stála 1050 Kč. V tom 

istom mesiaci zrobil okres i železné zábradlie nad hlbokou 

betonovou priekopou, ktorá bola vybetonovaná v r. 1935 za 

2400 Kč. Priekopa je naproti kaplnke smerom do farskej 

uličky. Miesto to bolo nebezpečné, zvlášť v zimnom období, 

kedy tam aj spadol kôo. Zábradlie stálo 1500 Kč. Všetky tieto 

práce prevádzal spomenutý majster Ján Fodor.         

27. septembra bola v Holíči bir-            
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Birmovka. movka. Birmoval osviet. pán biskup dr. Pavel Jantausch. 

Z Unína bolo 158 birmovancov.         

Obchodvedúci v   1. októbra bol zbavený miesta obchodvedúci 

Potr. družstve. Potravného družstva Bartolomej Pekár tunajší občan. Na jeho 

miesto nastúpil Ján Kopas z Košarísk.         

Stav Úverného   Po generálnej revízii dpa 7. okt. 1936 malo tunajšie  

druž. V r. 1935. Úverné družstvo tento stav v r. 1935:                   Vklady 

Vklady 865.549.49 Kč, vkladateľov 385.  

Pôžičky dlhopisné 249.817.29 Kč.                                          

Pôžičky dlhopis. Intabulované 120.844.45 Kč.           

Počet dlžníkov 119.  

V Ústrednom družstve v Bratislave 486.480 Kč  . 

Rezervný fond 22.379.06 Kč. Počet členov 162 so 168 

podielmi. Úrokomer B tt_ 4.5% z požičiek 7%. Družstvo sa 

vzmáha, ale dlžníci ťažko platia úroky a umorujú istiny  

Devalvácia čsl.   Pod  vlivom  francúzskej  devalvácie  snížila,  medzi  

koruny. inými štátmi, i Čsl. republika svoju menu. 8. októbra 1936. 

odhlasovalo ju Národné shromaždenie. V r, 1934 bol zlatý 

obsah koruny snížený takmer o šestinu z 44.58 miligramov na 

37.15 miligr. Teraz bola znova  
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snížený jej obsah a to z 37.15 na 31.22 miligramy, z toho 

dôvodu, aby sme boli schopní vyvážať do cudziny. Životné 

potreby nesmia byť zdražované.         

Počasie.  Noviny písaly, že už 158 rokov nebol tak teplý 

september ako tohoto roku.                       

Obnova sv. Misie.  15. novembra prišli traja páni misionári obnoviť sv. 

misie. Zdržali sa tu do 20. novembra. Tunajší ľud aj 

z okolitých dedín navštevoval ich poučné kázne a pobožnosti 

vo veľkom počte.                 

Zaďakovanie anglic.   14. decembra  zaďakoval  anglický  kráľ  Eduard  8  za  

kráľa za trón. trón, aby sa mohol oženiť s  rozvedenou papou Bessiou 

Simpsonovou, Američankou. Prijal titul vojvoda z Windsoru. 

Na jeho miesto nastúpil jeho brat vojvoda z Yorku pod 

menom Juraj 6. Kráľ anglický.          

Športovec  Ambroz   21. Ročný  tunajší študent  7. tr.  gymnázia  v  Skalici,  

Pecha.                  Ambroz Pecha, je veľmi dobrým športovcom. Na závodoch, 

ktorých sa zúčastnil, bol vždy prvý v skoku do diaľky tiež 

v behu na 100. V hádzaní oštepom zaujal druhé miesto. Je 

najlepším športovcom v stredoškolskom športe.       
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Týfus.  V auguste vyskytol sa v obci týfus. Prvý prípad týfu 

bol u Spadov vedľa školy. Potom onemocnelo ďalších 7. ľudí, 

ktorí boli liečení v nemocnici vo Valticiach na Morave. Jeden 

muž 34-ročný Fridolín Spada chorobe podľahol. Pochovaný je 

vo Valticiach.              

Dolovanie štrku.  Firma ing. Hamburger zo Skalice doluje štrk vo 

Vinohradoch od augusta až do konca decembra 1936. 

Používa ho na stavbu hradskej vedúcej z Petrovej Vsi do 

Gbelov, na ktorú bola i uninská obec súdne donútená prispieť 

80.000 Kč. Tento štrk bol zaslaný výskumnému úradu do 

Bratislavy a je uznaný za veľmi súci na vozové cesty. Pri 

dolovaní pracuje denne 30 nádeníkov tunajších je 80%, 

ostatní sú z okolitých dedín. Títo zarobia priemerne denne 16 

až 18 Kč. Obratní zarobia 25-30 Kč. Súčasne pracuje aj 

motorový drtič kamenia. Do konca r. 1936. Je spracovaných 

1900 m3 štrku. Ešte chýba asi 2000 m3. Robotníci pracujú 

pod dozorom ing. Michala Kuzniecova, ruského emigranta, 

bývalého kozáckeho majora. V januári a februári r. 1937 bude 

práca zastavená pre zimu, lebo je nebezpečie, že by sa pôda 

mrznutím zosúvala  
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a zasýpala pracujúcich. Dosiaľ boli v kamenolome 2 robotníci 

zasypaní čiastočne a vyviazli s polámanýma nohama a jeden, 

Ladislav Knotek zo Gbelov, bol zasypaný úplne dpa  

4.decembra vytiahnutý bol mrtvý. Štrk sa doluje na 

pozemkoch Jána Pechu, Andreja Vacha, Pavla Pechu, Alojza 

Flamíka, Jozefa Ovečku a  Severína Varmužu. Majitelia 

pozemkov dostávajú za 1 m3  štrku 3.50 Kč. Skôr sa kopalo na 

pozemkoch Alojza Fagana, Pavla Pechu, Andreja Vacha 

a Jozefa Drúžka, keď sa dolovanie už nevyplácalo, prešli do 

bývalej starej štrkovne ako je hore uvedené.       

Obilný monopol.  Obilný monopol bol zavedený od 1. augusta 1934. 

Mal za účelˇ stabilizovať ceny obilia, ktoré pod vlivom 

burzových špekulácií veľmi kolísaly v posledných rokoch. 

Veľký pokles cien obilia zavinilo veľké zadlženie mnohých 

zemedelcov, u iných bola zabrzdená možnosť nakupovať. 

Bolo tiež zavedené ,,moratorium“ t.j. že zadlžených 

zemedelcov nesmeli ekzekvovať, na dražbe predávať pre 

nedobytné pohľadávky. Mnohí si to vysvetlovali, že je to 

počiatok oddlženia. Fašisti mali, vo volebnom ob-            
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dobí v r. 1935 za volebné heslo ,,oddlženie“. Preto v našej 

obci dostali najviac hlasov od zadlžených. Od r. 1936 bolo 

moratorium pozmenené, vsťahovalo sa len na určité oblasti. 

Za nezaplatené úroky bolo možné ekzekvovať. Od 1. 9. 1936 

bolo zavedené oddlženie. Dlžník sa zaviazal, že v dlhodobých 

amortizačných splátkach splatí dlh.            

Určenie osevnej   Od   1.6. 1935   bola   zavedená   kontingentácia   pre  

plochy. mlýny, t.j. bolo im určené kolko obilia môžu zomlieť. Súčasne 

určila vláda koľko % v ktorej oblasti sa môže osiať pšenicou 

v budúcom roku. Nadvýrobou bolo treba dobrú cenu pšenice 

snížiť. Unínu bolo povolené 15 % osevnej plochy pšenicou. 

Kontrola sa prevádza osevnými knižkami.          

Ceny plodín. V decembri i po celý rok 1936 bola cena pšenice 136 Kč, raž 

110 Kč, jačmep 142 Kč, ovos 118 Kč, kukurica 100 Kč, zemiaky 

13 Kč.           

 Vinice-úroda.  Koncom r. 1936 je v uninskom chotári asi 15. kat. 

jutar viníc. Sľubná ukázka úrody (takmer všade prvej) 

sklamala. Časté psšky v júli privodili perenosporu. Neskľudili 

takmer nič. Táto pohroma bude mať podľa odborníkov, vliv 

i na budúci rok.              

Spaľovacia pec.  V júli 1936 bola vystavaná spa-            
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ľovacia pec pre uhynutý dobytok na rozhraní chotárov 

petrovského, letnického a  uninského v cene     Kč, ktorú 

platili spoločne menované obce. V r. 1936 vyskytla sa 

v niekoľkých prípadoch slezinová sneť, Jozefovi Rehákovi 

uhynula krava a Imrich.  Janíkovi 1. krava a 1. vôl.      

Štatistika v r. 1936.  V roku 1936 sa narodilo 27 detí. 10 chlapcov a 17 

dievčat, zomrelo 19 ľudí, 10 mužov a 9 žien, prírastok je 8 

ľudí (dievčat). Sobášov bolo 12.               

Stav úverného   Stav úverného družstva koncom r. 1936: 

družstva v r. 1936. Členov bolo 165 so 170 podielmi. Úrokomer od vkladov 3.5%, 

od požiček 6 %. Vklady robia 946.747.5 Kč, požičky 366.333. 

Kč 117 veriteľom. Rezerva je 32.163 Kč.               

Rok 1937      Rok 1937        

Dr.Ct. Matúškovič,  Dr. Ctibor Matúškovič , tunajší rodák , ktorý bol z Nitry          

námestok praž    pridelený k najvyššiemu súdu v Brne, bol od 1. januára 1937 

prokurátora.  menovaný námestkom pražského prokurátora pri najvyššom 

súde.             

Kurz varenia.  Od 25. do 27. februára bol tuná na žiadosť miest. 

osvetovej komisie usporiadaný 3. dpový kurz varenia 

a pečenia zákuskov. Vyučovala pi. riaditeľka Vápová a jedna 

učiteľka gazdinskej školy v Skalici. Zúčastnilo sa ho 25 

účastníčiek. V nedeľu, po kurze         
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bola výstava upečených predmetov v škole. Budila veľký 

záujem a navštívilo ju asi 300 účastníkov.          

Odvody.  2. apríla boly odvody brancov v Skalici. Odvedení boli 

8 tunajší mládenci a to: Alex. Palkovič, Anton Pecha, Jozef 

Drúžek, Ján Varmuža, Ambroz Pecha, Martin Straka, Ján Guliš 

a Hoferka.           

Stromková slávnosť.  11. apríla bola v sále Potrav. družstva usporiadaná 

stromková slávnosť s prednáškou, priliehavými básničkami 

a dramat. výstupmi. Žiaci si na školskom dvore zasadili orech.                

Oslavy Scota Viatora   2. mája boly v Hodoníne usporiadané   

v Hodoníne. slávnosti Scota Viatora (Seton Watsona) priateľa nášho 

národa, ktorý v r. 1907 prvý raz prechádzal z Moravy na 

Slovensko. Na novom moste medzi Hodonínom a Holíčom 

vedúcim cez rieku Moravu, kade prvý raz prechádzal, bola 

umiestnená pamätná doska. Po návrate do svojej vlasti, 

poukazoval vo svojich spisoch na krivdy páchané na národe 

čslov. Dopoludnia bola slávnostná manifestácia čsl. 

učiteľstva. Masarykovho diela s expozíciou dr. E. Beneša 

a M.R.Štefánika.           

Odpoľudnia boly národopisné slávnosti, ktorých sa 

zúčastnili aj uninskí               
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chlapci pod vedením spr. školy Alex. Flamíka predviedli 

predvianočné  ,,Práskanie“. Slávnosti sa zúčastnilo na 20 tisíc 

ľudí z Moravy aj Slovenska.                

Posviacka pomníka   13. júna  bola  v  Uníne  posviacka  pomníka  padlých 

padlých.  uninských občanov vo svetovej vojne. Posviacku previedol 

vdp. prelát dr. Tomáš Caban zo Skalice. Pri pomníku bola 

slúžená sv. omša. Po preslove pána preláta prebral pán 

starosta Severín Palkovič pomník pod opateru obce. Slávnosti 

sa zúčastnilo mnoho ľudí i z okolia. Pomník stál 9000 Kč. 

Zhotovili ho pp. Beck a Sojak zo Strážnice. Peniaze na pomník 

boly milodary občanov obec prispela 1000 korunami.              

Podstavec  k pomníku bol zrobený tunajšímí občanmi 

prevažne zdarma. Cementu sa nap spotrebovalo 37q po 

30Kč, piesku 10q  po 8 Kč, potrebný potočný štrk darovala 

obec. Podstavec so záhradkou stál  ........           

Oslavy dr. P. Blahu   29. júna  1937   boly   v   Skalici   usporiadané   oslavy  

v Skalici. dr. Pavla Blahu, skalického rodáka. Na námestí bola 

slávnostná sv. omša, ktorú slúžil švagor nebohého dr. Blahu 

kanoník dr. Ľud. Okánik. Potom bola púť k hrobu, kde boly 

preslovy o práci a zásluhách nebohého dr. P. Blahu. Pred 

gazdinskou školou bol odhalený pomník dr. P. Blahu za 

prítomnosti min. predsedu dr. Milana Hodžu s  ktorým 

spoločne pracoval na oslobodení Slovákov.         
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Na  oslavách bolo prítomných na 20 tisíc ľudí. Odpoľudnia 

boly usporiadané národopisné slávnosti, ktorých sa 

zúčastnilo 14 krojovaných skupín. Tiež Unípania predviedli 

pod vedením Alex. Flamíka ,,uninské asentírky“. Na 

národopisných slávnostiach bolo asi 6 tisíc ľudí.        

Smť prezidenta   14. septembra   1937   zomrel   v   Lánoch   náš   prvý 

Osloboditeľa. prezident, Osloboditeľ nášho štátu Tomáš G. Masaryk vo 

veku 87 rokov. Ostatky jeho boly prevezené na Hrad pražský. 

Sišlo sa tam mnoho ľudí, aby mu vzdali poslednú poctu a aby 

ho odprevadili na poslednej ceste. Naša obec poslala 

sústrastný telegram trúchliacej rodine. 21. septembra bol 

pochovaný v Lánoch.  

  Uninskí občania venovali tiež smutočnú spomienku 

svojmu Osloboditeľovi . Pri pomníku padlých mal smútočnú 

reč Alex. Flamík, žiaci predniesli príležitostné básne a všetci 

spoločne zaspievali ,,Kto za pravdu horí“ 

 Osloboditeľu nech Boh odmení nezištnú a heroickú 

prácu Tvoju!              

Stav Úverného   24. novembra   1937   malo     tunajšie    pepažné  

družstva.          družstvo tento stav: členov má 172 so 177 podielmi vkladov 

 má 969.635.82 Kč požičiek 372.513.85 Kč u 114 veriteľov, 

vkladateľov je 421. Čistý zisk je 2409 Kč.                     

Scéna ,,Unin volá   25.  novembra  vysielal Alex.  Flamík  do radia  scénu 

na hody“ vysiel.  ,,Unín volá na hody“ ktorú sám napísal aj nacvičil. Účinkovalo  

do rádia. na 8 tunaj-       
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ších občanov. Scéna bola vysielaná z obecného domu 

v Holíči.          

Milion posluchačov   V  tomto roku  stúpol   počet   posluchačov   rozhlasu  

rádia.  na milion. Miliontým bol Julius Richter, inkursista 

Severočeských elektrární v Bohosudove. Dostal rôzne dary od 

mnohých firiem a tovární v cene 250. tisíc korún.          

Vojna Italie proti   16. mája 1936 skončila  oficiálne  trestná  akcia  Italie 

Habešsku. proti Habešsku dobytím hlavného mesta Addis Abeba. Vo 

skutočnosti to bola snaha Italia získať kolonie. Taliansko 

habešská vojna trvala          mesiacov.           

Revolúcia vo   18. júla 1936. vypukla v Španielsku revolúcia. V čele  

Španielsku. povstalcov je generál Franco, nacionalista proti vládnej 

strane socialistickej, ktorá nadsža komunizmu. Povstalcov 

napomáha Itália a Nemecko, vládnych zasa Rusko.             

Vojna Čínsko-  Nepatrný  konflikt    medzi    činským   a    japonským  

japonská. obyvateľstvom v Šanghaji bol príčinou, že 15. augusta 1937 

priplavalo 20 japonských krížnikov válečných do 

šanghajského prístavu a začala vojna čínsko-japonská, ktorá 

stále trvá. 13. decembra zaujali Japonci hlavné mesto Číny 

Nanku.              

Ošacovacia akcia.  Na Vianoce dostalo 25 chudobných detí prádlo 

a obuv v cene 500 Kč. Okresná pečlivosť o mládež prispela 

450 Kč a obec dala 50 Kč.          

Dar firmy Baťa.  Firma Baťa darovala k Vianociam chudobným 

rodinám, ktoré majú 8 detí 1 pár obuvi, ktoré majú 9 detí 2 

páry, 10 detí 3      
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páry atď. V Uníne dostanú obuv tieto rodiny: Pavel Vlk, Jozef 

Maca a Matúš Janúfka. V celej republike takto obdaroval 

Baťa na 10.000 rodín.               

Telefon.  20. novembra 1937 bolo dohotovené telefonné 

vedenie, ktoré spojuje Unín s Holíčom cez Radimov. Telefon 

stál 25.000 Kč, četníctvo prispelo 12500 Kč, na obec Unín 

pripadá 12500 Kč. Obec Unín dostala podporu od okresného 

úradu 7550 Kč , od krajins. Úradu dostane 2200 Kč podpory. 

Radimov prispeje Unínu čiastkou 1000 Kč.  

Príspevok obce Radimov na telefonné vedenie činí 

1500Kč.  Radimov obdržal podporu od okresu v čiastke 

500Kč.             

Rozpočet v r. 1935.  Rozpočet obce Unín mal v r. 1935 tieto hlavné 

položky: celková potreba 108 285 Kč, z toho na mimoriadne 

potreby pripadá 3819 Kč na verejnú bezpečnosť 1030 Kč, na 

komunikáciu 5147 Kč, na sociálnu pečlivosť 2718 Kč, na 

zdravotníctvo 1925 Kč, na ciele zemedel. a národnohosp. 

13.076 Kč, na školstvo a osvetu 15653 Kč.             

V r. 1936.  Celková potreba rozpočtu v r. 1936 bola nasledovná 

152.331 Kč mimoriadna 0,  na verejnú bezpečnosť 4810 Kč, 

na komunikáciu 15.920 Kč, na sociálnu pečlivosť 9160 Kč, na 

zdravotníctvo 3815 Kč, na ciele zemedel. a  národnohosp. 

13.475 Kč na školstvo a osvetu 20.515 Kč.            

V r. 1937.  Celková potreba v r. 1937 bola 612.575 Kč 

mimoriadna potreba 399.000 Kč, úhrada roz-                        
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počtu je 506.212 Kč, na komunikáciu 35.630 Kč, na sociál. 

pečlivosť 7.267 Kč, na zdravotníctvo 9.958 K, na ciele 

zemedelské a národnohosp. 51.125 Kč, na školstvo a osvetu 

49.724 Kč.         

Prirážky.  Obecné prirážky sú 217% v tomto roku 1937, 

okresné 150%, krajinské 160%. Dap činžovná obnáša 125% 

ostatné dane 233%.              

Štatistika stromov   Podľa  zúčtovania  v  r. 1937   je  v  uninskom  chotári  

a krov. 580 jabloní, 664 hrušiek, 472 čerešní, 7 višní, 623 bystrických 

slivák, 72 marhulí, 12 broskví 295 orechov, spolu 4390 

stromov. Rybiziel je 380 kusov a egrešu 94 krov, spolu 474 

kre.            

Štatistika dobytka.  Rožného dobytká má obec 800 kusov, 99 kozí, 130 

koní, a 724 ošípaných. Všetky tieto údaje sú z notárskeho 

úradu.          

Hájnici.  V r. 1937 boli títo obecní hájnici vo vinohradoch. Ján 

Oprchal a Martin Varmuža, v poli Štefan Sovík a Frant. Móro.            

Cisárske hony.  Do r. 1914, do svetovej vojny bývaly tuná na 

západnom Slovensku poriadané cisarské hony. Poriadala ich 

šľachta domáca i cudzia. Stredisko mali v holíčskom zámku, 

ktorý bol majetkom cisára. Hony bývali na jesep. Vypustili 

vždy dobre chovaného jelepa, toho potom prenasledovali na 

kopoch so smečkou psov a so svojími sprievodcami. Behali 

kdekoľvek po  oziminách a robili roľníkom škody.    
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Páni sľúbili, že škodu nahradia peniazmi za každú kopskú 

stopu 1 grajciar (2 haliere). Prišiel vždy účtovník zo štát. 

veľkostatku v Holíča (z dôchodu) a vyplácal spôsobené škody. 

Obecné zastupit. raz protestovalo v jeho prítomnosti, že si 

nedovolia robiť škody na svojich pozemkoch, lebo škodu 

hradili veľmi slabo. Účtovník odišiel a po niekoľko rokov im 

nedali nič. Niekoľkí členovia obec. zastup. s podrichtárom 

Jánom Mórom išli sa radiť k advokátovi čo majú robiť, aby im 

škodu zase hradili. Advokát im poradil, aby znovu prosili 

panstvo o náhradu škôd, ináč si nepomôžu. Posledný rok 

1914 im dali odškodné. Nevedeli sa pri deľbe dohodnúť, 

preto určili, aby sa za tie peniaze kúpili hodiny na vežu. 

Nakonec sa preca len rozdelili podľa honov.         

Poľovné právo.  Od 1. Januára 1937 bolo poľovné právo znova 

dávané do prenájmu na verejnej dražbe. Vylicitoval ho zase 

p. Kudrna z Hodonína za 6000 Kč, lúky má pán. Správa štát. 

lesov v Holíči za 1500 Kč.            

Tularémia.  V zime 1936-37 vyskytla sa na celom okolí zajačia 

choroba zvaná turalémia. Bolo pou nakazených mnoho 

zajacov a mnoho ich aj vyhynulo. U ľudí sa javila tým, že sa im 

na rôznych miestach tela objavily nádory veľkosti husacieho 

vajca. Z ľudí nezomrel nikto. Choroba táto bola k nám 

zavlečená z Juž. Ameriky potkanmi.          

V r. 1937 sa narodilo 16 detí, z to-  
       



83 
 

ho 7 chlapcov a 9 dievčat, zomrelo 19 ľudí a to 8 mužských 

a 11 ženských, sobášov bolo 9. Úbytok je 3 ľudia.               

Rok 1938.                Rok 1938.           

Kurz varenia  Od 5. januára do 29. jan. 1938 bol tuná usporiadaný 

bezplatný kurz varenia. Účastničiek bolo 67. Vyučovala pi. 

Anna Brzobohatá, ktorú vyslala Štefánikova škola pre 

sociálno-zdravotnú pečlivosť v Turč. Sv. Martine.         

Polárna žiara.  Na celom území našej republiky a skoro vo všetkých 

zemiach europských bola 25. januára viditeľná polárna žiara 

a to v takej intenzite a kráse, že predstihla, podľa sdelenia 

Štefánikovej hvezdárne na Petríne v Prahe, všetky podobné 

úkazy pozorované u nás za posledných 12 rokov. Podľa 

záznamov bolo v našich krajinách pozorované takéto silné 

polárne žiarenie v minulých storočiach a v októbri r. 1836, 

v okt. r. 1870, vo februári r. 1872 a v sept. r. 1898.  

  Z Unína bola táto žiara pozorovateľná od 19 hod. až 

do 3. hod. rannej.             

Obsadenie Rakúska   12. februára 1938 mal schôdzu rakúsky 

Nemeckom.  kancelár dr. Schuschnig s rišským kanc. nemeckým  Adolfom 

Hitlerom v Bertechsganenu. Po schôdzke pribral dr. 

Schuschnig do vlády 4 nacionál. socialis. ministrov. Na 13. 

marca bol určený plebiscit. Rakúsky ľud mal hlasovaním 

rozhodnúť či sa chce pripojiť k Nemecku, a-      
  



84 
 

lebo chce Rakúsko samostatné. Plebiscit musel Schuschnig 

odvolať, vláda bola zrušená a  Ad. Hitler obsadil 11. a 12. 

marca celé rakúske územie svojim vojskom. Dr. Schuschnig 

podal demisiu prez. Miklasovi.            

Odvody v Skalici.  30. marca boly odvody z 13 tunajších mládencov 

odviedli ich 6 a to Jána Buríka, Štefana Flamíka, Jána Jurigu, 

Frant. Macejku a Vojtecha Albrechta.         

Vysadenie mladých   6. apríla vysadili žiaci tunajšej školy na 

stromkov na  cintoríne 37  mladých  gaštanov,  10  topoľov,  10  ozdobných 

cintoríne. kríčkov, a 3 pendule.  (smútočné stromky). 1 pendula bola 

zasadená za pomníkom padlých tiež 6 mladých cyprišov bolo 

vysadených okolo pomníka. Stromky zakúpila obec.        

Čiastočná   V noci s 20 na  21. mája  boli  telefonicky  pozvaní  10  

mobilizácia. tunajší vojaci na zvláštne 28 dpové cvičenie vo zbrani. 

Vojenskú výstroj a výzbroj dostali na četníckej stanici a o 2. 

hod. v noci odchádzali autom za spevu vojen. piesne 

vyprevádzaní takmer všetkým dospelým obyv. dediny. 21. 

odchádzali 6 a 22. mája zase 6 v jasep prišlí vojaci každý ku 

svojmu útvaru. Podnet k mobilizácii dal Ad. Hitler, ktorý sa 

vyhrážal, že nasilu zaberie Nemcov v pohraničí Čiech 

a Moravskosliez. usadených.        

Oprava  vicionálky.  V máji bola prevedená oprava vicionálky. Od 

hradskej až po veľký kostol. Pri Petrovskom majeri bola od 

hradskej na 800 m dokonale od základov kamením 

vyštetovaná, ostatná časť, až po        
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veľký kostol bola len zasypaná štrkom, a povalcovaná. Stavba 

bola ukončená  9. júna a stála  229.500 Kč .            

Jarné mrazy.  V marci bolo veľmi teplé počasie. Stromy začali 

pučiť, marhule a ranné breskyne aj okvitnúť. Potom prišla 

zima, napadlo snehu a silné mrazy zničily úrodu všetkého 

ovocia tiež ranná planta veľmi utrpela. Posledný najtuhší 

mráz bol v noci na 5. mája. Tiež vinice tým veľmi utrpely, 

úroda bola veľmi slabá a víno kyslé.         

Voľby do obcí.  12. júna boly prevedené voľby do obcí . V Uníne boly 

4 strany. Všetkých odovzdaných hlasov bolo 774.              

1. Nepolit. Sdruženie maloroľ. a domk.  71-1 man.         

2. Hlinkova slov. ľud. strana     388 hl – 9 man.             

3. Živnostens. obchod.      –//-  71-//-  -2  -//-        

4. Republ. str. zemedelská      244-//-  -6  -//-           

Do obec. zastupiteľstva boli zvolení: za Hlink. slov. ľud. 

stranu: Jozef Satko, r.k. farár, Ján Dermek, Izidor Krempa, 

Ambroz Paštrnek, Ján Vanek, Konrád Polák, Severín Palkovič, 

Martin Pecha, Alojz Flamík.            

Za Republikánsku stranu: Frant. Václavek, Andrej Pecha, 

Martin Straka, Mart. Palkovič, Ján Fehér, Severín Ovečka.               

Za živnost. obch. stranu: Ján Matula a Imrich Žilinek.            

Za nepolitic. sdruženie maloroľ. a domkárov Frant. Mach.            
 

  



86 
 

Starosta obce.  26. júna  zvolilo obecné zastup. za starostu Jána 

Vapka, čís. d. 135, za jeho námestka Jána Dermeka a za 

pokladníka Izidora Krempu.                         .                                                

Obecnú radu tvoria títo členovia: Ambroz Paštrnek, Ján 

Fehér, Frant. Václavek a Ján Matula.           

Voľba škol. stolice.  29. Júna bola zvolená nová školská stolica. Jej členmi 

sa stali: Sev. Palkovič, Izidor Krempa, Peter Hoferka, Vojtech 

Pecha, Mikuláš Masaryk, Jozef Vach, Imrich Matúškovič 

a  Martin Straka, riadni členovia, Frant. Václavek a Ján 

Dermek, náhrad. členovia. Po schválení biskup. Úradom, 

složili 21. aug. v  kostole prísahu. Kurátorom sa stal Jozef 

Vach.              

Nastúpenie vdp.   22. júla 1938  odišiel  tunajší p. farár  Jozef  Latko  po  

Emila Matušku  štyrročnom pôsobení na vlastnú  žiadosť do  Dolných Orešian  

r.k. farár. pri Trnave. Na jeho miesto nastúpil 23. júla dp. Emil Matuška. 

Prišiel z Urmína, rodákom je z Bedrian okr. Topolčany.           

Národopisné sláv.   24.júla boly usporiadané národopis. slávnosti v Holíči 

v Holíči. na počesť americkej delegácie s dr. Petrom Hletkom v čele , 

ktorá priviezla originál Pitsburgskej dohody, v Slávnosti sa 

zúčastnili aj Unípania pod vedením Alex. Flamíka a predviedli 

známe ,,unínske asentírky“.            

,,Unínska  svatba“  31. júla  bola  druhý  raz  vysielaná z Unína  ,,unínska 

 v rádiu. svadba“ všetkými radiostanicami republiky. Napísal 

a konfero-         
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val ju Alex. Flamík. Po nej nasledovaly svadba na Morave 

a v Čechách ako ukázky svadobných zvykov vo všetkých troch 

zemiach.       

A. Vanek, poručík   14.augusta 1938    vyšiel    z    vojenskej    akademie    v    

pech. Hranovciach tunajší rodák poručík pech. Alexander Vanek ako 

poručík pechoty pridelený bol do Telča na Morave. 

Smrť Andreja Hlinku  17. augusta 1938 zomrel Andrej Hlinka, pápežsky 

protonotár, ružomberský farár a poslanec vo veku 74 rokov. Bol 

zakladateľom a predsedom Hlinkovej slov. Ľudovej strany. 

Pochovaný je v Ružomberku. Jeho pohrabu sa zúčastnilo na 100 

tisíc ľudí. Jeho smrť spôsobila úprimnú sústrasť jak medzi 

stúpencami jeho strany tak i medzi jeho odporcami.           

,,Unínske asentírky“  11. septembra   boly   v   Trnave   oslavy  700.   výročia 

v Trnave. povýšenia Trnavy na mesto. Zúčastnili sa ich aj Unínčania pod 

vedením Alex. Flamíka a predviedli ,,unínske asentírky“.      

Po obsadení Rakúska Nemeckom, začal si A. Hitler robiť 

nárok aj na čsl. Nemcov v pohraničí Čiech a Moravy usadených, 

ktorých vodcom bol Konrád Henlein, býv. učiteľ  telocviku, 

zakladateľ ,,Sudetonemeckej strany“. Za podpory Nemecka 

žiadal svojím stúpencom autonomiu podľa karlovarskej úmluvy, 

ktorej nebolo možno vyhovieť vo všetkých bodoch. Anglia 

vyslala k nám lorda Rumcimana, ktorý mal sprostredkovať 

dohodu medzi čsl. vládou a  sudets. Nemcami. Dohoda sa 

neuskutočnila, lebo požiadavky nemec. menšiny bo-               
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ly stále väčšie. Lord Rumciman sa vrátil nazpäť do Londýna.          

Mníchovská dohoda.  30. septembra sišli sa v  Mníchove zástupcovia 

štyroch veľmocí a to Chamberlain (Anglia)  Daladier (Francia) 

Mussolini (Itália) Hitler (Nemecko) a  rozhodli ktoré 

pohraničné časti Čiech a Moravy musí Čsl. republika prepustiť 

Nemecku. Československo muselo podmienky so žiaľom 

prijať, lebo nebolo v stave postaviť sa proti presile, keďže nás 

naši spojenci Francia a  Anglia opustili. Do 10. októbra 

obsadilo nemecké vojsko všetky pohraničné časti určené 

k zaujatiu mníchovskou dohodou.         

Nová vláda.           19. septembra vzdal sa úradu min. preds. Dr. Milan 

Hodža a s ním odstúpila celá vláda. 21. septembra  bola 

zvolená nová vláda dočasná, jej predsedom sa stal armád. 

generál Ján Syrový.            

Mobilizácia.           24. septembra bolo zmobilizované všetko mužstvo 

v zálohe do 40. rokov tiež kone, vozy a autá boly odobrané 

pre prípad vojny.            

 Zaďakovanie prez.   5. októbra zaďakoval za prezidentský úrad  

Dr. E. Beneša.  dr. Eduard Beneš. 

Nový prezid. dr.   30. novembra bol jednotne  zvolený  nový  prezident 

Emil Hácha.               dr. Emil Hácha, dosavádny prezid. Najvyš. súdu v Prahe. Je 

66. ročný, katolík pôvodom.         

Autonomia   6. októbra   sišli   sa   v   Žiline   zástupcovia   všetkých  

Slovenska.         politických strán na Slovensku a usniesli sa žiadať pražskú 

vládu o autonomiu         
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Slovenska. Vláda ich požiadavkom vyhovela a hneď po 

prehlásení samostatnosti Sloven. národa, zvolená bola prvá 

slovenská vláda. Jej predsedom je dr. Jozef Tiso, býv. dekan 

v Bánovciach, ďalší členovia sú: Matúš Černák, min. škol. a nár. 

osvety, Pavel Teplanský, min. nár. hospod. Ferd. Ďurčanský, 

min. pravosúdia a Ján Lichner, min. dopravy pošt a telegr.            

Zárovep so Slovenskom dostala autonómiu aj Podkarp. 

Rus. Jej vládu tvoria msgr. Vološín a min. Révay.            

Po zabratí Sudetov Nemcami, robili si nárok aj Maďari 

na svojich príslušníkov v pohraničí juž. Slovenska a Podkarp. 

Rusi usadených. Keď sa maďarská a sloven. delegácia 

nemohla dohodnúť v Komárne na úprave hraníc dali Maďari 

rozhodnúť vec Taliánsku a Nemecku. 2. novembra ustanovili 

zástupcovia týchto štátov, že Slováci musia postúpiť južné 

kraje i s mestami Levice, Lučenec, Rimav. Sobota, Rožpava, 

Košice, Užhorod a Mukačevo. Za podklad bolo brané sčítanie 

ľudu v r. 1910. Stratili sme tým 10.309.27 km2 s 853.670 

obyv,  z nich bolo 272.145 sloven. duší. Maďarské vojská 

obsadili tieto kraje od 5. do 10. novembra.            

8. novembra sdružili sa všetky politické strany na 

Slovensku v jednu stranu Slovenskú národnú jednotu. 20. 

nov. boly na na celom Slovensku manifestácie oslavujúce 

toto sdruženie. V Uníne bola zadržaná manifes. pred 

pomníkom padlých. K shromaždeným                  
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prehovoril Alex. Flamík, spr. školy, Juraj Flimmel, ved.notár, 

dp. Emil Matuška tun. farár a zástupcovia politických strán.               

Založenie Hlinkovej   23. októbra  bola aj v Uníne založená   

gardy. ,,Hlinkova garda“. Založilo ju predsed. Hlinkovej ľud. strany. 

Jej veliteľom sa stal Jozef Dermek, desiatnik. Pri založení 

počítala 35 členov. Po príchode zmobiliz. vojakov vzrástol jej 

počet na 60 a koncom r.1938 má 110 členov.        

Nová českosl. vláda.  2. decembra bola zvolená nová, trvalá vláda česko-

slovenská, jej predsedom sa stal Rudolf Beran. Slovenský 

poslanec Karol Sidor bol zvolený štát. ministrom. Minister 

verej. dopravy Ján Lichner odchádza zo slovenskej vlády 

a jeho miesto prichádza dr. Vančo. Nový prezident dr. E. 

Hácha dal v tento dep širokú politickú amnestiu.            

Prvé voľby do  18.   decembra   boly  prevedené  prvé   voľby   novej  

slovenskej vlády. vlády Slovenskej krajiny. Bol to vlastne  blebiscit -hlasovanie  

národa či súhlasí s počínaním vlády Slovenskej krajiny, alebo 

nie. Každý volič dostal 1 kand. listinu s menami vlad. 

kandidátov. Kto s vládou súhlasil, vložil kand. do obálky, kto 

nie, odovzdal obálku prázdnu. V Uníne bolo z 788 

odovzdaných hlasov 9 hlasov proti. Na celom Slovensku bolo 

98% hlasov za vládu.               

Nielen Nemcom, ktorí dostali Petržalku a  Devín 

a Maďarom, ale i Poliakom museli sme postúpiť niekoľko obcí 

na severnom Slovensku.           
  



91 
 

V území zabranom Maďarmi prichádza stále k veľkým 

ukrutnostiam páchaných na našich Slovákoch. Jedným 

z najukrutnejších je šuranský prípad, kde maďarskí žandári 

začali strieľať do Slovákov vychádzajúcich z kostola na dep 

Bož. narodenia, pretože si zaspievali slovenskú hymnu 

,,Hejslováci“. 17. ročné dievča bolo pri tejto prestrelke zabité.             

Poľovné právo.  27. decembra 1938 prevzali od p. Kudrnu z Hodonína 

poľovku v uninskom chotári 14 tunajší občania za 6000 Kč 

ročne. Poľovníkmi sú títo: Izid. Krempa, Flor. Vlk, Pavel Fagan, 

Martin Malík, Alex. Vanek st. Im. Matúškovič, Pavel a Severín 

Ovečka, Alex. Krempa, Anton a Jan Pecha, Jozef Michaláč, 

Jarolím Vaculka, Jozef Straka a Pavel Hoferka.           

Sčítanie ľudí.  31. decembra 1938 bolo prevedené sčítanie ľudí. Unín 

má 1497 obyvateľov. Z nich má 1482 sloven. príslušnosť a 14 

prislúcha na Moravu. Slovenskej národnosti je 1442 občanov, 

českej 18, ruskej 1 židovskej 4, cigápskej 32, dľa náboženstva 

je 1465 rím. kat, 23 izraelitov, 9 evanj.a v.       

Štatistika v r. 1938.  V r. 1938 sa narodilo 33 detí, z toho je 13 chlapcov 

a 20 dievčat, zomrelo 19 ľudí a to 12 chlapov a 7 žien, sobášov 

bolo 11. prírastok je 14 ľudí.         

Rok 1939. Zasadanie   Rok 1939         

prvého slov. Snemu 18. január bol národným sviatkom  zasadal prvý slovenský 

Snem v Bratislave v aule Komenského univerzity. Snem má 63 

členov. Predsedal mu podpreds. Hlinkovej slov.  
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ľudovej strany dr. Buday. V tento dep bolo na školách 

prázdno.          

Rozpustenie slov.   9. marca  rozpustil   prezident   dr. Emil   Hácha   prvú 

vlády prez. Háchou. slovenskú vládu a vymenoval miesto doterajšieho predsedu 

dr. J. Tisu, Jozefa Siváka za predsedu vlády a poslal sem hneď 

aj české vojsko a četníctvo. 12. marca schválil dr. E. Hácha na 

návrh Slov. snemu novú vládu, ktorej v čele stojí Karol Sidor. 

Miesto ministra Teplanského bol vymenovaný ing Peter 

Zaťko. Ďalšími ministrami sú dr Martin Sokol, dr. Hrnčiar 

a Julius Stapo.           

Korunovácia sv.   12. marca   bola   v   Ríme    slávnostná    korunovácia  

Otca. nového pápeža Pia 12. Predchodca Pius 11. Zomrel 10. 

februára. Novým sv. Otcom kátolíckeho sveta sa stal kardinál 

Eugen Pacelli. Korunovácie sa zúčastnilo 36 štátov, čsl. 

delegácia bola na 12. mieste.               

Prehlásenie   14. marca 1939   sišiel   sa   slovenský   zákonodárny  

samostatnosti sbor    za     prítomnosti     skoro     všetkých     poslancov     do  

Slovenska. Bratislavy a prehlásil Slovensko za samostatný štát. Hneď 

bola zvolená nová samostatná Slovenská vláda a to: dr. Jozef 

Tiso, preds. vlády, Karol Sidor, minister vnútra, dr. Vojtech 

Tuka, minis. a zástupca preds. vlády, dr. Ferd. Ďurčanský, 

minis. zahraničia, plukovník Ferd. Čatloš, minis. národ. 

obrany,           
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Gejza Medrický, minis. hospodárstva, jozef Sivák, minis. 

školstva, dr. Mikuláš Pružinský, minis. financií, J. Stano, minis. 

dopravy a verej. prác dr. Gejza Fritz, minis pravosúdia.  

Keď táto zpráva prišla do Unína, hneď usporiadala 

Hlinkova garda so škol. deťmi a občianstvom manifestačný 

sprievod po dedine do veľkého kostola na slávnostné ,,Te 

deum“, kde prehovoril k shromáždeným dp. Emil Matúška. 

Mnohí prítomní zaslzili od radosti nad vydobitou slobodou.         

Zaujatie Čiech a   15.  marca  1939  zaujalo  nemecké  vojsko  Cechy  a  

Moravy nemec.  Moravu. Tým bol urobený koniec bývalej 

vojskom. republike. Čechy a Morava daly sa pod protektorát Nemecka. 

Slovensko, ako samostatný štát, je pod ochranou Tretej Ríše.           

Zaujatie Klapejdy   V  marci   zaujali   Nemci   litevské   územie   Klapejdu 

a Abbúnie. obývanú Nemcami. 8. apríla zase Taliáni zaujali Albániu. Kráľ 

Zogu prchnul do cudziny.         

 Českí četníci   Po vyhlásení  samostatnosti  Slovenska, už 18. marca 

pozbavení služby. pozbavili úradu všetkých českých četníkov i tých, ktorí mali za 

manželky slovenky. Začiatkom apríla sa odsťahovali vrchný 

čet. Kolací tiež Fr. Mlátilík a Dolanský. Na ich miesta prišli 

mladí Slováci. Za doč. vrchného bol menovaný Jozef Jankovič 

a dvaja            
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nováčkovia Hriadeľ a Cyprián. 15. júna prišiel nový vrchný Ján 

Tomašovič  jeho predchodcu preložili do Holíča. Z Čehov tu 

zostal len Ant. Fojtl, ktorý má za ženu miest. učiteľku a pobyt 

si vymôhol.              

Zamepovanie   26. A 27. apríla menily sa čsl. Bankovky  5000,  1000,  

bankoviek. a 500 korunové. Dostali sa za ne tie isté len s predtlačkom 

,,Slovenský štát“. Neskoršie zamiepali i 100 Ks, v júli 50 Ks, 

potom 20 Ks a 10 Ks tie už vyšly úplne nové tiež 5 Ks mince 

máme nové.            

Š. Židlík do   8. mája  bol   odvedený   četníkmi   tunajší    robotník  

koncentrač. tábora. Štefan Židlík do koncentračného tábora do Ilavy pre reči proti 

štátu. Domov bol prepustený 17. augusta.            

Rozpustené obec.  1. júna rozpustil obecný úrad  na  podnet  Hlink. slov.  

 zastup.                   ľudovej strany obecné zastupiteľstvo a vymenoval komisára 

Jána Vapka čís. 135, bývalého rychtára, Severína Palkoviča 

a Jána Dermeka za jeho poradcov.           

Revízia Úver.  24. júna bola prevedená revízia Úver. družstva  za  r.  

 družstva. 1938. Zistilo sa, že družstvo má 176 členov so 181 podielmi 

poklad. hotovosti bolo 37.383Ks, prijatých vkladov 

232.959Ks,  oplatených požičiek 52.102 Ks, úroky z požičiek 

21.266 Ks                
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úroky z vkladov od Ústr. druž. 20.430 Ks, vyplatené vklady 

319.869 Ks požičané cez rok 68.957 Ks, úroky vyplatené 

z vkladov 32.307 Ks, požička Čsl. štátu a na obrodu Slov. štátu 

15.097 Ks, vkladateľov je 487, na 3.19%, dlžníkov je 116.        

 Spor o Gdánsko.   V auguste vyvrcholil spor o slobodné mesto Gdánsko 

medzi Nemeckom a Polskom. Ríša si nap robila nároky, lebo 

je obývané Nemcami. Poliaci nedovolili pripojiť ho 

k Nemecku, lebo to bola ich najbližšia cesta k moru. Po 15. 

auguste koncentrovaly obidve strany verejne svoje vojská na 

hranice.            

Pakt Nemecka s    Celé   prázdniny   vyjednávala   Anglia  s  Ruskom  o  

Ruskom o  spojenie   s   obklučovacími   štátmi   (Anglia, Francia, Polsko,  

neútočení. Grécko a  Turecko) posi proti osi Rím-Berlín. 21. augusta 

ujednali v tichosti Rusi s Nemeckom pakt o neútočení na 10 

rokov, ktorý prekvapil celý svet, lebo zradili tým priateľstvo 

Anglie.           

  28. augusta dovolila sloven. vláda umiestniť 

nemecké vojská na slovenskom území.         

Povolávanie na   Od 28.   aug.   dostávali   jednotliví   vojaci   v   zálohe 

zvláštne voj.                povolania na zvláštne cvičenie.  

cvičenia. 29. aug. odišiel aj tunajší učiteľ Štefan Drábek poručík 

pechoty.             

  Koncom augusta vyrukovalo aktívne sloven. vojsko 

strážiť južné hranice a obsadilo aj hranice súsediace 

s Polskom.            
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Mobilizácia.  3. sept.  bola vyhlásená všeobecná mobilizácia 

vojakov narodených od r. 1902 tiež kone a vozy boly 

zmobilizované.                    

Porážka Poliakov.  1. septembra vyhlásila ríšska rada s Hitlerom v čele 

Gdansko za pripojené k Ríši. Poliaci s tým nesúhlasili a začali 

vojnu 1. sept. ráno o 6 hodine zaznely prvé výstrely. 

Nemecká armáda porážala Poliakov. V Polskom vojsku nastal 

zmätok, vláda utiekla do Rumunska.  17.sept. dalo sa na 

pochod do Polska  aj sovietské vojsko a zaujalo Bielu Rus 

a Ukrajinu.             

Rozdelenie Polska. 27. sept. vzdala sa aj Varšava, ktorá sa najdlhšie bránila. 

Demarkačnou čiarou medzi Nemeckom a Ruskom sú rieky 

Visla, San, Narev a Pisia.         

Po obsadení Polska Nemeckom a Ruskom vracali sa 

slovenskí vojaci domov. Dôstojníci maly usporiadaný kurz 

v Bratislave. My Slováci dostali sme od Polska 52 obce 

nazpäť, ktoré nám Poliaci odtrhli v rokoch 1922 a 1938.          

Odvody.  8. septembra boly odvody brancov v Skalici. Vojakmi 

sú 7 chlapci a to: Ján Míšaný, Anton Šiška, Imrich Fagan, 

Štefan Straka, Tibor Straka, Anton Jurkovič a Teodor Tokoš. 

Do pracovného tábora boli odvedení títo: Ladis. Mihál, Ant. 

Vacula, Ľudovít Raizner, Emil Polák, Štefan Polák, 3 posled-         
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ní sú cigáni. Židov a cigápov brali len do pracovných táborov.              
 

Vojna Nemecka s   Od 11. sept.   Bojuje   Nemecko   aj   na   západnom  

Angliou a Franciou. pohraničí s Franciou a Angliou bojujú hlavne na mori 

vzájomným potápaním lodí. Anglia chce donútiť Nemecko 

k ústupu tým, že zabrapuje dovoz tovaru z iných štátov.         

Voľba prvého prezidenta.  26. októbra 1934 bola slávnostne uvedená voľba 

prvého prezidenta slovenskej republiky v Bratislave. 

Jednohlasne bol zvolený dr. Jozef Tiso. Voľby sa zúčastnilo 

mnoho ľudí hlavne gardistov a krojovaných skupín z celého 

Slovenska. Tiež z Unína boli gardisti aj dievčatá v krojoch.   

Prenesenie   31    októbra    boly    prenesené    pozostatky   vodcu 

pozostatkov  slovenského     národa    v    Ružomberku   Andreja   Hlinku   z  

A. Hlinku. cintorína do novovystaveného  mauzolea   za   účasti  veľkého  

 počtu vďačných mu Slovákov. 

Požička na obrodu   V máji a júni bola vypísaná  požička  na  obrodu  slov.  

obrodu slov. štátu. štátu. Obec Unín požičala 7000 Ks, občania uninskí 32.600 Ks 

tiež štátni zamestnanci tunajší prispeli na túto požičku. 

Sbierka na zlatý   V decembri  vyzval  Slovenský  štát  svojich  občanov,  

poklad Slov. štátu. aby darovali čo môžu na jeho zlatý poklad. Miestni štátni 

zamestnanci chodili s  gardistami po domoch a nasbierali 

rôzne zlaté a strieborné predmety a staré mince  
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v cene asi 5640 Ks v peniazoch.   

Štatistika v r. 1939.  V roku 1939 sa narodilo 30 drtí, a to 18 chlapcov a 12 

dievčat, zomrelo 16 ľudí, sobášov bolo 11.Prírastok je 14 ľudí. 

Rok 1940 

Rozdelenie Slov. na   1.januára  vstúpila  v  platnosť  župná  správa.  Unín 

župy. patrí do Bratislavskej župy.  Kapitulácia Fínska.  

Kapitulácia Fínska                                     V jeseni minulého roku napadli Rusi Fínsko, 

lebo im nechcelo prenajať určité vojensky dôležité susedné 

ostrovy, ktoré maly slúžiť k obrane Ruska. Boj medzi nimi 

trval do 12. marca 1940, kedy Fínsko kapitulovalo a pristúpilo 

na podmienky dané Rusmi. 

Prvé výročie slov.   13. a 14.  marca  boly  veľké  oslavy  prvého  výročia 

samostat.           samostatnosti Slovenska. Tunajší gardisti s HSĽS a so školou 

usporiadali slávnosť s bohatým programom.  

Zaujatie Dánska a   9. apríla zaujali Nemci Dánsko a Norsko. 

Norska.  Norsko sa bránilo, ale kapitulovalo 2. mája a prijalo nemeckú 

ochranu ako Dánsko. 10. mája vzdal sa Narvik. Tým bola 

vojna v Norsku úplne skončená.  

Zaujatie Belgicka,   10.  mája  vtrhli  Nemci  do   Belgícka,   Holandska   a  

Holandska a  Luxemburska, aby predišli vpádu Angličanov. Holandsko a 

Luxemburska.  
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Belgicko začalo klásť odpor nemeckému vojsku, ale 14. mája 

kapitulovalo Holandsko a  28. mája vzdalo sa Belgicko. 

Nemecko prevzalo ochranu nad obidvoma štátmi.  

Kapitulácia Francie.  Od 11. septembra 1939 trval boj medzi Franciou 

a Nemeckom, avšak 14. mája obsadili Nemci slávnostne 

Paríž. 5. júna padol Verdun, Nemci prešli cez Maginotovu 

líniu . 22. júna bolo slávnostne podpísané prímerie medzi 

Franciou a Nemeckom.  

Zaujatie Litvy,                15. júna Rusko zabralo Litvu, 18. júna zaujali Estonsko 

Besarabie a  a 28. júna obsadili Besarabiu a severnú Bukovinu. 

Bukoviny.   

Taliánsko vstúpilo   10. júna vstúpilo do vojny aj Taliánsko po 

do vojny. boku Nemecka 

Zbrojenie Ameriky.  Amerika veľmi zbrojí. Podľa zpráv vydáva ročne až 

10. milionov dolárov ročne na zbrojenie.  

Zmena v slov. vláde.  24. Júla pozval Vodca Adolf Hitler nášho pána 

prezidenta Dr. J. Tisu, Dr. V. Tuku a Šapu Macha do Nemecka. 

30. júla sa vrátili. 1. augusta bola zmena v slovenskej vláde. 

Dr. Tuka sa stal predsedom vlády a ministrom zahraničia, 

Šapo Mach bol menovaný ministrom vnútra a hlavným 

veliteľom HG.  
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Smrť Rud. Poláka.  23. júla padol s čerečne 14. ročný cigáp Rudolf Polák 

a zlomil si väz. Týždep ležal v agonii a 29. júla dokonal. 

Detská choroba   Od  marca   až   do   letných   mesiacov   bola   v   obci  

,,mumpst“ rozšírená detská choroba zvaná ,,mumpst“ (zdurenie krčných 

žliaz). Rozšírená bola medzi deťmi i medzi dospelými. 

Odstúpenie   29. augusta dohodli sa Rumuni s Maďarmi 

Sedmohradska.  a odstúpili im časť Sedmihradska v rozmeroch 42.000 km2. 

Do Maďarska tým pripadlo 1.2 mil. Rumunov. Maďarskí 

honvédi obsadzovali túto časť od 5. do 13. septembra.  

Vylúčenie židov zo    29.   augusta   boli   na   rozkaz ministra   vnútra  

sloven. škôl.  Alexandra Macha židia vylúčení zo slovenských škôl.  

Dožinkové slávnosti   1. septembra boly v Bratislave usporiadané 

v Bratislave. veľké dožinkové slávnosti pod protektorátom pána 

prezidenta dr. J. Tisu. Slávností sa zúčastnilo mnoho 

krojovaných skupín. Tiež Unínčania boli prítomní a predviedli 

známe uninské ,,asentírky“ 

Zrieknutie sa kráľa   5. septembra  vzdal  sa  trónu  rumunský  kráľ  Karol 

Karola rumunského.v prospech svojho syna Michala a odišiel do Švajčiarska. 

Generál Antonescu sa stal diktátorom Rumunska. 
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Prepustenie   Od 15. sept.  boly  z  nariadenia   ministra   Alexandra 

služobných u židov. Macha prepustené všetky služobné do 40 rokov zamestnané 

u židov.  

Pakt troch veľmocí.   27. septembra bol v Berlíne podpísaný pakt troch 

veľmocí  a  to Nemecka, Taliánska a Japonska. K tomuto 

trojpaktu pristúpili po Viedni aj Maďarsko 20. novembra 

1940. 

Slovensko vstúpilo     23. novembra pridalo   sa   k   trojpaktu   aj   naše   Slovensko.  

do trojpaktu  24. nov. boly následkom toho v Bratislave usporiadané veľké 

a radostné manifestácie.  

Nástup gard.   6. októbra   bol v Uníne   nástup   HG   s   prehliadkou  

v Uníne.  nového okesného veliteľa dr. Eugena Kubalu, ktorý bol 

menovaný po riad. mešt. školy Imrichu  Loveckom  zo Skalice.  

Nástup gard.   8. decembra    bola   schôdza   všetkých   gardistov  z  

v Skalici.  okresu v Skalici. Z Unína sa zúčastnilo 87 gardistov. Vzdali 

hold slovenskej vlajke. Prehovorili k ním bratia Otsmar, 

náčelník gener. štábu a dr. Eugen Ďuhalovci.  

Spor medzi   Začiatkom  septembra  nastalo  nepriateľstvo  medzi  

Taliánskom a  Taliánskom a Gréckom  pre  zavraždenie  jednoho  príslušníka 

Gréckom. albánskej menšiny v Grécku. Spor sa vyvrcholil natoľko, že 

29. októbra začali Taliáni obsadzovať Grécko. Grékovia sa 

bránia, boj trvá dosiaľ.  

Založenie HM.   Vo februári 1939 bola založená Hlinkova mládež 

(HM) má 140 členov. Založil ju uč. Ján Štefánek. Riadne ju 

zorga-                                                                                                                                                      
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 nizoval a v činnosť uvedol Jozef Cicman, tun. učiteľ. Dosiaľ sú 

5 vodcovia a 5 HM úplne krojovaní a 60 čiastočne.  

Dievčenská odbočka   13.   októbra   bola   založená   dievčenská   odbočka 

HM. II. odbor HM. Založil ju Jozef Cicman. Má 155 členov.  

Prístavba školy.  6. mája 1940 začala sa prístavba tunajšej školy a to 2 

tried a správ. bytu. Stavbu prevádzal ing. Jozef Doležal zo 

Skalice. Pristavovaly sa 2 učebne do záhrady. Správcovi školy 

pristavili komoru, kuchypu a izbu na juh, lebo doterajší byt 

pozostávajúci z 2 izieb na sever bol vlhký a studený. Stavba 

stála 363.266 Ks a bola ukončená koncom októbra. 10. 

novembra bola škola slávnostne vysvätená dp. dekanom 

Frant. Šáfarom z Petrovej Vsi.  

  12. novembra začalo riadne celodenné vyučovanie 

vo všetkých triedach.  

Odvody do Elitnej   2. decembra boly v Skalici  odvody  do  Elitnej  gardy.  

gardy. Boli odvedení 3 gardisti a  to: Ján Varmuža, Ján Burík 

a Alexander Grpa. 

Zatvorenie žid.   1.  augusta  vyšiel  rozkaz   dľa   ktorého  musely  byť 

krčmy a obchody. pozatvárané všetky zábavné židovské podniky a krčmy. 

Tunajšie židovské podniky a krčmy sú už všetky pozatvárané. 

Teodor Jelínek zatvoril obchod v marci r. 1939. Oto 

Schleisinger prestal obchodovať  pekárpu mal zatvorenú 

koncom júla 1940, Eva Gelley  zatvorila krčmu v apríli. 
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Grunwald prestal piecť a predávať 11. novembra 1940. 

Týždep sloven.    Od 8.-15. decembra bol týždep slovenskej zástavy.  

zástavy. Po celý týždep vlály slov. zástavy na domoch. V škole aj 

v Hlinkovej garde prehovoril  Alex. Flamík o slovenskej 

zástave. 

Zápaľ mozgových   V tomto  roku  rozšírila sa  v  Uníne   epidemia   zápaľ  

blán.  mozgovej blany. Za obeť padol 13. ročný Jozef Polák, 4. ročná 

Maria Štetinová a 1 a pol ročná Aurelia Tokošová. Mnoho 

postihnutých sa vyliečila bez následkov. 

Prídeľ potravín   Predošlú zimu dostávali sme len pridelené množstvo 

a kože.  petroleja, lebo nebolo zásoby. Najmenší prídel bol 0,5l, 

najväčší 5l.V lete už bol petrolej voľný a je až dosiaľ. Od apríla 

dostávajú občania cukor na lístky. Najprv bolo 1 kg mesačne 

na osobu, od novembra  zvýšil sa prídeľ na 1.5 kg mesačne. 

Určitú dobu cez zimu nebolo možno dostať mydlo. Cez leto 

bolo mydla dosť, lebo sme dovážali z Maďarska a Grécka. 

Tiež cigarky nebolo v letných mesiacoch, teraz dostávame 

určité množstvo na mesiac. Od jesene je nedostatok kože. 

Obuvníci dostávajú ju len na lístky majster dostane     kg 

mesačne, na tovaryša      kg a na učpa      kg. 

Minulá zima bola veľmi krutá. Roľníci utrpeli veľké 

škody. Suché 
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Počasie v r. 1940. mrazy zničili oziminy, lebo sneh bol sfúkaný a polia holé. 

Utrpely veľmi i dateliny ludia ich museli väčšinou pozaorávať. 

Vyhynuly  i mnohé ovocné stromy hlavne breskyne, marhule 

a slivky. Vyhladovelá zver prichádzala až ku stodolám a do 

humien kde obhrýzala ovocné stromky. Mrazy trvaly dlho do 

jari. Siať sa začalo až 9. apríla. Takmer celé leto trvaly 

nepretržité dažde a studené počasie. Ľudia nemohli ani žatvu 

dorobiť. Obilie zmokalo na hrstiach i v mandeloch. Ľudia 

svážali ho mokré do stodôl. Z múky, ktorá je z tohoto obilia, 

sa veľmi ťažko pečie. Chlieb sa ženám väčšinou nedarí, lebo 

je z porastlej raži. Ak chcú aby bol trocha súci k jedeniu, 

dávajú dop ocot a syrovátku. 

Jesep bola tiež veľmi špatná. Dážde a studené počasie 

neustalo, preto sa veľmi spozdili práce a  nedorástla 

a neuzrela úroda v primeranom čase. Zemiaky boly 

zbrantovatelé od mnohých dážďov, kukurica bola stále 

mliečna takže 11. nov. (na hody) nemali ľudia ešte všetku 

odvezenú. Cukrovka tiež nenarástla tak velká ako iné roky 

pre studené počasie.  

Koncom roku maly plodiny takúto 
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Ceny plodín.  cenu: pšenica 172 Ks, raž 148 Ks, jačmep 146 Ks, 

ovos 155 Ks, kukurica 150 Ks, zemiaky 40 Ks, cukrovka 175Ks, 

fazuľa 320 Ks.  

  V tuhej zime vyhynula i zverina, poľovníci vôbec 

nestrielajú, lebo nemajú čo. 

Sčítanie ľudí.  Od 15. decembra bolo sčítanie ľudí. Počet domov je 

316, obyvateľov 1423 mužov – žien, rim. kat. 1396 evanj.            

5 židov, 22 Slovákov 1401 Nemcov 0 Židov príslušnosť 22.  

Štatistika z r. 1940.  V r. 1940 sa narodilo 29 detí, a to 13 dievčat a 16 

chlapcov 1 chlapec sa narodil mstvy. Zomrelo 19 ľudí, 

sobášov bolo 9. 

Rok 1941. 

Zaujatie Jugoslávie.  25. marca bol podpísaný pakt pristúpenia Jugoslavie 

k ose Berlín-Rím. O pár dní sa znepriatelili, lebo Jugoslávia 

zrušila túto úmluvu, preto Nemci vtrhli 6. apríla do 

Jugoslávie, ktorá im začala klásť odpor, ale 18. apríla sa 

poddala.  

  Chorvatsko sa odtrhlo a  bolo prehlásené za 

samostatný štát.  

Zatemnenie.  Od 4. do 18. apríla bolo nariadené zatemnenie po 

celom Slovensku. 8.apríla sa veľmi ochladilo, do rá-  
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na na Veľký piatok napadlo mnoho snehu v Tatrách až 80 cm.  

Pád Kréty.  2. júna dobyli Nemci ostrov Krétu ačkoľvek bola 

opevnená a  obsadená Angličanmi. Napúšťali tam 

parašutistov a títo úplne vypudili Angličanov.  

Prídel obilia a múky.   4. júna musel každý prihlásiť zásoby múky a obilia. 

na 1 osobu bolo pridelené mesačne 10 kg raži a 10 kg 

pšenice. Tí, ktorí múku kupujú, dostanú na lístky denne 35 

dkg ražnej a 35 dkg pšeničnej múky. Pre ľahkopracujúcich 

a deti bolo pridelené 25 dkg ražnej a 25 dkg pšeničnej múky 

denne. 

Boj medzi   22. júna začalo nepriateľstvo medzi  Nemeckom a  

Nemeckom  Ruskom, ktoré natoľko vyvrcholilo, že sa rozpútal medzi nimi 

a Ruskom.  boj. 

 

Povolávanie                  22. júna večer prišlo 24 svolávacích lístkov do Unína. 

záložníkov.  23.ho nastúpili všetci títo vojaci v zálohe ku svojim útvarom. 

Vojenská   26.  júna  bola  nariadená  vojenská  pohotovosť.  Vo  

pohotovosť v  dne  v  noci  bola  stráž  pred   poštou  a  pri  veľkom  kostole. 

dedine. (K tomu účeľu bol postavený) strážca na veži veľkého kostola, 

aby pozoroval lietadlá či nepúšťajú parašutistov.  

7.júla bral tunajší komisár obce 
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Zhorela fúra sena Ján Vanek na lúkach seno. Kone mu znepokojovali komáre a 

ovády, preto založil pred ne ohep, aby dýmom odhápal hmyz. 

Fúkal vietor, ten odniesol ohep na fúru. Seno sa chytilo 

a podporované vetrom zhorelo všetko čo bolo na voze 

i rebriny mu ohorely a on sa pri zachrapováni koní silno 

popálil.  

Odvody motorových   10. júla boly odvody aut a motocyklov  zo  skalického 

vozidiel. okresu v Skalici. Z  Unína boly pri odvode 4 autá a 4 

motocykle. Do vojenských služieb nevzali žiadne. 

Príchod vojakov.  13. júla začali sa povolaní vojaci vracať domov. Prví 

sa vrátili: Joz. Dermek, T. Šebo, I. Oprchal, P. Michálik, Fl. 

drúžek, Ant. Varmuža. 

Žatva.   Žatva sa začala 19. júla. Časy boly zo začiatku zlé, ale 

neskôr sa vyjasnilo, takže ľudia mohli sviezť väčšiu čiastku 

obilia za sucha. Úroda bola dobrá. Cena obilia hneď po žniach 

je stanovená takto: pšenica 79 hl váha 195 Ks, raž 162 Ks, 

jačmep 158 Ks, ovos 155 Ks.  

Obilné knižky.  Po mlatbách dostal každý na notárskom úrade obilnú 

knižku kde má zapísanú zásobu obilia. Keď chce ísť do mlyna, 

musí hlásiť notariátu koľko obilia si nechá zomlieť.      
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Odvody a odchod    26. apríla boly v Skalici odvody.  

vojakov. Odvedených bolo 11 unínsky chlapcov, 8 za riadnych vojakov 

a to: Pavel Horvát, Pavel Rehák, Sylvester Feldmann, Karol 

Jančík, Emil Hurban, Ján Paštrnek, Martin Hoferka a Štefan 

Flamik. 3 boli odvedení do zdravotnej služby a to: Michal 

Fagan, Martin Straka a  Alexander Varmuža. 1. októbra 

nastúpili vojenskú službu      

Národnohospodárske pomery obce 

Národnohosp.    V obci sú  všetci  občania  Slováci  okrem  24  idov. 

pomery. Zaoberajú sa najviac roľníctvom len málo remeselníctvom 

a obchodovaním. V tomto roku vyzval štát roľníkov, aby čo 

najviac siali obilie, aby pôdu obrobili čo najlepšie. Aby bolo 

obilie čo najakostnejšie vymiepal štát semeno za nezvýšené 

ceny. Mnohí robili pokusy so zemiakmi, repou, k týmto 

pokusom dal štát semeno i hnojivá zdarma.  

Štát umožnil pestovanie slnečníc tým, že nakúpil ich 

semená v  Bulharsku po 6 Ks a  predával ich roľníkom po 

1.20Ks len aby sa ich pestovanie rozšírilo lebo majú veľkú 

výživnú hodnotu.  

Aby získali roľníci čo najviac hodnotného hnoja, umožnil štát 

výstavbu 19 hnojných jám v r. 1941 tým, že dal zdar- 
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ma plán, rozpočet a cement na 10 ročné splátky.  

Podľa posledného sčítania je tu 95 kopov 393 kráv 28 

jalovíc , 5 býkov, 598 ošípaných, 65 kôz, 1846 kusov hydiny. 

Včelárov je len 9 , dorábajú len malé množstvo medu, lebo 

majú len malé množstvo včiel. V apríli tu bola zriadená 

kontrola dojníc k prehliadke všetkých kráv bolo určených 19, 

ktoré budú mesačne kontrolované v dojivosti a prídelu 

krmiva pánom povereným  k tomu Zemedel radou.  

Do 31. novembra mali obyvatelia roľníci dobrovoľne 

odovzdať 400q obilia čo aj urobili. O liečivých rastlinách viď 

na str. 112!  

Mliekarstvo: Nebolo tu nikoho kto by skupoval mlieko až v r. 

1937 začal sbierať mlieko Frant. Mihál. Skupoval ho len 1 leto 

ale sa mu to nevyplácalo, preto to nechal. Po pom začal 

skupovať mlieko Alex. Grpa, ktorý si zriadil vo dvore 

mliekárpu. Aj ten mával málo mlieka, denne asi 75-100l. 

Začiatkom decembra r. 1941 vyšlo nariadenie že každý gazda 

musí odovzdať denne 1l mlieka od každej kravy. To vzbudilo 

medzi roľníkmi mnoho starostí, lebo je tu mnoho kráv 

slabých dojníc, lebo ľudia na nich pracujú. Teraz máva denne 

asi 500l mlieka, ktoré odovzdáva do Bratislavy. Za l platí 

1.40Ks. Nikto nesmie v dedine odstreďovať  vyrábať syr ani 

maslo.  

Ovocinárstvo. Ovocie sa urodilo len v dedine vo vinohradoch 

bolo len trocha sli- 
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vák. Orechov sa urodilo viac ako predošlé roky. Čerešne 

a viniče nezarodily. Štepené viniče väčšinou vymrzly , preto je 

v úpadku sľubne začaté vinohradníctvo. Ceny ovocia sú 

takéto: 1kg jabĺk 2.5-9 Ks, slivky 2.5-3.5 Ks orechy kopa 4-6 Ks 

kg 10-16 Ks sú to ceny po obieraní na konci roka.  

Zemiaky 1q jedlé 70-75 Ks, priemyselné 45 tieto ceny ustálil 

cenový úrad, cukrovka 27.50Ks, kukurica 200-250 Ks, fazuľa 

320-350 Ks, mäso hovädzie 14 Ks, bravčové 18-20 Ks, masť 

26 Ks, maslo 32-40 Ks, vajce 150-160 Ks, hus hladná 50-80 Ks, 

vyksmená 120-160 Ks, sliepka 25-30 Ks, holub 3 Ks, zajac 

domáci 15-20 Ks. 

Obuv 400-500 Ks pár vysokých čižiem. Do látok je 

primiešanej mnoho drevenej vlny, flanel ťažko dostať, 

barchet stojí 1m 40 Ks. Od 1. novembra sa vydávajú na 

notárskych úradoch lístky na obuv. Každý dostane lístok na 1 

pár obuvi a na 1 podrážky na rok.  

Populačné pomery. Populačné pomery obce 

 Počet obyvateľov klesá. Zavinil to úbytok židov. Javí sa veľký 

pokles porodov. Narodilo sa len 17 detí a to 12 chlapcov a 5 

dievčat ( o 13 menej ako v r. 1940). Zomrelo 13 ľudí, sobášov 

bolo 18. 

 Sociálne pomery obce sú dobré až na malé výnimky asi 9 

početných rodín, kde 
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je bieda a nedostatok zavinený väčšinou nedbalosťou otcov 

pijanov. V smysle nariadenia slovenskej vlády sú vyvesení 

pijani z celého okresu vo všetkých hostincoch v okrese. 

V Uníne je ich 7. Vyvesení pijani nedostanú kúpiť žiadne 

liehoviny. 

Asi 10 robotníkov pracuje v Nemecku. Väčšina z nich sa 

hmotne povzniesla.  6 tí pracujú v uholných doloch 

v Ratiškoviciach na Morave (Protektorát).  

Verejné  Verejné zdravotnícke pomery obce. 

zdravotnícke  Do  obce  prichádzajú  raz  za  mesiac  štát.  obvodný  lekár  z  

pomery.  Holíča.   V   škole    mal    verejné    zdravotné   prednášky   o  

význame poradne pre kojencov a o výžive kojencov. 2 krát 

previedol  prehliadku všetkých kojencov do 2 rokov. Radil 

matkám ako majú živiť svoje deti, aby boly čo najzdravšie. 

Poradpa pre matky je umiestnená v škole, dostala aj novú 

váhu na váženie kojencov. Behom roka vyskytol sa 1 prípad 

šarlachu u 10. roč. chlapca. 

Kultúrne pomery. Kultúrne pomery obce. 

 V obci sú tieto spolky: Hlinkova garda, Hlinkova mládež, 

Katolícka jednota žien, Sdruženie katol. mládeže a spolok 

Dobrovoľných hasičov.  

 Učitelia prednášali gardistom cez zimné obdobia z dejín slov. 

národa o hospodárstve, zdravotníctve. A. Flamiková 

prednáša každú prvú nedeľu v mesiaci 
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V jesennom období prednášal Alex. Flamík každý štvrtok 

o hospodárstve v Potrav. spolku všetkým občanom. 2. 

februára zahrala Katol. jednota žien divad. hru ,,Lurdská 

pasáčka“, 14. marca zahraly škol. deti divad. hru ,,Jurko 

povstalec“, na Vianoce zahrali miestni divad. ochotníci 

,,Vianočný sen siroty“ tiež veselohru ,,Michal a Matej“. 

V novembri bolo založené rodičovské združenie. Za 

predsedu bol zvolený Imrich Žilínek, za miestopredsedu 

Štefan Hoferka za pokladníka Ján Pecha, za tajomníka uč. 

Jozef Čičmanský z úradu riad. Alex. Flamík a uč. Fojltová. 

Náboženské pomery obce. 

Občania sú náboženstva rím. kat, je teraz len 24 židov a 6 

evanjelíkov. 

Národné a štátne pomery obce. 

Tunajší obyvatelia sú všetci Slováci tvrdí, nepoddajní, verní 

svojmu rodu. HSĽS má 170 členov, jej predsedom je Ján 

Paníček, HG má 108 členov, jej veliteľom je Jozef Dermek, 

HM chlapcov má 98 členov jej (velit.) vodcom je uč. Jozef 

Čičmanský, HMD má 88 členiek hlasnou veliteľkou je uč. Alžb. 

Čičmanská.  

Liečivé rastliny. 

Okolo roku 1900 začali v Uníne sbierať liečivé zeliny. Sbierali 

ich väčšinou chudobné ženy a cigáni a predávaly ich židovi 

Leop. Fuchsovi. Ten ich sušil a pre- 
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dával fi. Spietzel v Šaštíne. Najprv kupoval len lipový kvet, 

neskôr aj iné byliny. Keď Fusch zomrel otravou húb, začali 

prevádzať skupovanie iní miestni židia a to Teodor Jelínek, 

Samuel Grunwald, Oto Schlesinger a Jozefína Richtrová. Po 

14. marci 1939 začal skupovať liečivé byliny Oto Sovík na 

Dolinke č. 314, v r. 1941 začal aj Václav Oprchal a Pavel 

Mach. Sbierajú tieto rastliny: lopúchové korene majú cenu 

v r. 1941 za 1 kg čerstvé nesušené 0.40 Ks, petrkľúč 2.5 Ks, 

fialka 1.5 Ks korene púpavy 2-Ks, podbel 0.30 Ks, korene 

kopského šťavíka 0.4 Ks konvália 0.2 Ks, jahodový list 0.50 Ks, 

lipový kvet 4-Ks, listy pľúcnika lekárskeho 0.50 Ks, pivopkové 

listy z kvetov 4- Ks, čerešpové listy 0.30 brezové lístie 0.30 Ks, 

drúzgavec 0.40 Ks, trezalka 0.40 Ks, komonica lekárska 

0.70Ks, gbezový kvet 0.70 Ks, agátový kvet 1-Ks, márinka 

vopavá 0.50 Ks pluzgiernik (blyskáč) 0.50 Ks, 

Druhé výročie našej samostatnosti bolo dôstojne 

oslávené. 

V Potravnom družstve bola slávnostná akadémia pri 

ktorej prehovoril dp. Emil Matuška. Deti predniesli 

príležitostné básne a spevy. Potom bolo divadelné 

predstavenie ,,Zvony slobody“ ktoré nahraly deti. 
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22. výročie smrti nášho hrdinu gener. Milana Rast. 

Štefánika bolo velkolepe oslávené 4. mája v hostinci u p. 

Totha. Prednášali Alex. Flamík riad. školy aj okresný tajomník 

HĽS zo Senice. Tiež žiaci učinkovali pri tejto slávnosti. 

11. mája usporiadal učit. sbor spolu s HĽS stromkovú 

slávnosť pred farou. Prednášku k občanom mal Alex. Flamík. 

Žiaci spievali a prednášali. Po slávnosti zasadili lipu slov. 

slobody. 

15. júna bola oslava dpa slovenskej rodiny s bohatým 

programom. Slávnosti sa zúčastnilo veľmi mnoho občanov na 

školskom dvore. 

Od 1. januára 1941 prešiel majetok cirkevných škôl do 

užívania obciam, ktoré sú udržovateľmi vecného nákladu 

škôl. Od 1. januára 1941 nedostávajú učitelia platy od obcí, 

ale len od štátu.  

V r. 1940 v júni bol kladený základný kamep okresnej 

nemocnice v Skalici. Pri tejto príležitosti bol prítomný aj p. 

minister vnútra Alex. Mach. 

1. decembra 1940 odišli 2 žandári Ľudovít Sokol do Mor. 

Sv. Jána a Emil Bazala do Bratislavy. Na ich miesto pri- 
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šli 1. marca Štefan Lupták z Mor. S. Jána a Jozef Tatalák 

z Brodského. 

Podľa nariadenia slovenskej vlády dostaly všetky 

židovské domy svojich správcov. V Uníne boli menovaní títo 

správcovia: Pavel Pivák, stolár u Holzmana, Florián Ondráš 

u Gelleyho a u Schleisingera, Jarolím Vaculka, roľ. u Richtera 

a Jelínka, Jozef Dermek, roľ. v Bergerovej tehelni a Ján 

Dermek, roľ. u Grunwalda.  

Letopiseckú komisiu pre rok 1941 tvorili títo členovia 

Ambroz Paštrnek a Ján Dermek. 

Záznamy na r. 1941 pre kroniku boly prezreté, 

prejednané a  schválené letopiseckou komisiou dpa 15. 

februára 1942. 

Kronika bola vyložená k verejnému nahliadnutiu od 1. apríla 

do 15. apríla 1942. 

Námietky neboly podané.  

Záznamy pre rok 1941 uzavierame 

           

     (podpis) 

(2 podpisy)           kronikárka 

členovia letop. komisie       
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Rok 1942 

 

Dejiny o židoch Keďže sa židia museli vysťahovať, poznamenávam niečo aj 

o nich pre budúce pokolenia. Nezachovali sa o nich žiadne 

písomné údaje, všetko čo píšem je vzaté z rozprávania 

starých ľudí. 

Prvým židom v Uníne bol asi Bernát Grunwald. Prišiel 

sem asi r. 1830 celkom chudobný. Založil si proti škole 

obchod miešaným tovarom. Neskôr vzal do prenájmu role 

a časom si aj kúpil niekoľko kusov. Mal 7 detí, 2 chlapcov a 5 

dievčat. Jeden zo synov Michal zostal v Uníne a vzal si Juliu 

Skuteckú dcéru obchodníka látkami, ktorý býval na dome 

terajšieho Tótovho hostinca. Michal Grunwald mal najprv 

obchod na dome terajšieho Elberta (Vrabca). Obchodoval aj 

so zemskými plodinami. Keď zbohatol, predal malý obchod 

a presťahoval sa do nového rozsiahleho domu kde je terajšia 

HG. Mal aj mnoho svojich pozemkov aj v prenájme a na tých 

gazdoval. Mal 4 synov a 1 dcéru. Synovia študovali a usadili 

sa mimo Unína. Dcera Gizela sa vydala do Prostejova. 

Počas prevratu v r. 1918 mu všetko zničili, preto sa 

vysťahoval k dcére do Prostejova.     

Jedna z dcér Ber. Grunwalda, Líza sa vydala za Jakuba 

Schlesingra z Radošoviec. Volali ho ,,Rus“ . Bol vyučený 

pekárom a  
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presťahoval sa sem. Mali obchod aj pekárpu oproti škole. 

Obidvoje sa im dobre darilo. Židia si vedeli získavať ľudí 

rôznymi lichôtkami, požičiavaním pepazí, dávaním na úver, 

ku ktorému dobre pripisovali. Ženičky tam chodily na 

štamperlíky , keď nemaly pepazí doniesly rôzne naturálie 

v uzlíčku pod zásterkou a z toho židia bohatli.  

 Keď niekto nabral na úver, alebo si vypožičal a nemôhol 

zaplatiť, židáčik s ním jemne zachádzal, vysvetľoval mu 

prehováral až náš človek ani nezbadal a jedna jeho roľa bola 

v pazúroch žida. Vlastnosťou tunalších židov bola striedmosť, 

šetrnosť, úslužnosť, skromnosť na vonok a lichotenie. Tým si 

získavali ľudí. Ale podľa rozprávania susedov bol v ich 

domoch blahobyt čo sa týka stravy, šatstva a zariadenia. Bárs 

pred ľuďmi vždy stonali a sťažovali si na zlé kšefty.  

J. Schlesinger mal 4 deti – 3 chlapcov a 1 dievča. 

Najstarší syn Bertold bol zamestnaný v Užhorode na pile, 

Oskar bol v Prostejove obch. zástupcom a Oto zostal doma 

ako vyučený pekár. Oženil sa s Helenou Fleischlackerovou zo 

Senice. Mali malú dzérku Irenu. Irma Schlesingerová zostala 

slobodná a viedla obchod. Bývala s bratom Otom. 
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Jakub Schlesinger zomrel r. 1936, jeho žena Líza r. 1939. 

Pochovaní sú na tunajšom židovskom cintoríne.  

Šimon Berger prišiel sem asi r. 1840 zo Sološnice úplne 

chudobný len s noškou. Prenajal si hostinec od obce. Na prvý 

sudok pálenky si zapožičal. Každý hostinský, ktorý dosiaľ na 

obec. hostinci šenkoval, prepadol. Šimon to vedel lepšie. 

S ľuďmi pekpúško zachádzal pritom ich šialil, pripisoval im, 

mnohí platili tie isté účty dva razy. Boli večer v hostinci 

podnapili sa a zaplatili. Ráno nevedeli čo bolo večer, žid pýtal 

zaplatiť aj večerpajšiu útratu, zaplatili zase. Takýmto 

spôsobom Berger bohatol. Ľudia sa vždy čudovali, prečo mu 

furmani vozia celé fúry octu a nie vína. Židák z tohoto octu 

zaiste robil víno a to predával. Ľudia to nerozoznali od 

pravého vína, lebo tu viniče nepestujú.  

Hovoria, že keď dakto pýtal ½ dl pálenky, žid ani nevstal. 

Keď pýtal 2 dl vína hneď bol na nohách a hovoril: ,,Čo tú 

čertovicu pijete, to je jed“. Iste z vína mal lepší zisk. 

Nezáležalo mu na našom slovenskom ľude, že by ich z lásky 

k rodu varoval pálenky, ale išlo mu o jeho vačok.  

Tak si vedel ľudí získať, že keď boly fašiangy utsžil vraj 

putnu  
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štvrtok. (Štvrtky boly štvrtiny bývalých papierových zlatok, 

ktoré sa trhaly z nedostatku drobných pepazí). Šimon Berger 

bol veľmi šetrný a skromný. Vzmáhal sa tu. Kupoval role stále 

až nakúpil asi 140 kat. jutár tej najlepšej pôdy. Mal len 1 syna 

Morica. Slúžila u nich Móricova sesternica z Čáčova. S tou 

mal Moric dieťa, ktoré potom zomrelo. Za to dostala jeden 

Bergrov dom kde býval Jelínek. 

Moric sa oženil a vzal si dcéru lekára z Vrbového. Tá 

hrala veľkú dámu. Moric vôbec neštudovaný začal sa v koči 

voziť a časté zájazdy a dlhšie pobyty vo Viedni prázdnily 

Moricov vačok. Preto Moric nič nenašetril, ba po r. 1918 

predal asi 38 kat. jutár pôdy. Zomrel r. 1935 vo Viedni. Bol 

vraj iný ako druhí židia. Ľuďom v dedine požičiaval krmivo aj 

obilie a záprah požičal ak dakto žiadal, ale bez úrokov.  

Mal 3 synov. Viliam vyštudoval na dr. práv. Alexander 

bol ing. ekonomie. Zostal na majetku, ktorý bol v r. 1904 

zcelený komasáciou na pekné tabule v najurodnejších 

častiach chotára väčšinou blízo dediny. Oženil sa a vzal si 

dzeru kresťana Pallenbergra, komika vo viedep. divadle. 

Tento tiež nenagazdoval nič, len majetok udržiaval. V r. 1936 

dal Alexander majetok do prenájmu židovi 
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Vojtechu Haberfeldovi zo Senice a on sa presťahoval do 

Bratislavy, kde si prenajal sanatorium.  Alex. nemal židovskú 

povahu, bol veľmi citlivý, preto ťažko niesol výčiny svojej 

manželky ktorá mu bola nevernou. Otrovil sa r. 1939 

v Bratislave. 

Najmladší Bergrov syn Norbert padol slobodný vo 

svetovej vojne. Ich majetok  pripadol štátu a spravuje ho 

ďalej spomínaný Haberfeld. Teraz počíta 102 kat. jutrá. 

Viliam s manželkou a matkou sa v tomto r. 1942 vysťahovali 

do Polska. 

Sesternica Morica Bergra, u nich slúžila a vydala sa za 

pekára Deuttscha, ktorý prišiel sem asi r. 1882 a usadili sa 

v dome čo dostala jeho žena od M. Bergra. Tu mali obchod 

miešaným tovarom a pekárpu. Mali dcéru Johanu, tá sa 

vysťahovala do Viedpa. Starí Deutschovci zomreli tu.  

Medzi najprvšími židmi prisťahoval sa do Unína aj Opler. 

Mal hostinec. Býval v rozsiahlom dome kde bývajú teraz 

Peter Hoferka a Martin Dermek. Naproti, kde býva teraz 

stolár Pivák mal len stájne pre dobytok a ošípané. Mal veľký 

majetok. Dodával vojenskej správe ovos pre kone. Bol veľmi 

lakomý. Volali ho ,,Kríček“. Dosiaľ sa zachoval v dedine výraz 

,,Si lakomá 
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jak stará Kríčková“. Mal 6 detí. Keď sa vydávaly, dával im 

veľké vená, preto majetok rozpredával väčšinou Šimonu 

Bergrovi. Židia vždy veľmi spolu držali, jeden druhému si 

priali a vzájomne sa podporovali. Do kresťanských obchodov 

vôbec nechodili. 

Žid Opler predal aj dom a pristavil si dom naproti, tam 

mal potom hostinec. Jedna dcéra Johana zostala doma 

a vydala za Davida Geleyho zo Senca. Keď prišiel sem, vedel 

len maďarsky. V svetovej vojne prišli k nemu dvaja mladí 

vojaci, ktorí boli na dovolenej. Geley sa ich pýtal ako sa majú 

na vojne chlapci si posťažovali, že veru to neni najlepšie, že 

zažijú aj dosť biedy. Žid sa hneď po ich odchode pobral na 

obecný dom tam to oznámil notárovi. Chlapcom ani 

dovolená nevypršala, boli znova povolaní na front, odkiaľ sa 

nikdy nevrátili. 

Geley kúpil tiež niekoľko kusov rôľ. Mal len 1 syna 

Henricha. Ten sa zdržoval vo Viedni ako obch. zástupca 

s látkami. Zomrel r. 1933 v Bratislave v nemocnici. Jeho žena 

sa vysťahovala do Poľska. Syn Henrich žije v Lyone. 

Asi okolo r. 1880 prišiel sem s noškou Moric Holzmann 

z Búrov. Najprv býval v prenájme v malom domčeku u Jána 

Pacejku na Pustom. Moric  bol mäsiarom a jeho žena mala 

malý obchodík 
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so šnorkami, čipkami, gombíkami a pod. Neskôr sa 

presťahoval do starého kúpeného domku vedľa pošty.Tu si 

zriadil hostinec a jatku. Kupoval krmné voly, kravy a posielal 

ich do Viedpa. Pri sekaní mäsa šialil ľudí, zle vážil a dával 

mnoho kostí.       

V hostinci tiež pripisoval šialil a vydieral ľudí. Gazdu 

Štefana   Ujhelyho   priviedol  na  mizinu.   Vypožičal   si  upho     

žid pripísal a nechal mu predať majetok. Najlepšími 

priateľmi mu boli pijani. Požičiaval ľuďom obilie na siatie. 

Koľko požičal, raz toľko žiadal naspäť. Tymto spôsobom 

bohatnul, prikupoval pozemky až nakúpil 65 kat. jutár. 

Vystaval si pekný rozsiahly dom, stájne, stodolu, šopy 

a mnoho dobytka. Hovorí sa, že jeho majetok počítal sa do 

miliónov. Holzmann mal 5 detí. Tu zostal Rudolf starý 

nahluchlý mládenec jeho sestra Fanka vydatá za Jakubom 

(Žakím) Holzmann. 6 júna sa všetci traja vysťahovali do 

Polska. Na ich dome je teraz umiestnená židovská stanica.   

Keď vymrela rodina Deutschova, nasťahoval sa tam 

Jakub Jelínek, ktorý bol dotiaľ správcom na majetku  Šimona 

Bergera. Oženil sa s Karolínou Pischkovou zo Sološnice. 

Založil si obchod 
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a hostinec. Mali sa dobre, ale nezbohatli. Mal 1 dcéru 

Serafínu, tá sa r. 1934 vysťahovala do Palestíny. Mal aj 3 

synov. Jeden z nich, Teodor, sa oženil, vzal si ženu z Grinavy 

a zostal tu na obchode. 2 bratia boli v Bratislave obchodnými 

zástupcami.         

Jakub Jelínek zomrel v r. 1929. Jeho žena Karolína 

zbláznila v r. 1940. Neskôr ju odviezli do Levoče.        

Býval tu aj žid Herschl v dome Jozefa Horváta na Kozej 

uličke. Bol krajčírom. Jeho dcéra sa vydala za ktesťana 

viedep. komika Pallenberga. Mali dcéru Editu, tá sa stala 

neskôr ženou Alexandra Bergra.   

Max. Neumann mal tu tiež malý obchodník na dome 

terajš. Fr. Knotka dole. Predával miešaný tovar a potajomky 

aj pálenku. Čo zarobil, to požičiaval ľudom až na 30% úroky aj 

tie pýtal 2krát do roka. Keď požičal hlúpejším ľuďom, nechal 

im podpísať čisté zmenky a asi ich potom vyplnil na koľko 

chcel. Za krátko predali veriteľovi majetok, bárs si vypožičal 

len 200-300 zlatých. Aby sa ľudom čo najlepšie votrel , aj kríž 

si doma držal v zásuvke stolíka a hovorieval chlapom:  

,,Susedko, kým som tohoto Krista nemal, zle sa mi viedlo, až 

teraz sa mám dobre. Takým spôsobom zbohatla väčšina 
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židov. Maxove 3 deti odišli do Ameriky. Okrem spomínaného 

obchodovania shápal Neusmann klientov a odporúčal ich dr. 

Mittágovi adv. žid. v Skalici. Mnohé spory aj sám riešil tu, 

ovšem za dobrý poplatok.           

Neskôr nechal obchody a odsťahoval sa k dr. Mittágovi 

za koncipienta do Skalice a tam aj zomrel. Jeho žena odišla za 

deťmi do Ameriky.            

V hornom konci dediny vedľa  J. Palkoviča býval žid 

Landermann. Obchodoval so senom, slamou a dobytkom. 

Nezbohatol, lebo mal mnoho detí a rád si upil. Niektoré deti 

odišli do Ameriky, alebo sa usadili mimo Unína. Jedna dcéra 

tu bývala po smrti rodičov slobodná až do r. 1936. Potom tiež 

odišla do Ameriky.           

Šimon Elbert (Vrabec) prišiel sem z Rohova. Obchodoval 

dobytkom a jeho dcéra Roza mala obchod miešaným 

tovarom. Vedela veľmi dobre obchodovať. Keď nemali ženy 

pepazí, brala od nich do zástavy, alebo kupovala za lacný 

peniaz kusy šatstva a všetky možné veci z domácnosti. Tie 

potom aj s trojnásobným ziskom predávala. Šimon mal aj 

syna Samue- 
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la. Ten sa po r. 1918 prekrstil a vzal si katolíčku za ženu. Teraz 

má hostinec v Bratislave.            

Dcéra Š. Elberta  Róza si ako slobodná priniesla z Rohova 

syna Hermana. Tu sa vydala za pekára Šalamuna Grunwalda 

(Sľojma). Potom mali obchod aj pekárpu. Syn Herman sa 

oženil a vzal si žid. z Letničia. Mali asi 4 kusy svojich 

pozemkov a v prenájme vzaté. Mladí na tom gazdovali.      

Šimon Elbert zomrel v r. 1939. Jeho dcéra Roza aj 

s mužom sa vysťahovali do Poľska 19. apríla 1942.    

Lazar Richter mal obchod v hornom konci dediny kde 

býva teraz Pavel Varmuža. Prišiel sem tiež celkom chudobný, 

ale časom sa zmôhol a presťahoval sa do priestranného 

domu v dolnom konci vedľa Štef. Krempu. Syn Adolf sa vyučil 

mäsiarom, mal jatku a obchodoval s dobytkom. Jeho žena 

Jozefína r. Deutschová s Dojča skupovala liečivé zeliny. Tieto 

liečivé byliny skupovali v poslednej dobe všetci tunajší židia 

okrem Bergra a Holzmanna. Adolf Richter mal 2 dcéry, Arona 

sa vydala do Senice a Oľga do Štefanova. Syn Leo zostal doma 

ako vyučený mäsiar a obchodník dobytkom. Majú niekoľko 

kusov zeme na tom      
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teraz gazduje. Čo mal prenájom od Holzmanna ten prešiel 

teraz do rúk kresťanov.           

Bola tu aj židovská rodina Bléd, bol vyučený mäsiarom. 

Vedel robiť výborné salámy. Kupoval aj liečivé zeliny. Mal 

mnoho detí. Neskôr sa všetci vysťahovali do Ameriky. Bývali 

na dome Jána Vlka za humnami.          

Na dome Štefana Ovečku dole bývala židovka Róza 

Neumannová Maxova sestra. Bola sama, obchodovala 

s kašmírami (Boly to veľké šatky na hlavu ako obrus 

s pestrými kvetami a strapcami. Boly veľmi pekné. Dnes ich 

nosia len staršie ženy, mladé len keď je veľká zima. Bývajú 

zaviazané na temeni hlavy). Roza zomrela tu.           

Bývala tu aj rodina Fuchsových. Obchodovali liečivými 

bylinami. Deti odišli z Unína a starí zomreli tu otravení 

hubami.            

Ľudia spomínajú rodinu Franklovú. Bývali na dome 

Agneše Fodorovej. Mali malý obchod. Frankl skoro zomrel. 

Jeho žena Tereza nemala pepazí, aby mohla obchod ďalej 

viesť, preto si kúpila trocha korenia, papriky, kvasníc do 

čepáka pálenky, vzala nošku na chrbát, chodila po dedine 

a predávala tieto veci, ale len 
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za naturálie. Mala syna, ten sa usadil vo Viedni, ona zomrela 

tu.         

Židia sa najprv pochovávali v Holíči. Neskôr si kúpili 

v Brovištiach na konci výmoľa kus zeme na cintorín. 

Pochovali tam len 1 muža a 2 deti. To sa im neľúbilo. Neskôr 

si kúpili záhradu od Imricha Totha nad dedinou a tam si 

upravili cintorín.               

Majú tu aj synagogu. Najprv bola pokrytá len slamou. 

Neskôr si ju obnovili a pokryli škridlicou.      

O židovskej škole je napísané na strane 13.         

Začiatkom decembra odviedli žida mäsiara Lea Richtera, 

jeho matku Jozefínu a jej 2 ročnú vnučku Emíliu, Esteru 

Weisovú ktorá bola na Martina 11. nov. pokrstená na 

katolícku vieru v tunajšom kostole dp. Emilom Matuškom. 

Všetci sú v pracovnom tábore v Seredi.                                     .  

.       Na štedrý dep 24. 12. 942 boli tu pokrstení na katolícku 

vieru títo židia: Herman Elbert, jeho manželka Aurelia a ich 

deti Bedrich a Judita.            

Koncom r. 1942 je tu len 1 žid Vojtech Haberfeld, ktorý 

spravuje  štátny  100  honový  majetok  po  židovi  Viliamovi 

Bergerovi.           

Národohospodárske pomery obce 

Doba vegetačná začala na jar neskoro lebo bola dlho zima. 

Oziminy, ktoré sa zdály veľmi slabé sa následkom pekného 

počasia a častých dažďov v máji a v jú-     
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ni zotavily. Úroda pšenice bola priemerná, ale dobrého zrna, 

raž mnoho vyhynula hlavne v dolinách kde boly dlho záveje 

snehu. Jarné siatiny, keďže mnoho pršiavalo, boly zahlušené 

burinou hlavne ohnicou. Roľníci dostali jemno mletý kainit na 

ničenie ohnice ale bola tiež stará, neučinkovalo to.      

Žpa začaly v druhej polovici júla. Počasie cez žpa bolo zo 

začiatku daždivé, ale od 7. aug. sa vyjasnilo, a bolo veľmi 

teplo a nepršalo až do 16. októbra. Bola to výhodná doba pre 

zrenie ovocia, rajčín a hrozna. Takú jesep nepamätajú ani 

najstarší ľudia.       

Cez mlatky boly k mláťačkám ustanovení dozorcovia. 

Boli to vysokoškolskí a stredoškolskí študenti, učitelia 

a profesorí. V Uníne boli väčšinou učitelia z  Kysúc a Oravy.  

Každý majiteľ mláťačky musel pred mlatbou zrobiť prísahu 

v Skalici, že bude dodržiavať predpisy o mlatbách a na to 

složil kauciu 2000 až 5000 Ks podľa veľkosti stroja. 

Dozorcovia zapisovali všetko vymlátené obilie a soznami 

odovzdali notárskemu úradu. Podľa toho určovala 

Hospodárska komisia kto koľko obilia musí odovzdať Obilnej 

spoločnosti v Holíči. 
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Predpísané ceny obilia boly takéto: pšenica 240 Ks, raž 

208, jačmep 208 Ks, ovos 198 Ks kukurica 350 Ks. Mnohí 

roľníci boli trestaní, lebo predávali obilie pod rukou pšenicu 

až 700-800 Ks, raž 5-600 Ks, jačmep 5-600 Ks, kukuricu 500-

800 Ks.          

Hospodársku komisiu tvorili títo páni: Juraj Flimmel, 

ved. notár, Ján Vanek, komisár obce, Peter Hoferka preds. 

Hospod. sdruženia, Ludovít Sprušanský, Severín Palkovič 

a Ján Paníček preds. HSĹS. Obilnú knižku dostali len 

obrábatelia pozemkov na ktorú mohli dať mlieť.          

22. apríla bolo založené Hospodárske sdruženie . Za jej 

predsedu bol vymenovaný Peter Hoferka, roľník do 

poradného sboru boli zvolení títo členovia: Štefan Vacula, 

Bartolomej Varmuža, Jozef Dermek, Martin Masaryk, Frant. 

Václavek, Imrich Matúškovič, Anton Hoferka, Ľudovít 

Sprušanský. Toto sdruženie bolo zriadené za tým účelom, aby 

roľníci mali svoju stavovskú organizáciu.        

Po mlatbách tohoto roku určila Hospod. komisia 

každému roľníkovi koľko obilia môže si ponechať pre svoju 

potrebu a koľko musí odovzdať. Na osobu ponechali ročne 

210 kg na hovädz. dobytok po 275 kg na kopa 275 kg na 

ošípanú 275 kg na dojnú kravu 30-450 kg na sliepku 18 až 30 

kg.      

Pre Unín bolo nariadené v r. 1941 že musí odovzdať 

pšenice 9 vagonov 74q 
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63 kg raži 3 vag. 13q 16 kg, jačmepa 21 vag. 25q 58 kg, ovos 1 

vag 5q 15 kg, kukurice odovzdali len 2q.   

V r. 1942 bolo nariadené k odovzdaniu toto množstvo obilia: 

pšenica 26 vagon. 46q 71 kg, raž 15 vag. 34q 94 kg, jačmepa 

35 vag. 23q 55 kg, ovos 2 vag 43q 53 kg, kukurice 36q 

zemiakov 20 vagonov.   

Zemiaky priemyseľné stály 85 Ks s dovozom do Gbelov, 

jedlé 100-110 Ks cukrovka 27.50 Ks, kukurica 350 Ks, fazuľa 

320 Ks, mäso hovädzie 21 Ks, bravčové 35 Ks slanina 43 Ks. 

Živá váha telat do 45 kg bola predpísaná cena 7 Ks za kg od 

46 kg 8.50 vyššie 9 Ks. Dospelý dobytok 5.80 až 8 Ks za živú 

váhu, ošípané 12.50-15.30 Ks hus hladná 25 Ks za kg ksmená 

30 Ks , sliepka 20 Ks za kg, pár kurčát 30-40 Ks, pár holubov 

7-10 Ks, vajce 1.10-1.40 Ks  mak 7.50-10.50 orechy 12 Ks za 

kg, med 25-30 Ks za kg. Tieto ceny neboly dodržianané, preto 

mnohí občania boli trestaní. Pár kopov stojí 30 až 40 tisíc Ks, 

pár volov          , krava 7-8000 Ks.                 

Obuv vysoké čižmy 700-1000 Ks, niektorí si nechávajú šiť 

kapce z dedinských muž. halien. Látky, bavlna a vlna sú 

robené väčšinou z drevenej vlny, flanel nedostať, barchet 

stojí 62 Ks meter.      

V tomto roku bola veľká úroda ovocia hlavne jabĺk, bolo 

ich toľko, že ani najstarší ľudia ich nepamätajú 
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tak veľkú úrodu. Jablká sa predávali po 2-5 Ks., alebo ich 

zužitkovali na víno a lekvár, ktorý miešali so slivkovým. 

Lekvár je neobyčajne sladký a predáva sa po 28-30 Ks. Slivky 

upotrebúvali na lekvár, predávali bystrické 500 Ks za 1q 

duranzie  400 Ks za q. Ľudia sbierali slivky aj na slivovicu. 1 l 

slivovice je za 150-213 Ks. Orechov bola priemerná úroda. 

Hneď z nových stála kopa 4-5.5 Ks. Viniče v Uníne už 

vyhýpajú vo vinohradoch ich vyhadzujú len pri domoch sú 

niektoré.            

Florián Masaryk so synom si zriadili dielpu na tlačenie 

oleja zo slivkových, tekvicových a orechových jaderiek z maku 

i zo semenca. Je to výhoda pre Unín, lebo ženy musely chodiť 

do Dojčia, tam mal prešovpu žid, ktorý v lete odišiel.           

Alex. Flamík začal od júla 1942 pestovať angorských 

zajacov, ktorých mal koncom roka 36 kusov. Dotiaľ ich 

v Uníne nik nepestoval.             

Liečivé zeliny mali v tomto roku veľký odbyt. Najväčšia 

poptávka  bola po lipovom kvete, pľúcniku lekár. jahodovom 

liste a drúzgavci. Ceny lieč. bylín boly za 1 kg nesušených 

takéto: lopúchové korene 0.50 Ks, petrklúč 1.50 Ks, fialka 

1.50 Ks, korene púpavy 0.70 Ks, podbel 0.20 Ks, jahodový list 

0.70 Ks lipový kvet 6- Ks, listy pľúcnika lekár. 0.80 Ks, listy 
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z kvetov pivopky 4.5 Ks, čerešpové listy 0.30 Ks, brezové lístie 

0.30 Ks, drúzgavec 0.40 Ks, trezalka 0.40 Ks, komonica lekár. 

0.30 Ks, gbezový kvet 0.70 Ks, márinka vopavá (šidiruka) 0.50 

Ks, pluzgiernik (blyskáč) 0.60 Ks. Za lieč. byliny vydali Sovík 

75.000, P. Mach 11.000, V. Oprchal 11000- Ks.         

Rodiny v mestách dostali povolenie na výkrm ošípaných. 

Mohli si kúpiť prasa do 60 kg a necháť vyksmiť. Zabíjať sa 

mohlo vyssie 100 kg. Z každého kusa prvého sa muselo 

odovzdať 5 kg slaniny po 20 Ks pre štát. Z ďalších sa muselo 

odovzdávať po 10 kg. Kto nemal 3 hektáry pôdy, platili po 

24Ks z každého kusa.            

Komisár obce s členami obec. rady sa rozhodli, že 

zobecnia všetky stromy vysadené na obecných pozemkoch. 

Doteraz bolo zvykom, že kto si strom zasadil bars aj na 

obecnom pozemku ten si ho môhol aj zoťať.            

Mliekarstvo. V juni a v novembri chodili po stajniach 2 

páni z mliekarskeho syndigátu z Bratislavy a zisťovali počet 

kráv. Každému nariadili koľko mlieka musí odovzdať. Pod 

prísnym trestom donucovali ľudí aby odovzdávali mlieko, 

lebo v Bratislave je nedostatok mlieka. Nikto nesmie 

odstreďovať ani mútiť. V mliekarni platí za l mlieka 1.90 Ks 

súkromne stojí 2 Ks. V aug. 1942 odovzdali 5600 l ml. v dec. 

8227 litr. 
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Každý dep sem chodí veľké nákladné auto z Bratisl. a odváža 

mlieko z dedín do hlav. mesta.                  

Pepažne stojí obyv. takto : Životné potreby cez vojnu 

stúply na cene.  Vidieť podľa toho, že v Uver. družstve sa 

mnoho ukláda aj ťažko platiaci dlžníci splácajú svoje dlhy. 

Podľa účt. uzávierky robenej v júli 1942 bolo v r 1941 vkladov 

857.403.30 Ks požičiek 471.550 Ks družstvo  malo 198 členov 

s 205 podielmi.           

Predsedom Úver. druž. je Fr. Václavek je aj 

pokladníkom, účtovníkom je Frant. Špinár. 30. decembra sa 

presťahovalo Úver. družstvo do vlastného domu. Kúpili si 

maštaľ a sečkárep od Štefana Židlíka a to si prerobili na 2 

miestnosti a drevárep. Stavba aj Stavisko aj prerobenie stálo 

28 tisíc korún. Dotiaľ bývali v izbe pod Potrav. družstvom.             

V januári bola prevedená revízia za r. 1942. Do 31. 

decembra bolo 1,349.762 Ks vkladov, 410.549.20 Ks požičiek, 

členov je 197 s 204 podielmi.            

Podľa udania trafikantov sa v r. 1942 prefajčilo v Uníne 

za 175.000 Ks. Trafikantmi sú Štefan Kuchárek a Ambroz 

Masaryk.              

Vypilo sa  piva za 35. 845.40 Ks           .     

 vína za  75.604 ---        .    

 limonády za 16.513 ---            .     

 liehovín za 94.389---          . 

Celkove sa prepilo 222.351.40 Ks   
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Populačné pomery obce 

Odchodom židov ubudlo obyvateľov, ale počet porodov 

proti lanskému roku stúpol. Narodilo sa 26 detí a to 14 

chlapcov a 12 dievčat o 9 detí je viac ako minulý rok. Zomrelo 

14 ľudí a to 8 chlapov a 6 žien, sobášov bolo 5.             

Sociálne stojí obec dobre až na niekoľko početných 

rodín, kde sú otcovia nedbalci a pijani.                

3 robotníci pracujú v Nemecku a 3 v uholných baniach 

v Ratiškoviciach na Morave.         

Verejné zdravotnícke pomery obce            

Štátny obvodný lekár Dr Kroneraf mal behom roka 1 

prednášku členkám Kat. Jednoty žien. Previedol prehliadku 

detí v škole.               

Vyskytol sa tu záškrt na ktorý zomrela 5 ročná dcerka 

hájnika Vlasta Hladíková. Boly v dedine ešte 3 prípady 

záškrtu, ale tie deti sa vyliečili. Ľudia si dali štepiť asi 200 detí 

proti záškrtu.         

Kultúrne pomery obce            

Hlinkova garda mala v minulom roku 103 členov. Zahrali 

tieto divadel. hry: ,,Mučeník z Mexika“, ,,Dedinský krutáp“, 

,,Kalné prúdy“, ,,Presadený kvet“. HM má 195 členov. Zahrali 

divadlo: 
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,,Jedným sníčkom anjelíčkom“. Schôdze majú každý 

pondelok.         

V r. 1942 bolo tu založené Pôdohosp. sdruženie PS. 

Predsedom je Peter Hoferka, členami sú všetci roľníci. Mali 7 

prednášok, ktoré im usporiadali učitelia.               

Katolícka Jednota žien mala 154 členky. Maly prednášky 

každú prvú nedeľu v mesiaci. Zahraly divad. hru ,,Stratená“.         

Rodičovské sdruženie bolo sídené 4 krát za tým cieľom 

usporiadali im učitelia so žiakmi besiedky a prednášky.         

Národný spolok.  V r. 1937 bol tu založený ,,Národný“ spolok. Má 42 

členov. Predsedom je Vendelín Vanek. Členovia si platia 

mesačne príspevky 2 Ks. Každý člen dostane po smrti na 

pohrab 1500 Ks.       

Náboženské pomery obce.          

V obci sú všetci obyvatelia rím. kat. nábož. okrem 6 

evanjelikov a 2 židov. 5 osôb pribudlo do rím. kat. cirkvi a to 

Herman Elbert, jeho žena a 2 deti a malá Estera Weisová 

pochádza zo Štefanova, býva tu u starej matky Joz. 

Richterovej.           

Farárom je tu od r. 1938 dp. Emil Matuška, k uninskej 

farnosti patrí aj Radimov.             

Kanonícka vizitácia  17. apríla 1942 bola prevedená kanonícka vizitácia 

dp dekanom Karo- 
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lom Karmašom z Bur. Sv. Petra.           

Misie.  Od 24-28 marca boly tu vydržiavané sv. misie. 

Prevádzal ich dp. páter Anzelm, františkán zo Skalice. Bol 

neúnavným a horlivým kazateľom. Mnoho ľudí navštevovalo 

jeho kázne a pristupovalo k sv. prijímaniu.            

Primicie.   6. apríla 1942 mal primicie tunajší rodák dp. Andrej 

Dermek, salezián. Je to syn Jána Dermeka a Barbory rod 

Buchtovej. Primiciant slúžil prvú sv. omšu pri poľnom oltári             

pri kaplnke. Sišlo sa na pu veľmi mnoho ľudí, hoci počasie 

nebolo najlepšie. Už mnoho rokov nebolo z Unína kpaza.           

Národné a štátne pomery obce. 

               Tunajší obyvatelia sú všetci uvedomelí Slováci.              

Odvody.  10. apríla boli odvedení títo uninskí chlapci za 

vojakov: Tibor Vrbický, Ján Švrček, Robert Jančík, Ján 

Michaláč, Štefan Novoveský, František Kaluža, Ján Dobiáš, 

Štefan Rehák a Alex. Ovečka. Do pracovného tábora: Jozef 

Malík a Tibor Petržala.                  

Odchod židov do   19. apríla  odišli do pracov.  táborov títo židia:  Viliam 

pracov. táborov. Berger a manžel. Šalamon Grunwald a manželka a slobodná 

Irma Schlesingerová. 
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6. júna odišiel Oto Schlesinger, jeho žena a dcera, 

Teodor Jelínek jeho žena a syn, Rudolf Holzmann, Jakub 

Holzmann a jeho žena Františka.              

30. júna a 1. júla predávali movité veci po týchto 

odvedených židoch. Utsžili 45000 Ks.         

Pošta.  1. apríla odišla poštová úradníčka Piroška 

Langauerová na jej miesto prišla Valeria Friedlová do 25. 

apríla po nej Mária Komgová do 3 sept. Zita Varinská do 17. 

sept..teraz.je.Mária.Turčáková.                                                                           

.            8. apríla zomrel listonoš Ján Hrebačka na jeho miesto 

bol zvolený výborom HSĽS Marcel Straka.      

Noviny a časopisy.  Do obce prichádzajú tieto časopisy Slovenská pravda 

denník 34 kusov, Gardista denník 3, Gardista týž. 3, Slovák 

denník 30, Slovenský robotník týžd. 19, Slov. jednota 1, 

Misijné hlasy 26 čísel, Nová žena 3, Sv. rodina 18, Posol  Bož. 

Srdca 50, Kráľovná mája 30, Mariatál 7, Roľnícke noviny 8, 

Slovenský hospodár 3, Slov. ovocinár 2, Katolícka Jednota 

154.            

Kontrola dojníc.  18. marca bola prevedená kontrola dojníc. Vybrali 

ich 45 najkrajších vypálili im čísla na rohy.         

  V auguste sa zamiepali 1000 korunové bankovky čsl. 

za nové slovenské.         

Bombardovanie   4.    septembra    bombardovaly    anglické     lietadlá  

gbel. dolov. Gbely-doly. Shodili 7 bomb, ich údery bolo počuť až do 

Unína. 
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Žandárstvo.           Tunajšia žandárska stanica má 4 žandárov, sú to: Ján 

Tomašovič, veliteľ Štefan Lupták, strážmajster, Jozef Tatalák, 

strážmajster. 30. januára odišiel Ján Kučerák desiat. na 

žandársky kurz do Bratislavy na jeho miesto prišiel Štefan 

Gabriel, čatár závodčí.          

Do obce bola zavedená elektrická sieť. Prúd ide 

z Moravy. 22. decembra 1942 začali svietiť verejné budovy, 

neskôr sa postupne zavádzalo do súkromných domov. Obec 

zaplatila 140.000 Ks, štát dal 110.000-Ks subvencie.            

Letopiseckú komisiu pre rok 1942. tvorili títo členovia: 

Ján Dermek a Ambroz Paštrnek.               

Záznamy na r. 1942 pre obec. kroniku boly prezreté, 

prejednané a schválené letopiseckou komisiou dpa 18. 

februára.            

Kronika bola vyložená k verejnému nahliadnutiu od 15. 

marca do 30. marca 1943. Námietky neboly podané. 

Záznamy pre rok 1942 uzavierame.         

Alžbeta Flamíková          

kronikárka    

členovia letopis. komisie.               

(2 podpisy) 
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Rok 1943 

Národohospodárske pomery obce         

Siať sa začalo v marci. z jari dosť pršiavalo, ale leto bolo 

veľmi suché až zem pukala krížom-krážom nedostatkom 

vlahy. Bárs bolo tak veľmi sucho, obilie sa dosť dobre 

vyvinulo. Bolo ho menej ako iné roky, ale akosť malo dobrú. 

Utrpelo hlavne suchými mrazmi, keď role neboly v zime 

pokryté snehom.  Následkom toho vymrzly celé miesta, tam 

potom na jar vyrástla len burina.        

Zemiaky skôr sadené boly lepšie ako neskoršie. Kukurica 

dozrela skorej ako iné roky, ale bolo jej o mnoho menej. 

Úroda cukrovky tiež bola o mnoho slabšia. Mnoho repy 

cukrovej i krmnej bolo mäkkej. Ľudia, než ju zakopali do jám, 

polievali ju vodou, aby nehnila cez zimu.              

Žne začaly počiatkom júla. Cez žatvy bolo počasie dobré, 

teplo a sucho bolo až do pozdnej jesene.  Následkom toho 

dozrelo dobre ovocie a hrozno.         

V septembri troška napršalo ľudia zasiali časť ozimín tie 

aj pekne vzišli, ale neskôr siate už zimujú nesklíčené v zemi. 
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Cez mlatby boli aj tento rok dozorcovia u mláťačiek. Boli 

to väčšinou študenti a učitelia. Pokračovalo sa ako minulý 

rok.          

Obilie malo takúto cenu raž 208 Ks (350 Ks) žito-pšenica 

208-243 Ks (500-600 Ks), kukurica 255 Ks (550 Ks) zemiaky 

priemyselné 85 Ks jedlé 100-110 Ks, fazuľa 360 Ks mäso hov. 

26 Ks bravčové 50 Ks slanina 75-80 Ks. Živá váha teľať 8-9 Ks, 

dospelý dobytok 8-10 Ks ušípané 30-35 Ks, hus hladná 120-

150 Ks krmná hus 42-45 Ks živej váhy za kg sliepka 24-30 Ks 

za kg živej váhy, pár kurčat 70-80 Ks, pár holubov 10-12 Ks, 1 

vajce 1.20 Ks 3.50 Ks mak stál 20-22 Ks, orechy  25 Ks za kg 

med 50-60 Ks kg.         

Pár koní sa predalo za 42 tisíc Ks pár volov 10-15 tisíc, 

krava stojí  5-11 tisíc Ks.         

Stúpla veľmi aj cena kože. Mužské vysoké čižmy stoja až 

1600 Ks, ženské 1400 Ks.          

V Hospodárskej komisii boli títo členovia: Juraj Flimmel, 

ved. notár, Ján Vanek, komisár obce, Peter Hoferka preds. 

Hosp. sdruženia, Ľudovít Sprušanský Severín Palkovič 

a Bartolomej Varmuža preds. HSĽS. Obilnú knižku dostali len 

obrábatelia pozemkov. Prenájom z rôľ 
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vyplácal len peniazmi.                  

Obilie bolo pridelené na každého člena rodiny, na 

dobytok, ošípané a na dro. hydinu ako vlani.         

Pre Unín bolo nariadené odovzdať 1551q pšenice, 

1764q jačmepa, 642q raži, 96q ovsa, 27q kukurice, 1300q 

zem.           

V dedine je mnoho vyksmených ošípaných, neni po nich 

poptávka, stoja 30-35Ks za kg živej váhy.               

Malé 6-8 týždpové prasatá majú cenu od 800-1800 Ks.         

Mliekarstvo.  17. septembra bola kontrola dojníc. 

Kontrolori prichádzajú zo Senice. Vyznamenali      kráv. 

Mlieko sa musí odovzdávať do mliekarne Alex. Grpovi. 

Nesmie sa odstreďovať ani vyrábať tvaroh. Každý musí 

odovzdať 547.5 l mlieka od jednej kravy ročne. Mliekar platí 

2.36-2.50 Ks za liter.   

Ovocinárstvo.  V tomto roku bola neobyčajná úroda 

slivák. Ľudia ich popredali mnoho do druhých dedín a 2 

nákladné autá ich každý dep odvážali do Vrádišťa. Len 

z Vradišťa vyplatili Unínu 3 miliony korún. Niektorí predali až 

za 20 tisíc slivák. ich cena bola 3.20-3.50 Ks za kg. Ľudia 

navarili aj mnoho lekváru a mnoho dali na kvas.         

Jabľk bolo nepatrné množstvo. Orechy zarodili veľmi 

dobre. Predávali ich 
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väčšinou na kopy po 7 až 9 Ks kopu.        

Ján Vanek a spol. postavili pálenicu na Vapkovej Zelnici 

pod dedinou. S pálením sa v r. 1943 ešte nezačalo, lebo 

nemohli dostať kotle.                                                            . 

Liečivé byliny sa i tento rok sbieraly. Cenu maly  približne a vo 

väčšine takú ako vlani. Len nebol na ne taký odbyt do 

zahraničia zvlášť do Nemecka, kde bolo zničených mnoho 

skladíšť s liečivými bylinami bombami nepriateľov.         

Martin Kopas z Košarísk bol 6 rokov vedúcim tunajšieho 

Potravného družstva. 22. júna sa vzdal vedenia.             

Pri revízii prevedenej v apríli za r. 1943 malo Úverné 

družstvo 541.012.15 Ks vkladov, 38.100.26 Ks požičiek, 

členov je 200 s 207 podielmi, na požič. splatili 161.198 Ks.          

Podľa udania trafikantov sa v r. 1943 prefajčilo za 

187.960 Ks. Trafikantmi sú stále Štefan Kuchárek a Ambroz 

Masaryk.         

  V r. 1943 sa v Uníne prepilo:            

    piva za 32.156.60 Ks    

    vína za 81.698-. „ 

    limonády  16.316.- „ 

    liehoviny za 102.017.-„   

 celkove sa prepilo 232.189.60 Ks 
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Populačné pomery obce.           

Počet porodov klesol oproti minulému roku. Narodilo sa 

23 detí a to 12 chlapcov a 11 dievčat, zomrelo 16 ľudí 

sobášov bolo 12. O 3 deti sa narodilo menej.                   

Sociálne stoja rodiny väčšinou dobre. V septembri 

zomrel Ján Rot otec 10 žijúcich detí ktoré žili v dedine 

najbiednejšie. teraz ich 5 slúži a 5 ich je s matkou. Biednejšie 

rodiny dostávajú podpory od Hlink. slovenskej  ľudovej 

strany.          

V Nemecku pracujú 2 robotníci, v Ratiškoviciach pracujú 

3 robotníci v Bratislave sú na paroplavbe zamestnaní 5 

tunajší občania.            

Verejné zdravotnícke pomery obce.               

8. novembra prišlo sem ambulančné auto HSĽS s dr. 

zúbnym Herzogom. Prvému a druhému ročníku prezrel zuby 

a opravil ich. Plombu po 20 Ks, chudobným deťom opravil 

zuby zdarma. Toto auto má na programe navštíviť každú 

obec raz do roka v malackom, senickom, skalickom 

a trnavskom okrese.        

Kultúrne pomery obce.             

Hlinkova garda mala v minulom roku 104 členov. Jozef 

Dermek, veliteľ HG nacvičil tieto divadlá: ,,Hrob lásky“, 

,,Drotár“, ,,Jozefka z malej krčmičky“. 
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Hlinkova mládež má      členov. Zahrali 2 divadlá: 

,,Kristus kráľ“ a ,,Skauti na Orave“. Schôdze vĺčat, junákov 

a orlov bývaly každú nedeľu a schôdze víl, tatraniek a diev 

v piatok a v sobotu každý týždep.         

Katolícka jednota žien mávala schôdze každú prvú 

nedeľu v mesiaci. Zahrali divadelnú hru ,,V moci zlého 

ducha“.         

Dobrovoľný Hasičský sbor má 23 členov. Veliteľom je 

Karol Kokrhel. Zahrali divadelnú hru ,,Baruška neplač“.           

1. 2. a 3. mája usporiadali tunajší učitelia spolu s uč. 

z Letničia, Petr. Vsi a z Radimova kurz pre vodcov a vodkyne 

HM.  Absolvovali ho vodcovia a vodkyne nielen z Unína, ale aj 

zo spomenutých obcí.            

15. novembra bol tunajšej škole pridelený premietací 

aparát na úzky film od Školfilmu z Bratislavy. Prvé 

premietanie bolo 28. novembra. Zúčastnilo sa ho aj 

Rodičovské sdruženie, ktoré malo 5 schôdzok v roku.            

Veliteľom CPO je od novembra Alex. Flamík, riad. školy. 

Malo 2 prednášok 1 poplach, v škole boly prevedené 3 

poplachy.                 

21. februára bola v Potrav. druž. usporiadaná politická 

škola. Boly 2 
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prednášky ,,Hospodárska a  sociálna politika strany“ 

predniesol Dr Mazanec a ,,Vývoj Slovenského štátu“ povedal 

Imr. Bublík, riad. skalic. gymnázia.               

Výstava kníh   Od 28.2. do 7.3. usporiadali tunajší učitelia 

Spol. Sv. Vojtecha. výstavu kníh Spolku Sv. Vojtecha. Zisk 1125 Ks venovali na 

škol. radio.           

  Behom roka boly usporiadané verejné národné 

slávnosti v rámci HSĽS a to 14. marca a 4. mája.Tiež dep Slov. 

rodiny bol uctený bohatou akademiou na škol. dvore.           

  Od 30. októbra 943 bol po Jánovi Paníčkovi 

menovaný Bartolomej Varmuža za predsedu HSĽS.       

Náboženské pomery.  V obci sú temer všetci obyvatelia rím. kat. 

náboženstva. V obci sú tieto náboženské spolky: Ruženský 

spolok, Slov. národný spolok, Kat. jednota žien, Spolok Bož. 

Srdca Ježišovho pre mužov.         

Národné a štátne pomery obce.                 

V obci je HSĽS má členov 212 jej predsedom je Bartolomej 

Varmuža, HG má 104 členov veliteľom je Jozef Dermek, HM 

má 218 členov, veliteľom je Jozef Čičmanský.          

Odvody.  30. marca boly odvody v Skalici. Odvedení boli títo 

chlapci: Jozef Pecha, Alexander Pecha, Alex. Masaryk, 

Ladislav 
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Matušovič, Florián Knotek, Ján Melíš, Anton Václavek, Pavol 

Paníček, Pavol Rehák, Martin Dobiáš, Ján Štetina, Pavol 

Ovečka.                          

Potrav. spolok.  22. júna bol zvolený za vedúceho Potravného 

družstva Ján Šiška z Unína, vyučený obchodník, keďže sa jeho 

predchodca Martin Kopas vzdal vedenia zo zdravotných 

dôvodov.             

Výmena vedúc.   4. decembra bol preložený tunajší vedúci notár Juraj 

notárov. Flimmel do Brodského. Na jeho miesto nastúpil Dezider 

Lukačovič, ved. notár z Brodského pôvodom je zo Sv. Kríža n. 

Hr. okres           

Slovpol.  Obec musí podľa vládneho nariadenia odovzdávať 

(každý) roku 1943 200kus. dobytka Slovpolu.          

Letopiseckú knihu tvorili pre rok 1943 títo členovia: Ján 

Dermek a Ambroz Paštrnek.         

Záznamy na r. 1943 pre obecnú kroniku boly prezreté, 

prejednané a schválené letopis. komisiou dpa 4. marca.            

Kronika bola vyložená k verejnému nahliadnutiu od 15. 

marca 1944. Námietky neboly podané.        

Záznamy pre rok 1943 uzavierame.                                                                         

Alžbeta Flamíková              

                                                                   kronikárka   

    

členovia letopiseckej komisie                                                                                                                                                           

.            (bez podpisov) 
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Rok 1944       

O Uníne všeobecne.                  

Vypaté zo štát. práce Jána Janičkoviča kandidáta filozofie 

z Popudin. Napísanej v r. 1942-43 klasif. univ. profes. Dr. 

Jánom Hromádkom znamkou veľmi dobrou.                  

Geologická časť 

Južná oblasť od Holíča Sobotišťa a od údolia Chvojnice je 

Uninská oblasť málo zvráštená a flis. (vrstva 3 hôr) je málo 

známa.           

Horniny vystupujúce v Uninskom lese sú odlišné od 

flisov oblasti Bielokarpatskej. Najstarším horizontom sú 

bazalné slepence prechádzajúce cez Jurský útvar (druhohory) 

Podbrančského útesu. Štúr (slov. geolog) ich pokladal za 

cocen, (vrstva z treťohor z najstaršej paleogennej doby) a iný 

za litavské vápence. Neogen (mladšia doba treťohor) vniká 

do územia lalokovite. Záliv siahajúci údolím Chvojnice až 

k Chropovu oblieva Uninský les od severu, západu a juhu. 

Sedimenty (usadeniny) neogenného mora dosahujú rôznej 

výšky podľa nerovnosti morského 
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dna, alebo kolísania hladiny. Sedimenty v tomto území sú 

veľmi zriedkavé a i to nie dobre chránené okrem foraminifer 

(skamenelé zvieratá). Stratigraficky a tektonicky sa územie 

rozpadá na dve oblasti: Sú to dva príkrovy z ktorých južný bol 

presunutý cez severný. Medzi obidvoma oblasťmi je silná 

porucha, podľa ktorej Uninský spolu s Podbrančským útesom 

bol presunutý cez oblasť Bielokarpatskú. Množstvo 

presmykov v severnom území je orientovaných na sever. Ich 

smer je shodný so severnými vrstvami. Tieto zapadajú k juhu 

malým úklonom. Väčších vrás tu niet. Prešmyky sú kerné nie 

vrásové.          

Sú tu veľmi mierne úklony bez porúch. Podlože sú 

medrozoické vápence, pomerne blízko povrchu a tie skôr 

svrásnené, novému niocennému vrásneniu mocne 

odporovaly.         

Trangresiu neogenu vidieť v oboch oblastiach. Preto 

vznik príkrovu dáva sa pred počiatok mediteránu a za 

usadenia magurských pieskovcov.           

Uninský les je oblasťou pra- 
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mennou.         

Celkový výmer pôdy v unin chotari je takýto: 3223.8 k j 

je všetkej pôdy,2609 k.j. je zemedel. pôdy, 2387.3 k j je ornej 

pôdy, 175.1 k j lúk, 46.6 kj pasienkov, 614.8 kj je 

nezemedelskej pôdy , 12 kj zaberá voda, 157.3 kj domy 

a 257.6 kj je neplodnej pôdy.          

Rozsah osevu v r. 1941.          

Z 2387.3 kj bolo 560 kj zasiate ozim. pšenicou. 12 kj pšenicou 

jarnou, 420 kj ražou, 580 kj jačmepom, 162 kj ovsom, 86 kj 

kukuricou, 11 kj smes. kukur. s fazuľou, 180 kj zemiakami, (z 

toho) 18 kj ranné zemiaky. 90 kj cukrovkou, 120 kj krmnou 

repou, 168 kj ďatelinou, a 42 kj vojteškou.         

V tomto roku prišlo jaro omnoho neskoršie ako iné roky. 

Celý marec bol studený. Od 15-ho začal padať sneh a padal 

až do 1ho apríla. Cez celý mesiac boly dosť silné mrazy. Siať 

sa začalo až 8. apríla. Obilie bolo horšie ako minulý rok. Zvlášť 

jarné siatiny boly samá burina, lebo bolo sucho a obilie pre 

slabý vzrast nemohlo zahlušiť plevel. 
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Žne začaly 19. júla. Obilia bolo o 35% menej ako min. 

rok.          

Zemiakov bolo menej, ale boly veľké, kukurica bola 

pekná veľké klasy a pekné zdravé zrno. Úroda cukrovky bola 

slabšia, lebo bolo sucho, ale mala viac cukornatosti.            

Jesep bola suchá a teplá. Pršiavať začalo až koncom 

októbra. Ťažko sa sialo, lebo zem bola suchá a hrúdnatá, jej 

spracovanie vyžadovalo velkú námahu a mnoho času.         

Pri mláťačkách boli tu zasa dozorcovia väčšinou študenti 

a učitelia. Riadili sa smernicami z predošlých rokov.             

Obilie malo takúto cenu raž 235 Ks, jačmep 232 Ks, 

pšenica 270 Ks, kukurica 240-450 Ks, zemiaky priemyseľné 

100 Ks jedlé 110 Ks, fazuľa 350 Ks, cukrovka 38 Ks krmná 

repa     Ks hovädzie mäso 28 Ks, bravčové 37-43 Ks, slanina 

50-80Ks, živá váha teľat 9-12 Ks, dospelý dobytok 7-11.50 

ušípané 25-27 Ks za kg, hus hladná stála 85-120 Ks za kg, 

krmná živá váha za kg 38-40 Ks, sliepka 30 Ks kg, pár kurčiat 

70-80 Ks pár holubov 12-14 Ks, 1 vajce 1.20-4.50 Ks 
 

 

 

  



151 
 

mak stál 20-22 Ks, orechy 8 až 10 Ks kopa, med 60 Ks za kg.            

Pár kopov stál 30 až 50 tisíc pár volov 18-25 tisíc Ks, 

krava 6-8 tisíc Ks. Po koži je veľká poptávka ťažko sa shápa 

boty stoja 1400-1600 mužské, 1100-1300 ženské.  

V Hospodárskej komisii boli títo členovia: Dezider 

Lukačovič, ver. notár , Severín Palkovič predsedom ako  

starosta obce, Peter Hoferka, Ľudovít Sprušanský, Ján Vanek, 

Bartolomej Varmuža, Paštrnek Ambroz.               

Obilnú knižku dostali len obrabatelia pozemkov. Nájomné 

z rôľ sa mohlo vyplácať len v peniazoch.        

Roľníci museli podľa nariadenia odovzdávať tento rok aj 

seno a slamu pre vojsko. Unínčania odovzdali 200q sena za q 

im platili 35 Ks a 133q slamy za ktorú im dali 28 Ks za q. Tiež 

dobytok museli predávať Slovpolu a to 240 kusov v r. 1944. 

Na každého člena rodiny, na dobytok, na ušípané 

a hydinu bol pridelený taký podiel obilia ako minulý rok. 

Tento rok musel Unín odovzdať 1130q pšenice, 424q 

raži,  1015q  jačmepa 30q  ovsa, 18.5q  kukurice,  1300q  ze- 
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miakov. 

Na jar poklesla cena krmné boly len za 18 Ks kg živej 

váhy. Malé prasatá stály 200-500 Ks pár. 

Mliekárstvo. Každý kto má kravy musí odovzdávať 

mlieko do mliekárne. Keď sú dobré cesty chodí prep nákl. 

auto z Bratislavy v zime ho odvážajú do Gbelov na stanicu. 

Od každej kravy musia odovzdať tak ako vlani. Za liter platí 

2.90 Ks. Nesmie sa vyrábať maslo ani tvaroh. Tento rok bolo 

vykontrolovaných 5 dojníc.  

Ovocinárstvo. Tento rok bola slabá úroda slivák. 

Väčšinou zarodily bystrické (karlátky) duranzie málo, viac ako 

polovica ich opadlo, lebo boly veľmi červivé pre veľké sucho. 

Najlepšie zarodily hrušky, jablone stredne aj orechov bolo 

o mnoho menej, ale boly väčšie a zdravšie. Jablká boly hneď 

z nového z 5-6 Ks, hrušky 7-9 Ks, orechy 8 Ks kopa (60 kusov). 

V novej pálenici sa začalo páliť až 12. januára a pálilo sa 

do 25. marca. Vypálilo sa 1330 hl kvasu. Pálil nielen Unín, ale 

aj okolité dediny. Kvas bol z úrody 
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z roku 1943. 

Liečivé byliny odkupovali aj tento lenže v malom 

množstve, lebo nebolo toľko objednávok ako iné roky do 

Nemecka. Najviac kupovali pľúcnik lekársky (šuchorinu) 

a lipový kvet.  

Potravné družstvo vedie tunajší rodák Ján Šiška. Cukor 

je cez celú vojnu na prídel teraz je ¾ kg mesačne na osobu. 

Kto nemá obilia, dostane kúpiť na každú osobu 3.5 kg múky 

ražnej a 1.5 kg pšeničnej múky na mesiac. 

V r. 1944 sa minulo fajčiva za 340.843 Ks. Trafikantmi sú 

P. Kuchárek a A. Masaryk. Od septembra je prídeľ na fajčivo. 

Každý kto má lístok dostane na týždep 70 detví, lebo 70 

tatier, alebo 15 cigár, alebo pakličiek fajk. tabáku. 

Populačné pomery obce. 

Narodilo sa 28 detí, zomrelo 21 ľudí sobášov bolo aj 

s Radimovom 21. Prírastok je 7 ľudí.  

Sú tu niektoré sociálne slabšie rodiny. Tieto si zarábajú 

medzi roľníkmi nádenníckou prácou, vý- 
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žinkom, kácaním a prerubovaním lesa. Len 1 chodí do uhoľ. 

baní do Ratiškovíc v Protektoráte, 1 pracuje v gbel. doloch, 1 

na železnici v Dev. Novej Vsi. 

Zo zimnej ošacovacej akcie na ktorú prispela Okres. 

starostl. o mládež 500 korunami bolo podelených 30 chudob. 

detí. 

Verejné zdravotnícke pomery. 

17. mája prišiel sem pojazdný rontgen slov. Ligy proti 

tuberkuloze. Daly sa rontgen. všetky deti. Tiež niekoľko 

dospelých osôb sa nechalo prezrieť. Všetci dostali fotogr. 

snímky s poučením. 

Kultúrne pomery obce. 

Miestna pobočka HG má 103 členov. Jej veliteľom je 

Jozef Dermek. Nacvičil tieto divad. kusy: ,,Obeta spovedného 

tajomstva“ a ,,Bludár“. Usporiadali mikulášsky večierok 

s nadielkovým programom a zábavný večierok  na  Sylvestra. 

Hlinkova mládež pracovala i v tomto roku veľmi pilne. 

Mávala týždenne svoje pravidelné vzdelávajúce schôdzky. 

Zúčastpovala sa pri usporadovaní akademií a 
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národných sviatkov. 

8. júna usporiadala škola s  HM dep mládeže na 

Raitschule pod dedinou. Pri tom boly aj preteky chlapcov 

v skoku do výšky, do diaľky, vrhanie guľou, beh cezpoľný, 

ťahanie povrazu a iné. Pretekov sa zúčastnili aj chlapci 

z Radimova a z Gbelov. 

Katolícka jednota žien má 165 členiek. Schádzali sa 

pravideľne každý mesiac. Prednášala im nielen uč. Flamíková, 

ale aj novoprišlý dp. farár J. Hrčka. 

12. júna dostala miestna škola aj zvukový aparát 

k premietaciemu stroju od Školfilmu.  

Behom roka často sa objavovaly nad našou dedinou 

nepriateľské lietadlá, preto vždy bolo zvonené na poplach. 

Deti boly zo školy rozpustené domov, nikto sa nesmel 

zdržovať na ulici. U nás nebombardovali, len pri prestrelke 

medzi stihačkami vletela guľometná strela Pavlovi Polákovi 

bývajúcemu na dol. konci dediny pri cigáp. do okna a inému 

zase rozbily niekoľko škridlíc. Pri lese Šinkerku shodilo 

nepriat. liet. 3 bom- 
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by núdzove. Nemecké lietadlá spustily v našom chotári 3 

veľké benzínové nádrže. V Uninskom lese bol najdený anglic. 

padák. 

Behom roka boly usporiadané 2 verejné národné 

slávnosti v rámci HSĽS a to oslávené bolo 5. výročie našej 

samostatnosti a 25. výročie smrti gen. M. R. Štefánika. 

Usporiadaný bol aj dep mládeže.  

Následkom povstania na Slov. prestaly vychádzať aj 

mnohé časopisy, lebo bol nedostatok papieru a pracovných 

síl v tlačiarpach. Aj po zlikvidovaní puču, vychádzajú noviny 

len jednolistové a časopisy veľmi stenčené. 

Spolky sú tie isté ako vlani.  

Cez rok 1944 boly prevedené tieto sbierky: Sbierka na 

opravu šaštinského kostola vyniesla 18.620 Ks. Členky Kat. 

jed. sbieraly perie pre novozriadenú nemocnicu Milosrdných 

bratov v Skalici. Sosbieraly ho asi 30 kg. Na stavbu sirotinca 

v Holíči nasbieralo sa      Ks. Pre siroty v Holíči sosbierali 

HMisti rôzne naturálie ako múku, mak, fazuľu, zemiaky, 

kapustu a jabíčka. Sbierka na Červený Kríž vyniesla 3032.50Ks 

tiež mnoho natu- 
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ralií. Sbierka na harmonium dala po dedine 10520 Ks 

s príspevkami rôznych korporácií bolo 16 000 Ks za čo aj dp. 

farár Hrčka harmonium skutočne kúpil do kaplnky sv. 

Barbory. Prvý raz sa na pom hrálo 21. dec. Na balíčkovú 

vianočnú akciu pre slov. vojakov a gardistov sosbieraly členky 

Kat. jednoty 1093 Ks. 

16. júna bola prvý raz bombardovaná Bratislava, preto 

sa škol. rok ukončil na všetkých školách 20. júna. Škol. rok 

1944-45 začal sa riadne 1. sept. napriek bapskobys. puču. 

Náboženské pomery obce.  

Unínčania sú všetci  rím. kat. Len 4 členná rodina Jána 

Tomašoviča veliteľa žandár. je evanjelícka.  

1.apríla odišiel dp. Emil Matuška za farára do Gbelov, na  

jeho miesto prišiel dp. Jozef Hrčka z Gbelov ako admin. na 

tunajšiu faru. Pôvodom je zo Zvončína pri Trnave. 

Národné a štátne pomery. 

12. apríla boly odvody v Skalici. Odvedení  boli: Ján 

Pecha, Pavol Pecha, Imrich Míšaný, Štefan Leška, Ferdinand 

Šiler, Marek Kukliš, Jozef 
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Kuchárek, Andrej Jakúbek, Ľudovít Matúškovič, Anton Straka, 

Ladislav Matula, Milan Bolf, Pavol Šeba, Pavol Spada, a cig. 

Ignác Daniel. 

Od 4. apríla začali odchádzať záložníci, ktorí boli 

odvedení v r. 1937-38 (2 ročníky). Neskôr prichádzali 

svolávacie lístky aj starším, všetci museli nastúpiť. Aktivní 

vojaci odvedení v r. 1940 boli v apríli prepustení domov. 

29. augusta vzniklo na Slov. povstanie, ktoré vyvolali 

partizáni dodaní z Ruska a napúšťaní do slovenských hôr 

cudzími lietadlami. Stredisko mali v  Bap. Bystrici. 

K partizánom sa pridalo vojsko aj mnohí civili. Z Unína odišli 

k nim 4 chlapci: Anton Halabrín 17 roč. robot. Štefan Ryšálek 

18. roč. sluha Ľudovít Matúškovič, 20. roč. sluha a Ľudovít 

Mokrohajský, pochádza z Petrovej Vsi. Koncom novembra 

vrátil sa len Štefan Ryšálek bol prísne vyšetrovaný HG, ktorá 

má sídlo v Holíči. Garda jediná požíva dôveru nemeckej 

armády, vyšetruje všetky politické prestupky v skalickom 

okrese a pre- 
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nasleduje partizánov. Odviedli aj tunajšieho robotníka 

Štefana Žídlika ktorý už v r. 1941 bol väznený v Ilave ako 

komunist. prívrženec. Teraz bol obvinený Štef. Ryšalkom, že 

on ich zlákal pre partizánstvo. Nemecké vojsko puč 

zlikvidovalo. Väčšina slov. vojska bola odvezená do Nemecka 

ako zajatci. Až koncom decembra prichádzajú transporty 

z Nemecka privážajú slov. vojakov, zajat. ktorí budú 

pokračovať v opevpovacích prácach tu, 5. sú nezvestní. 

25. augusta boly v Skalici odvody na nevojakov od 25 do 

40 rokov. Z 80 ich vzali 70. Títo odvedení do konca r. 1944 

službu ešte nenastúpili. 

20. decembra boly zase odvody na členov HG. 

Povolaných bolo 93 gardistov, ktorí sa nemohli dostaviť, išli 

znovu k odvodom 8. januára 1945. 

27. júla odovzdávali roľníci evidenčné kone vojsku. 

Dosiaľ nedostali za ne vyplatené. 

Susedné dediny, patriace do senic. okresu pracujú na 

opevpovacich prácach v okolí Nádaša a budujú novú trať 

z Jablonice do Plaveckého Mikuláša. 
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5. marca boly voľby starostu a členov obec. výboru. 

Kandidačnú listinu sostavil preds. HSĽS s jej výborom takto: 

1. Ľudovít Sprušanský 

2. Imrich Matúškovič 

3. Štefan Dermek 

4. Karol Kokrhel 

5. Augustín Novoveský 

6. Bartolomej Varmuža 

Náhradníci: 

1. Alexander Míšaný 

2. František Václavek 

3. Pavol Ovečka 

4. Kristian Žilínek 

5. Vendelín Šebesta 

6. Florián Ondráš 

Hlasovanie členov HSĽS vyznelo takto: 

Severín Palkovič 

 Imrich Matuškovič 

Jozef Dermek 

Karol Kokrhel 

Augustín Novoveský 

Bartolomej Varmuža         

Náhradníci zostali nezmenení. 

Richtárom bol zvolený Severín Palkovič a nastúpil svoj úrad 1. 

júna. Imrich Matuškovič je podrichtárom. 

1.apríla odišla Mária Tarčáková poštová pomoc. 

expedientka na jej miesto hneď nastúpila Melánia 
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Retzelová zo Stráži n. Myjavou. 

Kríž na mesiaci.          13. apríla bol v noci od ½ 2 do ½ 3 na mesiaci viditeľný kríž, 

ktorý vzbudil neobyčajnú pozornosť. Mesiac sa sfarbil do 

červena  a na pom sa ukázala veľká žiara v podobe kríža. 

Občianske   V máji a v júni sa vydávali všetkým  občanom  od 16. 

legitimácie. rokov občianske legitimácie s popisom osoby, fotografiou 

a odtlačkom prstu. V decembri boly všetky tieto legit. 

prekontrolované not. úradom. 

Odchod Joz Tataláka.  V novembri odišiel strážmajster  Jozef Tatalák do 

Nem. Pravna, lebo vedel nemecky. 

Zakáľačky.  Pri zakáľačkách odovzdáva sa 3 kg slaniny z každého 

kusa. 

Lístky na obuv.  Od 1. novembra 1942 sa vydávaly lístky na obuv. Každý 

dostal lístok na 1 pár a na 1 podrážky do roka. 

Štatistika z r. 1938.  Keďže som sa dozvedela presnú štatistiku obyv. 

z našej obce z r. 1938 uvádzam ju tu dodatočne. V uvedenom 

roku bolo 310 domov, 348 domácností, 1497 obyvat. 1483 

Slovákov, 19 Moravákov, 1442 slov. št. príslušnosti, 18 

českej, 32 cigánov. Dľa nabož. bolo 1465 rím. kat. 9 ev. 23 

židov. 

Úverné druž.  V januári bola prevedená revízia 
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v Úvernom družstve. Bolo zistené, že družstvo má 205 členov 

s 212 podielmi. Všetkých vkladov má 2 186 685.70 Ks za r. 

1944 bolo 682.492.10 Ks behom roka vybrali ľudia 

554.407.35 Ks, na požičky splatili 109.213.20 Ks, druž. 

poskytlo za minulý rok 76.000 Ks požičiek od vkladov bolo 

zaplatených 64.845.70 Ks, počet vklad. knižiek je 668, od 

vkladov platia 3 1/8% úrokov, dlžníci platia druž. 5¾ %. 

Najväčší vklad je 129.847.40 Ks, najmenší  vklad  je 0.20 Ks, 

najväčšia požička bola 32.000 Ks najmenšia 100 Ks, dlžníkov 

je 63. 

Letopiseckú komisiu tvorili pre rok 1944 títo členovia: 

Ján Dermek a Ambroz Paštrnek. 

Záznamy na r. 1944 pre obec. kroniku boly prezreté, 

prejednané a schválené letopis. komisiou dpa 10. januára 

1945.  Kronika bola vyložená k verejnému nahliadnutiu od 

29. januára do 14. februára 1945. Námietky neboly podané. 

Záznamy pre rok 1944 uzavierame 

 

                                                     Alžbeta Flamíková 

(bez podpisov)   kronikárka 

členovia letopiseckej komisie. 
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ROK 1945 

Beh vojnových  událostí má rýchly spád a fronta sa 

nezadržiteľne približuje k nám. Spojených národov, 

nespokojnosti občanov obsadených krajín ustupujú na 

všetkých frontoch. Každý má vojny dosť a ľutuje, že 

26.7.1944  / atentát na Hitlera v jeho stane/  sa vojna 

neskončila. Nemci všade dozerajú nad poriadkom. 

Nepohodlných odvádzajú do koncentračných táborov. Slov. 

brancov, ktorí boli odvedení a nenarukovali odvádzajú do 

Trnavy, tam ich z polovice vyzbroja do voj. šiat a posielajú na 

opevpovacie práce do Maďarska. Začalo sa šíriť ilegálne 

hnutie. Toto v Uníne začal organizovať Štefan Žídlik , člen 

KSS, ktorý bol aj v r. 1939 za túto činnosť a tiež aj politickú 4 

mesiace zatvorený v Iľave. K nemu sa pridali aj iní občania 

ako Otto Sovík, frant. Mach, Pavol Matula, Vaclav Matušský, 

Štefan Tokoš a Ján Vanek. 
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Spomenutý Žídlik odviedol 4 mládencov z Unína na Brezovú 

k partizánom. Keď sa vrátil po páde Banskej Bystrice, bol 

POHG z Holíča odvedený do Bratislavy a odtiaľ ho Nemci 

odviedli do koncentr. tábora v Mauthausene. Obyvatelia 

Unína sú a boli slovanského smýšľania.  

Účasť na Slovenskom národnom povstaní v r. 1944 sa najviac 

týkala vojakov z Unína, ktorí boli narukovaní v Trnave. Po 

potlačení povstania ich Nemci pochytali a odviezli do táborov 

v Nemecku. Celkom ich bolo z Unína 10. V táboroch mali 

hrozný hlad, ubytovanie. Koncom apríla a začiatkom mája ich 

vyslobodili Američania. Na následky útrap v tábore umrel 

jedine Ján Drinka, robotník, otec 3 detí do 6 roku. Niektorí 

občania boli za náklonnosť k partizan. hnutiu prenasledovaní. 

Najviac  do činnosti zasahoval POHg Holíč, ktorý tu často robil 

prehliadky. Domová prehliadka bola u Antona Hladíka, 

lesného hajníka.  

Pre svoju odľahlú polohu bol Unín vyhliadnutý za miesto 

evakuácie  mnohých osôb, korporácií a úradov. Pôvodne 

maly sem evakuovať mníšky z Trnavy, potom POHg, potom si 

miesto rezervovala učtárep Hlav. veliteľstva žand. 

z Bratislavy. Konečne 
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10. febr. prišla sem HM z východu a toho dpa sa aj skončilo 

vyučovanie na tunajšej ľud. škole.  Budovu obsadila HM, čo 

boli 14.-16. r. chlapci z vých. Slov., ktorých Nemci chceli 

odvliecť do Nemecka. Niektorí až z aut Nemcom poutekali 

a tak sa zachránili. Dpa 3.4. mali odísť do Nemecka, nechceli 

ísť a preto sa porozchádzali po tunajších gazdoch na práce.  

4.4. sem prišla techn.  oddiel slov. vojakov z Bratislavy 

/veliteľ plk Tatarka/. Tiež sem prišiel oddiel pplk 

Šmigovského, obsadili fáru a jednu stranu dediny.  

Prechod frontu. cez Unín bol priamo tragický. Obyvatelia 

obce by si neboli nikedy pomysleli, že druhá svetová vojna 

tak ťažko zasiahne ich obec. Dpa 2.4. prišli do obce nemeckí 

vojaci, ktorí slovenských vojakov odzbrojili. Slov. vojaci sa 

poukrývali po blízkych lesoch a domoch tunajších občanov. 

Nemci tu potom začali shromážďovať mnoho vojska, 

munície, diel, tankov a  motorových vozidiel. To všetko 

nasvedčovalo tomu, že ďalšia situácia bude pre obec  

kritickou. A táto situácia prišla. Vo štvrtok 5.4. večer ruské 

lietadlá robily ustavičné nálety nad ustupujúcimi nemeckými 

vojskami. Nemecké vojsko 
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už opevnené v Uníne, malo za úkol chrániť ústup nemeckého 

vojska od Senice na Holíč a odtiaľ na Moravu, keďže 

ústupová cesta na Šaštín-Brodské, bola už zaujatá ruskými 

vojskami. Preto sa tu tak nemecké vojska koncentrovaly, 

takže obec bola hotovým vojenským táborom. V kritický 

večer, pri nálete ruských lietadiel, niekto zažal všetky 

pouličné svetlá v obci. Pri škole vtedy spadly 3 bomby, vytĺkly 

obloky, zabilo niekoľko Nemcov, koní a  u  Sprušanských 

naproti školy spadla bomba do izby  a ťažko poranila 86. r. 

Jána Sprušanského, ktorý o 2 dni zomrel. Nemci začali strieľať 

do osvetlovacích telies. Keď potom ustupovali zapaľovali 

fakľami, alebo zápaľnými streľami domy a stodoly. Zdálo sa, 

že celá obec vyhorí. Do rána bol aký taký kľud, ale nikto sa 

neopovážil hasiť svoje horiace nehnuteľnosti. V piatok 6.4. sa 

prihrnuly nové nemecké vojska. V sobotu 6.4. nad ránom asi 

o 3 hod. strhol sa boj medzi Č.A. a  Nemcami. Z okolitých 

lesov sa vynorili partizánske jednotky, ktoré zaútočily na 

Nemcov. Boje trvaly už 2 dni. Rusi postupovali od Štepanova 

a o 2 hod odp. dobyli Unín. Nemcov vytlačili do Radimova. 

V bojoch o Unín zahynulo 6 ľudí a 9 bolo poranených. 

Ruských vojakov padlo do 30 a boli pochovaní na rozličných 

miestach. Nemci svojich mstvych odvážali preč. Rusi si zriadili 

v budove tunajšej školy poľnú nemocnicu. 
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Jednotky maršala Malinovského prechádzaly obcou. Boly tu 

na čas i ubytované. Nemocnica sa o týždep odsťahovala. 

Občania pomáhali pri zakopávaní padlých vojakov, pri úprave 

letišťa v Dojči, úprave mostu v Breclavi. Výsledek bojov 

o Unín boly tieto škody:  52 obytných domov, 152 stodôl a 28 

maštalí úplne vyhoralých, ztráty na živom a  mrtvom 

inventári, zásobách a inom , čo bolo odhadnuté komisiou na 

14,000.000 Kčs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priložené fotografie sú ukážkou ťažkých bojov o Unín. Je to 

ťažký zasah strechy na kaplnke sv. Antona a ťažko poškodený 

kostol sv. Martina, u ktorého vojnové škody obnášajú 

170.000 Kčs.  

Revolučný Národný výbor bol utvorený ihneď po oslobodení 

Unína a jeho členmi boli: Alex. Vanek, Severín a Štefan Ovečka, 

Martin Rehák, Pavol Halabrín, Václav Matuský, Ján fodor, Pavol 

Matula, frant. Mach, frant. Václavek, Alex. flámik, Severín 

Palkovič, Ján Vanek, Pavol fagan, a Ján fehér. Neskoršie bol 

Národný výbor složený tak že za Demokratickú stranu v pom sú: 

Severin.  Ovečka, . predseda,.  Ján  fehér,.  Aug.. Drška,. Imrich, 

Matúškovič                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

.                                                                                                                  

.                                                                                                       
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Imrich Žilínek, Florián Pecha, Pavol Ovečka, Severín Palkovič, 

frant. Václavek. Za komun. stranu Slovenska: Otto Sovík, Libor 

Pecha, Martin Rehák, Pavol Matula, Ján Vanek, Štefan Ovečka, 

Anton Jankovič, frant. Mach, Alex. flámik, Alex. Vanek, kapitán. 

Dpa 5. júna zachytilo ruské lietadlo na Dieloch podvozkom 14. r. 

Rozáliu Žilínkovú pri kopčení zemiakov a ju usmrtilo. 

Dpa 9. mája  - Dep víťazstva- bola ukončená najväčšia svetová 

vojna, vojna v Europe. Zvony vyzvápaly a ľud sa hrnul do kostola 

vzdať vďaku Bohu za ochranu v ťažkých chvíľach. Všetci občania 

prežívali boje v Uníne v krytoch, ktoré mali vykopané 

v záhradach, niektorí tiež bývali v pivniciach. 

Verejní zamestnanci dostávali platy  /4-6/  z dapového úradu 

v Skalici. Dpa 14. mája sa započalo opäť na tunajšej škole 

vyučovať a to do 28. júna. 

Dekrétom SNR č 5/1944 bola dpa 14.6. poštátnená tunajšia R.k. 

ľud. škola omylom aj s bytom, ktorý je však naturálnym 

pôžitkom organistu. všetko bolo ocenené na 403.009.25 Kčs. 

Dpa 15. sept. bol preložený Alex. Flámik , riad. školy a organista 

a jeho manželka Alžb. Flámiková, učiteľka do Lamača pri 

Bratislave. Dpa 20. septembra bola na tunajšiu školu 

ustanovená učiteľka Veronika Strapáková a dpa 4. novembra 

Mária Michálková. Prvá je z Gbelov, druhá z Petrovej Vsi. Odo 

dpa 22. septembra prestalo sa na tunajšej 
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škole vyučovať, nakoľko obloky boly rozbité. 

Problem zásobovania cez frontu bol vyriešený tak, že občania 

ešte v zimných mesiacoch dostali prídel cukru na celý rok. 

Dospelí po ¾ kg a deti a tehotné ženy po 1 ¼ kg na mesiac. 

Po prechode frontu boly na území nášho štátu rozličné 

peniaze a  to: bývalého Sloven. štátu, býv. t. zv. 

,,Protektorátu“, prvej Českoslov. republiky a poukážky novej 

Českoslov. republiky. Tým stúpol obeh pepazí  nad 100 

miliard korún českoslov. a peniaze strácali hodnotu. Okrem 

toho bola vykradnutá  Národná banka slov. , ktorá bola 

evakuovaná v Šaštíne. Tieto peniaze sa dostaly tiež obehu. 

Kvitol čierny obchod čiže ,,šmelinárstvo“. Najmä ľudia 

z Moravy prichádzali sem a preplácali články dennej potreby. 

Preto sa na Slovensku v júli prikročilo k okolkovaniu pepazí. 

Vtedy sa videlo, koľko kto nashromáždil pepazí. Predseda 

nár. výboru a tajomník (býv. notár) išli okolkovať peniaze 

všetkým občanom a obnos bol 5,420 000 Kčs. Od 1. 

novembra prestaly platiť všetky tieto peniaze a boly 

zamenené za nové českoslov. Na každú osobu sa vymenilo 

500 Kčs. Ostatné každý musel uložiť na viazaný vklad. 

Tunajšie Úverné družstvo vymenilo 477.600 Kčs a prijalo na 

viazaný vklad 8,000.000 Kčs. Poštový úrad v Uníne vymenil 

80.000 Kčs a prijal na viazaný vklad 456.345 Kčs. Na tomto 

úrade  bol  v  poslednom  štvtťroku  obrat  za 12,000.000 Kčs. 

Niektorí uložili peniaze aj v Holíči. 
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Pre vyhoratých dal sociálny fond ONV v Skalici 60.000 Kčs. 

Krmivo a stelivo sa v prvej chvíli pridelilo od šťastnejších 

spoluobčanov. Dpa (U) 1. dec. vykopali občania ruských 

vojakov pochovaných na rôznych miestach a pochovali ich do 

spoločného hrobu pred kostol sv. Martina. Celkom vykopali 

21. vojakov. Do obce prichádzaly tieto časopisy: Pravda 

/orgán KSS asi 10 kusov / Čas / orgán DS asi 10 kusov / 

a Katolícke noviny / asi 180 kusov /. Okrem politických strán 

neboly povolené žiadne kultúrne spolky v obci. Podpisová 

akcia katolíkov na zachovanie cirkevných škôl n. b. 

ustanovizní bola Povereníctvom vnútra zakázaná a podpisové 

hárky zhabané. Tiež treba uviesť, že v r. 1945 sa narodilo 

v obci 30 detí a umrelo 63 osôb. Rozmohla sa v tomto roku 

epidémia ,,úplavica“.      

Záznamy na rok 1945 pre obecnú kroniku boly prezreté, 

prejednané a schválené letopiseckou komisiou. Kronika bola 

vyložená k verejnému nahliadnutiu. Námietky podané 

neboly.         

Záznamy pre rok 1945 uzavieram. 

     Alojz Chytil 

       (bez podpisov)                                kronikár 

Členovia letop. komisie 
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Rok 1946 

Zmena učiteľov.  Dpa 31.1. odišiel učiteľ Čičmanský a jeho manželka 

Alžbeta do Viesky pri Radošovciach. Toho dpa nastúpil tu 

miesto Alojz Chytil, ktorý prišiel zo Sobotišťa. Tam ako org. 

a spr. školy účinkoval 13 rokov. Za svoju prácu v duchu katol. 

akcie bol aj 3 mes. zatvorený evanjelikmi ktorí tam po 

prechode frontu prevzali všetku moc a jedine sa usilovali 

zničiť - vykynožiť tamojší katolicizmus. Al. Chytil je pôvodom 

zo Zlína na Morave. Je tu organistom a spr. ľud. školy. MNV 

v Uníne ho dpa 14. mája 1946 vyvolil za kronikára obce. Vo 

svojej funkcii dodatočne zpracoval aj r. 1945. Dpa 7. februára 

1946 odišla Strapáková Viera, učiteľka do Dojča. Od toho dpa 

učia v tunajšej štvortriednej škole len 2 učitelia.      

Založenie OJOS.  Dpa 7.4.1946 založená bola v Uníne odbočka 

Slovenskej ovocinárskej spoločnosti. Jej predsedom sa stal 

Martin Masaryk, ovocinár a tajomníkom Alojz Chytil, org. spr. 

ľud. školy. Odbočka hneď zakúpila aj stromovú striekačku a 

potrebné prípravky. Členov je zatiaľ 5. 
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Exhumácia vojakov   Dpa 16. februára 1946 bolo  vykopaných 24 ruských 

ČA. vojakov. Prevezení boli do Bratislavy a tam pochovaní na 

spoločnom cintoríne. 

Výročie oslobodenia  Dpa  7.  apríla  1946  bolo  prvé  výročie  oslobodenia  

Unína. Unína, n. b. ukončenia bojov o Unín. Pri tejto príležitosti bol 

posvätený kríž pod starými lipami pri hradskej medzi 

Radimovom a Unínom. Bola tam poľná sv. omša, ktorú slúžil 

dp. Jozef Hrčka, ktorý v kázni poďakovajl P. Bohu za ochranu 

v ťažkých dobách. Pri sv. omši hrála miestna hudba. Slávnosť 

bola zakľúčená českoslov. a sovietskou hymnou. 

Zmena na Úrade   Dpa 2. mája 1946 odišiel vedúci úradu MNV  Dezidér 

MNV. Lukačovič do Varkone okr. Dunajská Streda a na jeho miesto 

nastúpil Cyprián Polák rodák z Čárov. 

Suché počasie.  Treba tu spomenúť, že od pol marca do 24. mája 

v obci nepršalo. Následkom toho je obilie malé , ďateliny 

a traviny riedke, repu žerú škrobáci, aj 3x ju bolo treba 

zaorať. V polovici mája kvitne obilie, réva vinná, sú zralé 

čerešne a to aj neskoršie druhy. Sušia sa sená ďateliny, kvitnú 

lipy atď. Asi o 3 týždne je celá vegetácia priskorená. 

Voľby do NS 1946.  Dpa 26. mája 1946 konaly sa do Nár. shrom. voľby. 

Úradne tu kandidovaly len 2 strany: Demokratická a Kom. 

strana Slovenska. V predvolebnom boji bol v obci 
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kľud a poriadok. Za DS tu rečnil povereník Traštacký, za KSS 

Dr. Slabej. Dedina bola zaplavená letákmi. Vlastné voľby 

začaly v 8. hodín ráno v škole a trvaly do 4 hodín odpoludnia. 

Previedly sa kľudne, vážne. Celkove bolo zapísaných voličov 

921. Hlasov bolo odovzdaných 825. Z toho na stranu práce 6 

hlasov, Demokratickú stranu 622 hlasov, Komunistickú stranu 

Slovenska 185 hlasov, Stranu slobody 6 hlasov, 6 prázdnych 

obálok, 0 čistých 0 hlasov. 

Opravy verejných   V   tomto   roku  sa  opravovaly  aj  verejné   budovy, 

budov. vojnou poškodené. Najväčšie opravy boly prevedené na 

tunajšej ľudovej škole vystavané záchody, zamurované 

obloky od ulice, izolované steny, vymaľované všetky 

miestnosti, upravený organist. (správ.) byt a iné. Náklad činil 

392.000 Kčs a opravy previedla fa Ing J. Doležal, staviteľ 

v Skalici. Stavebný náklad uhradil Štátny stavebný úrad 

v Bratislave. Pred školskú budovu boly vysadené ovocné 

stromky (5) a okrasné ovocné kríčky. Tá istá firma previedla 

opravu obecného domu  / Úrad MNV/ nákladom asi 

49.000Kčs Kčs. fa Doležal previedla opravu kaplnky sv. 

Barbory nakladom 90.000 Kčs. Kaplnka bola z vonku 

a z vnútra vymaľovaná 
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vo vnútri obložená cementov. dlaždičkami a nahradené 

drevené obloky železnými. Železné obloky dané aj na kostol 

sv. Martina. 

Stavebný ruch.  V tomto roku je v obci veľký stavebný ruch. Stavajú 

sa hospodárske a obytné budovy, ktoré vojna zničila. Najviac 

sa o stavebný ruch zaslúžila náhrada vojnových škôd, ktorú 

v obnosí 6. mil. poskytlo Pov. financií. V tomto roku bolo 

v obci novopostavených 10 obytných domov a 11 stodôl. 

Domky sa začaly stavať aj v novej štvrti na západ od sochy sv. 

Vendelína.  

Hospod. pomery.  Žatva sa započala 1.7. Úroda bola priemerná. Podľa 

osevnej plochy mali roľníci odovzdať 1.632q raži, 1.123q 

jačmepa. Do 31. 12. odovzdali však 981q pšenice, 512q raži 

a 632q jačmepa. Slovensku do novej úrody chýba ešte 8.300 

vagónov pšenice a raži. Na slovenských pestovateľov z toho 

pripadá 2.500 vagónov. Musia preto aj tunajší roľníci 

dodatočne odovzdávať obilie. Do 20. 8. dostávali roľníci za 1q 

pšenice najviac 386-Kčs, tiež raži a za 1q jač. 321-Kčs. Pri 

dodatočnom odovzdávaní dostávajú za 1q pšenice 355-Kčs, 

tiež aj raži. Na každý 1q odovz. pš. alebo raži dostanú kúpiť 

10 kg otrúb a 2 kg soli. Úroda okopanín a kukurice bola veľmi 

dobrá. Sena a slamy bolo málo. Úroda ovocia všetkého druhu 

bola nad priemerná. Duranzií sa z obce vyviezlo výšej 100 

vagónov. Cena duranzií bola za 1q najviac 450 Kčs, jabľk 

v decembri za 1q 1.000 Kčs. V decembri veľa jabľk pomrzlo.  
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Ostatné hosp. produkty sa predávaly mimo úradnú cenu. 

/,,Šmelinárstvo“/ . Záujemci o tieto si zväčša chodili osobne 

nakupovať do obce. Na jesep sa veľa minulo gumákov, ktoré 

tu ,,Hodopanky“ predávaly 1 pár za 300 Kčs. Úroda orechov 

bola veľká, predávaly sa 1kg za 50 Kčs, vajíčka kus 5 Kčs, 

maslo 1kg 160 Kčs. Kvitol výmenný obchod najmä za cukor, 

ku pr. za 1kg krmnej husi až 2 kg cukru. Nedostatok obuvi 

a šatstva je stále veľký. Na občana nepripadol ani 1 pár novej 

obuvi. Od 17.6. sa prestal na 4 týždne vydávať prídel fajčiva, 

nakoľko rolníci neodovzdávali predpísané množstvo mlieka. 

Mali predpísaných 120 l a odovzdávali 30 litrov. V decembri 

sa začala v tunajšej pálenici páliť slivovica. Predáva sa 1 l za 

200 Kčs a výšej. Nedostatok robotníctva pociťovať aj 

v tunajšej obci. Veľa robotníkov a ich rodín sa vysťahovalo 

z Unína za Moravu o  čom píšem ďalej. Robotníkovi-

nádeníkovi sa platilo 100 Kčs a strava. 

Dávky z majetkoho   V rámci upevnenia našej koruny prihlasovali  občania 

prírastku.                   svoje majetkové prírastky, ktoré nadobudli v dobe od 1.1.1939 

do 15.11.1945 tak zv. ,,rozhodnej“. Prihlasovanie trvalo celý 

november. Najväčšia dávku, pisateľovi známu zaplatil jeden 

roľník 60.000 Kčs. Tiež majetok sa prihlasoval a dávku 

z majetku platil v Uníne tiež 1 občan. 
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Kultúrne pomery   V roku 1946 sohráli tunajší div. ochotníci pod 

v r. 1946. vedením obecného kronikára a Jozefa Dermeka drámu ,,Buď vôľa 

Tvoja“. Divadlo malo veľký úspech a bolo hrané tiež v Petrovej 

Vsi. V októbri poriadala pobočka SOS Výstavu ovocia.  Na 204 

tanierkoch bolo vystavovaných 82 druhov jabĺk, všetko z obce 

Unína. Výstava bola poriadaná pod heslom:,,Unín-záhradka 

skalického okresu“. Občania  v počte asi 80 podnikli  v dpoch 5. 

a 6. júla púť na posvätný Velehrad a Hostýn. Pri ceste nazad sa 

zastavili v Zlíne. V novembri navštívili žiaci  hospod. školy 

a niektorí roľníci exkurziu do cukrovaru v Hodoníne a hosp. školy 

v Holíči. Na oslave 28.10. prednášal učiteľ V. Samčík. Behom roku 

bolo niekoľko odborných prednášok. Často boly politické 

schôdze. Začiatkom septembra bola Dožínková slávnosť, ktorú 

poriadala miestna org. D.S.   

  Celková činnosť na poli kultúrnom bola slabá. V obci  

bolo 20 tanečných zábav. Mládež sa viac venovala práve týmto 

zábavám, takže na kultúrne podujatia nemala záujem. Výnimku 

tvorí malý div. krúžok so svojím režisérom  Joz. Dermekom. Je to 

dôsledok vojnových rokov. Tiež absol. nevyhovujúca miestnosť 

má na kult. činnosť nepriaznivý vliv. Inakšie sluší spomenúť, že na 

Vianoce bola v kostole spievaná štvórkl. sv. omša.  

Vy. Žahovateľov.  Vysťahovaním Nemcov z  Čiech a  Moravy nastal 

nedostatok robotníkov aj poľnohosp. aj priemyslového. V lete 

prišiel do dediny zástupca továrne na papier v Jindrichove na 
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Morave, aby tu získal robotníctvo do továrne. Voľné, dobre 

zariadené byty a dvory, dobré platy vylákaly mnohých tunajších 

občanov s  celými rodinami. Tak treba spomenúť, že do 

Jindrichova na sev. Morave sa vysťahovaly tieto rodiny: Jakub 

Pastorek so ženou a 5 deťmi, Jozef Kumpán, so ženou a 1 dieťa, 

Peter Pazderka, so ženou a 2 deti, Ján Vávra st. so ženou, Ján 

Vávra ml. so ženou a 6 deťmi, vd. Hedviga Rotová s 5 deťmi, 

Karol Reizner, so ženou a 1 dieťa, Ján Juriga so ženou a 1 dieťa, 

Tomáš Morávek so ženou, vd. Václav Opschal  so 4 deťmi (do 

Krnova). Okrem toho odišlo za tým istým cieľom asi 14 slob. 

občanov. Dovedna teda odišlo do Sudetska v tejto dobe asi 57 

občanov. Toto vysťahovanie malo za následok nedostatok 

pracovných síl. V poľnohosp.  vypomáhajú školopovinné deti, čím 

veľmi zanedbávajú školské povinnosti, čo iste pocíti dieťa ako 

dospelý občan. Vysťahovalectvom ubudlo aj školopovinných detí. 

Povereníctvo školstva preto zrušilo 1 triedu, takže od septembra 

má tunajšia škola 3 triedy. Pri známom počte detí v Uníne, kde 

rodiny si navykajú na 1 dieťa, príde iste neskoršie k ďalšiemu 

zrušeniu triedy. 

Obnova MNV.  Na základe volieb bol obnovený MNV tak, že dem. 

strana má v pom 14 členov, komun. strana 4 členov. Predsedom 

je opäť Severín Ovečka /DS/ a podpredsedom Ján Fehér /DS/ , 

pokladníkom zostáva Anton Jankovič  /KS/. Nový MNV si určil 

program dvojroč. budov. plánu.  



178 
 

Zmena verejných   Dpa 19. júna vrátil sa na tunajšiu ľud. školu 

zamestnancov. Vladimír Samčík zo Sobotišťa. Dpa 1.9. odišiel veliteľ žand. 

stanice Jozef Buček, ktorý bol povýšený na poručíka. Údajne 

bol ustanovený za veliteľa v Lučenci. 

Iné udalosti.  V júni v dome Černého v Dolnom konci vyhoraly 

chlievy, ktoré zapálil jeho 7 ročný syn. V auguste vyhorala 

Vaculkovi v Hornom konci stodola od špatného elektrického 

vedenia. V tom istom mesiaci bol zabitý elektr. prúdom 15 

ročný Alojz Malík. V októbri vyhoral stoh slamy u Albrechta 

na Dolnom konci. V decembri pri ceste do kostola /na 

Roráty/, ranila mrtvica 15 roč. M. Hollého. 

Krátke hosp. správy.  Pri mlátení dal 1 mandel dal 60 kg pšenice. Na 1 ha 

sa urodilo 260q zemiakov a 300q krmnej repy. 

Kontrolovaných krav bolo 25. Za 1 kontr. býka vyplatilo 

Pover. 24.000 Kčs. Vykupené bolo 420q superfosfátu, 70q 

drasla, a ...0q síranu amon. Prevádzaná bola akcia na 

zakúpenie hospod. strojov s 50% podporou. 

Sbierka na zvon   V  tomto  roku  bola  prevedená  sbierka  na  opravu  

kaple sv. Barbory. kaplnky sv. Barbory medzi tunajšími občanmi. Sbierka 

vyniesla 20.000 Kčs. Poslala sa písomná prosba o pomoc na 

ťažko poškodený kostol. Krajania z Ameriky na tento cieľ 

poslali v tomto roku 21.000 Kčs. Prosbu sostavil a napísal 

pisateľ týchto riadkov a bola zverejnená aj v amerických 

novinách. 
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Populácia.  V r.1946 narodilo sa v obci 26 detí. V tom istom roku 

umrelo 24 osôb. Populačne teda obec upadá, čo má za 

následok sníženie počtu tried a neskoršie iste nedostatkom 

pracovných síl v poľnohospodárstve. 

Záznamy na rok 1946 pre obecnú kroniku boly prezreté, 

prejednané a schválené letopiseckou komisiou. Kronika bola 

vyložená k verejnému nahliadnutiu. Námietky podané 

neboly.  

Záznamy pre rok 1946 uzavieram. 

    Alojz Chytil 

       (bez podpisov)                  ob. kronikár 

členovia letop. komisie 
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ROK 1947 

Popul. pomery. Populácia v r. 1947 bola: 

 V r. 1947 narodilo sa 12 chlapcov, dievčat 14. Spolu 26 detí .......................                                                                    

.                 umrelo                5-,,-               8-,,-                  13 ľudí 5 -,,-   -,,-    8                                                                         

Sobášov bolo 9. 

Počet žiakov na tunajšej ´´Štátnej ľudovej škole je k 31. decembru 1947  

72 chlapcov, 73 dievčat, spolu 145 detí. Na Moravu, najmä do Jindrichova na 

sever. Morave sa vysťahovalo 6 rodín, čo je 30 osôb. 

Vcelku badať stály, mierny pokles populácie. Veľa rodín v obci je 

jednodetných. To sa javí v ubúdaní počtu školopovinných detí. Kým v r. 1943 

boly na tunajšej škole 6 tried, toho roku sú už len 3 triedy. Príčiny sú neni 

sociálne, ale skôr mravné náboženské. Rodičia proste nechcú mať viacej detí. 

Zdravotné pomery  V nemocnici Milosrdných bratov v Skalici bolo toho roku liečených 13 osôb. 

v obci. Bola to najmä otrava krvi, slepé črevo. Z nemoci sa najviacej vyskytoval zápaľ 

pľúc, v 1 prípade zápaľ mozgových blán /mrtný/, tuberkulóza pľúc, v jednom 

prípade /smrtvý/ tuberkulóza pľúc, tej v jednom prípade /smrtný/.  Infekčných 

chorôb nebolo. Žiactvo školy bolo štepené proti záškrtu, a neštoniciam. 

Kultúrne pomery obce. Kultúrne pomery v obci sú minimálne. Zjavná príčina je, že v obci neni vhodnej 

miestnosti pre usporiadanie väčších a  hodnotných kultúrnych podnikov. 

Napriek tomu sa určitá činnosť vykazuje. Dpa 3.2. poriadala Jednota katol. žien 

Čajový večierok s bohatým programom, ktorý nacvičili : Al. Chytil, riad. školy, 

Jozef Dermek, roľník, a dp. Jozef Hrčka, spravca fary. Mravný úspech bol 

korunovaný aj finančným úspechom, čistý výnos  8.000- Kčs bol venovaný na 

inováciu vojnou poškodeného kostola. Na ten istý účel zahráli div. ochotníci 

pod vedením J. Dermeka div. hru ,,Hrúza, čo sa robí“, veselohru v 3 dejstvách. 

V marci bol založený 
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v Uníne športový klub Š. k. Unín, so 60 členmi a ktorého predsedom sa stal 

dp. Jozef Hrčka. Dpa 5. a 6. 7. podnikli tunajší občania v počte 50 osôb púť 

národnú na Velehrad, sv. Hostýn a  do Zlína. Na ceste tam prezreli 

i Národopisné slávnosti v Strážnici. Od 9. do 13. 9. bol usporiadaný kurz 

varenia. Zúčastnilo sa ho 60 žien. Dpa 26.10. založený včelársky spolok, 

ktorého predsedom sa stal Július Reich, pekár. Počet členov 23. Dpa 1.11. 

založené stojné družstvo so 40 členmi. Jeho predsedom sa stal Pavol Fagan, 

roľník. Dpa 28.10. bola oslava štátneho sviatku pre žiakov a občanov v škole. 

Slávnostnú reč mala  Mária Michálková, učiteľka. Dpa 7.11. bola oslava 30. 

ročného trvania SSSR, so slávnostným programom, ktorý vyplnili žiaci školy. 

Pri tejto príležitosti MNV poslal SSSR umelecky shotovenú pozdravnú adresu 

tohoto obsahu: 

,, V plnej práci vybudovania zničenej obce, všetci občania v jednote a 

svornosti spomínajú tridsiateho výročia veľkej októbrovej revolúcie...  

Ďakujeme osloboditeľke našej obce a vlasti Červenej armáde. Tu z malej 

obce pozdravujeme veľkého vodcu národov SSSR!!! Nech žije a prekvitá 

SSSR! Nech žije a prekvitá bratstvo slovanských národov!! Unin na Slovensku 

v októbri 1947“. Táto pozdravná adresa bola zaslaná spolu s inými z okresu 

do Bratislavy. Behom roku bolo poriadaných veľa tanečných zábav. Každý 

mesiac aspop jedna, okrem pôstu a adventu. V obci v tomto roku bolo 67 

rádioprijímačov. Do dediny chodilo denne: časopisov ,,Čas“ 11, ,,Pravda“ 6, 

,,Sloboda“ 1. Týždne n.b. mesačne: ,,Roľnícka nedeľa“ 23, ,,Roľnícke noviny“ 

27, ,,Obzor“ 4, ,,Obrana ľudu“ 2, ,,Katolícke noviny“ 307,  ,,Misijné hlasy 26“, 

,,Svätá rodina“ 14, ,,Posol Božského srdca“ 257, ,,Serafinský svet“ 8, 

,,Katolícka jednota“ 38, ,,Slovenský ovocinár 55, prídelové knihy Spolku sv. 

Vojtecha 140 kusov a 140 kusov kalendárov. 
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Pre špatné dopravné prostriedky navštevuje meštianskú školu v Holíči 

len 5 žiakov. Do gymnázia v Skalici chodí 8 žiakov, do Šaštína 

(u Saleziánov ) 2 žiaci. Do obchodnej školy v Skalici chodí 1 žiak, do 

obchod. akadémie 1 žiak. Na univerzitu chodí 1 žiak ( medik ) 

a theológiu / u Jezuitov v Belgii navštevuje 1 žiak ( Sprušanský ). Zo 

žiakov, ktorí chodia do gymnázia v Skalici, 7 býva mimo domova a 3 

bicyklom denne ( okrem zimných mesiacov ) z Unína. 

Náboženské pomery. V tomto roku sa nábožensky ruch prejavoval viacej prakticky. Podnet 

k tomu daly vojnou poškodené cirkevné budovy, najmä kostol sv. 

Martina. V auguste bol zvolený výbor cirkevný, ktorý má aspop 

čiastočne odbremeniť starosť a prácu miestneho duchovného. Cirkevný 

výbor sa rozhodol, že už toho roku vyzdvihne pôžičku so štát. zárukou 

v obnose 500.000 Kčs. Na zaklade toho v septembri započalo sa 

predbežne obnovou – výstavbou novej strechy. Nová strecha stála 

210.000 Kčs. Cirkevníci z tohoto obnosu naturálne odrobili 60.000-Kčs. 

Súčasne sa do kostola sv. Martina zaviedlo elektrické osvetlenie. 

Inštalácia tohoto spolu s elektrickými svetlami stála asi 60.000 Kčs. Celý 

obnos hradeli cirkevníci, rodiny a korporácie. 

Dpa 1.10. bol preložený dp. Jozef Hrčka, iniciátor tejto práce. V Uníne 

účinkoval od 1.4. 1946. Preložený bol do Dolnej Krupej, okr. Trnava. 

Pochádza zo Zvončína pri Trnave. Jeho osobnosť bola naplnená plne 

kpažským duchom. Bol tu cez najťažšie chvíle, keď prechod fronty 

ponechal poškodenú faru, kostol sv. Barbory, sv. Martina. Dal sa 

postupne do opravy všetkých budov. Cirkevníci veľmi ťažko sa lúčili 

s obľúbeným kpazom a každé oko ho pri odchode prevádzalo so slzami 

v očiach. Nasledujúci obrázok je z príležitosti jeho odchodu.                                                                                                                                        
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.                                                                                                                           

.                                                                                                                          

.                                                                                                                                  

.                                                                                                                                             

.                                                                                                                       

.                                                                                                                 

.                                                                                                                  

.            Na jeho miesto nastúpil dp. Ferdinand Stachovič, 

pôvodom z Brodského. Naposledok 7 rokov účinkoval 

v Devinskej Novej Vsi. Z katolíckych spolkov doteraz 

jestvujúcich, najlepšie učinkuje Jednota katol. žien. 

Hospodárske pomery.  Tak ako celá republika, aj Unín bol postihnutý 

veľkou neúrodou hosp. plodín. 

                      Od 1. januára bola suchá zima. Mrazy dosiahli 

vyšej 25* pod nulou. Následkom toho oziminy  zväčša zmrzly. 

Čo nezničily mrazy, to zničilo katastrofálne sucho. Do 20 

marca sa nedalo autom do Unína cestovať pre veľké záveje. 

Tieto však prišly (sneh) až od hromníc. Do Hromníc boly 

mrazy. Poľné práce sa začaly 8. apríla. A hneď v tomto 

mesiaci 6.4. – 26.4. nepršalo. Jariny a sadivo len ťažko 

vychádzaly. Repa pre hmyz musela byť niekolko krát sadená. 

Keď prišly trocha dážde, obilie už dozrávalo. Neúroda pšenice 

bola 70%, u  raži, jačmepa 30% mondel priemerne  sypal 30-

40 kg. Roľníci z jari sa dali s veľkou chuťou do akcie umelých 

hnojív so 40% sľavou. No, vlivom počasia sa ich investícia 

nevydarila. 
  



184 
 

               Napriek neúrode roľníci z Unína k 1. decembru  odovzdali: 

               pšenice 65.78q 

               raži 153.11q 

               jačmepa  260.54q 

Spolu teda všetkého obilia 473.43q. 

Zemiakov odovzdali 370q. Katastrofálna neúroda vysvitla 

najlepšie z toho, že v r. 1946 bolo odovzdaného asi 2000q 

všetkého obilia. Odovzdané obilie sa zväčša spracovalo 

v  tunajšom automatickom mlyne Pavla Moru, ktorý za hosp. rok 

1946-1947 spracoval k ľudskej potrebe celkom 2.845q obilia. 

No, roľníci napriek neúrode neodpočívajú, nie su znechutený, ale 

budujú. Zakupujú si hospod. stroje, ktoré majú zintenzívniť 

poľnohospodárstvo a  nahradiť drahé ručné práce a  ich 

nedostatok. Tak Augustín Dršťka si zakúpil mlaťačku na ďatelinové 

semienko a  Jarolín Vaculka traktor. Roľníci si zakúpili veľa 

parákov, pľuhov, dvojákov a vystavalo veľa vzorných chlievov 

a maštalí. Pšenicu k jesenej siatbe si vymenili, na 90% role zorali 

k jarnej potrebe. Behom roku uhynulo 6 koní, 13 kráv. Ošípaných 

sú hlásené 4 prípady. No bolo ich viacej, ale roľníci ich nehlásili. 

Chyba je, že roľníci dávajú málo štepiť ošípané proti červienke. 

Ovocia v r. 1947 sa urodilo tiež málo. Úroda skorého ovocia bola 

ešte ako tak, najmä čerešne, z ktorých neskoršie druhy veľmi 

rýchlo červively. Ostatné ovocie utrpelo suchom a na 90% so 

stromov spadlo. Roľníci-ovocinári však ďalej budujú. Tak na jesep 

sa zasadilo 360 ovoc. štepov, ktoré miestna odbočka zakúpila 

v Dolných Krškovoch. 
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Treba ešte pripomenúť, že celý letný september, október nepršalo. 

V októbri sa vyskytli mrazy 4* pod nulou. Po tieto mesiace sa nedaly 

previesť poľné práce. Stalo sa to tak, až po 1 novembri, kedy sa začalo 

s jesennou sejbou.  Oziminy sú veľmi slabé, je však nádej, že ako také 

tak ľahko nevymrznú. Ešte vzácnosťou bola dpa 24.4. prietrž mračien 

nad Brovišťami, ktorá zaplavila domy pri potoku.Tu treba ešte uviesť, že 

ešte v r. 1943 bola veľmi dobrá úroda ďatelinového semienka. Jediná 

poľnohosp. plodina ktorá v r. 1947 môže vykázať veľmi dobrú úrodu. 

Následok vojny a nadovšetko neúroda v r. 1947 má za následok že 

kvitol čierny obchod. Tak raž sa predávala za 2000 Kčs Pšenica 2500-

3000 Kčs, jačmep 1200 Kčs, kukurica 1800 Kčs, zemiaky 1500 Kčs za 1q. 

Ošípané vyksmené sa platily  60-70 Kčs za 1 kg živej váhy. Príčinou tejto 

národohosp. rakoviny však netreba hľadať medzi roľníctvom, ale medzi 

priemyslovými výrobkami. Voľakedy stál 1q pšenice 180 Kčs, zrovna 

toľko stály čižmy. Dnes stoja čižmy 2500-3000 Kčs. Úradná cena pšenice 

je 610-Kčs. V textílnych výrobkov je to ešte horšie. A neni ich ani 

k dostaniu. Tunajší obchodníci dostali v r. 1947 len jedenkrát prídel 

textílie na body. 

         Tunajší roľníci v r. 1947 si najmä na Morave zakúpily viac žriebät 

z ktorých si dochovávajú pre vlastnú potrebu ťažné kone, ktoré cez 

frontu stratili. Chov hovädzieho dobytka je v úpadku. Príčina toho je 

nedostatok výberového materiálu a chovatelskej konkurencie-

pretekov. V tomto roku bol rozpredaný majetok Bergera. 

Stavebný ruch.  V roku 1947 bolo vydaných 47 stavebných povolení. Z toho 

pripadá na obytné domy 20 a na hospodár. budovy 15. Vojnou zničené 

domy a hosp. budovy sa robia aj v tomto roku, v rámci dvojročného 

plánu obnovy. K tomuto pristupuje aj oprava vojnou poškode- 
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ných budov cirkevných, hlavne kostola sv. Martina. Tehly sa 

dovážaly najmä z Hodonína, cement z Devínskej Novej Vsi. 

Inakšie stavebný ruch bol hatený nedostatkom stavebného 

materiálu. V tomto roku sa malo začať s opravou ulice na 

druhej strane. Členovia MNV sa však v týchto veciach 

nevedeli dohodnúť.  

Krátke správy.  Pri dobrovolnom výkupe obilia v decembri odovzdali 

tunajší roľníci 220q obilia. Tiež sa prikročilo k dovozu kamepa 

na úpravu cesty od fary smerom hore dedinou po ľavej 

strane. Celkom sa doviezlo z nádražia v Gbeloch 20 vagónov 

kamepa. 

Záznamy na rok 1947 pre obecnú Kroniku boly prezreté, 

prejednané a schválené letopiseckou komisiou. Kronika bola 

vyložená k verejnému nahliadnutiu. Námietky podané 

neboly. 

Záznamy na rok 1947 uzavieram. 

                                                                                  (podpis)    

  ob. kronikár 

             (bez podpisu) 

členovia letopiseckej komisie 
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ROK 1948 

V roku 1948: 

Populácia.                   Narodilo sa  9 chlapcov a 14 dievčat, spolu 23 detí.  

             Zomrelo       8 -,,-             a 11  -,,-   ,     spolu 19 ľudí. 

             Sobášov bolo 12. 

              Počet žiakov na tunajšej Nár. škole k 31. dec. 1948:  

76 chlapcov a  69 dievčat, spolu 145 žiakov. Počet 

školopovonných detí sa oproti r. 1947 nezmenil. Príčina je tá, 

že do 1. triedy boli prijatí žiaci, ktorí k 1.9. 1948 ešte 

nedovsšili 6 rokov. Vcelku sa javí stály pokles školopovinných 

detí.   

Zdravotné pomery.  V tomto roku sa javí pokrok na poli zdravotnej 

pečlivosti. Deti boly štepené proti neštoviciam, záškrtu 

a tuberkolóze asi 350 osôb. Bytová kultúra sa lepší. Na jesep 

vypukla v obci chripková epidemia, 30% obyvateľstva bolo 

chorých. Chripka bola v celom štáte. Vyučovanie nebolo 

prerušené. Ľudia väčšinou umreli starobou, 1 prípad bol na 

,,anginu pectoris“, 1 prípad černý katar, 2 prípady ,, 

vodnateľka“. 

Kultúrne pomery.  Práca na poli (e) kultúrnom v obci naráža na veľké 

ťažkosti. Je to nedostatok vhodnej miestnosti pre 
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osvetové ciele.Tunajšie Potravné družstvo chce realizovať 

stavbu Družstevného domu, kde by bola aj vhodná miestnosť 

na väčšie kultúrne podniky. K tomu cieľu si zaisťuje vhodný 

pozemok, od súseda O. Vicenca, obuvníka, v Uníne. V obci sa 

opäť vykazuje najviacej tanečných podnikov a to 8 zábav a 2 

plesy. Dpa 1.2. poriadala Jednota Kat. žien, Kabaretný 

večierok, ktorého čistý zisk 13.000 Kčs bol venovaný na 

opravu kostola. Prednášok bolo 10, zväčša z poľnohosp.  

Filmových predstavení bolo 2. V obci sa dôstojne oslávily št. 

sviatky a pamätné dni. Z väčších kultúrnych podnikov treba 

spomenúť výstavu ovocia, ktorú usporiadala tunajšia ľudová 

škola hospodárska. 
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Na obrázku vidieť čiastku tejto výstavy, ktorá trvala od 3. do 

16. októbra a navštívilo ju asi 900 ľudí.  Vystavované ovocie 

bolo len z Unína. Dokázala, že Unín v ovocinárstve vedie 

v celom skalickom okrese. Ovocie, po ukončení výstavy sa 

darovalo Okresnej starostlivosti o mládež v Skalici. Ďalej 

treba uviesť výstavu kníh, ktorú usporiadala MOR za vedenia 

dp F. Stachoviča. Výstava sa tešila veľkému záujmu a predalo 

sa na nej kníh za 12.000 Kčs. Dpa 3 dec. bola slávnosť 

vianočného stromu Republiky. Na slávnosti prehovoril 

predseda MNV Alexander Grpa. Zo spolkov najväčšiu činnosť 

vykazuje Jednota kat. žien, ktorá máva mesačné schôdze. 

V roku 1948 prichádzaly do obce tieto časopisy: denne: 

Pravda 11 Práca 1 Obrana ľudu 2 . Týždenne a mesačne: 

Roľnícka nedeľa 25 roľ- 
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nícke družstevné noviny 11 Družstevný obzor 5 Slovenské 

ovocinárstvo 55 Katolícke noviny 130 Misijné hlasy 20 Posol 

Božského srdca 14 Svätá rodina 10. 

Počet rádioprijímačov v obci je k 31. dec. 1948: 70. V škol. 

roku 1948/49 navštevuje Strednú školu 6 žiakov, Gymnázium 

7 žiakov, vysokú školu 2 žiaci. Obecná knižnica má k 31.12. 

počet kníh       sväzkov. Občania si tieto knihy málo 

požičiavajú. Na čítanie nemajú ani čas, keďže denne sú rôzne 

schôdze. Treba tiež spomenúť že v obci je Ľudová škola 

hospodárska, ktorá k 31.12. má 21 žiakov. Z kultúrnych 

událostí treba spomenúť Dep matiek , ktorý usporiadala 

tunajšia Národná škola. Slávnosť sa odbavovala na ihrisku 

športového klubu. Kultúrnou událosťou je nacvičenie 

sborového spevu k Vianociam. Keby bol v dedine kultúrny 

dom, vykazovala by sa činnosť o 100% väčšia. Kultúrnu 

zprávu za  
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rok 1948 uzatváram zprávou, že MNV v Uníne dpa 25.1. 

zamietol zriadiť Opatrovnícku školu v Uníne pre 41 detí vo 

veku do 6 rokov. 

Náboženské pomery  V tomto roku praktická činnosť katolíkov bola 

o niečo menšia ako v r. 1947. aj tak na poli nábož. sa veľa 

vykonalo. Činnosť Jednoty Kat. žien som už spomenul. 

Najviac sa vykonalo na opravách vojnou a rukou času 

poškodených cirkevných budov. Celú akciu viedol duchovný 

dp. Ferd. Stachovič. Jeho zásluhou vyzdvihla sa investičná 

pôžička so štátnou zárukou v obnose Kčs 500.000 -. Celý 

tento obnos sa v tomto roku investoval do opravy kostola a 

to zriadenie novej cementovej omietky veže, pokrytej 

medenou pokrývkou, bapou, v ktorej sa nachádza spis, 

hromosvodom a zákristiou. Nákladom 80.000 Kčs sa 

opravovala fárska budova. Dala sa nová krytina, odkvapové 

rúry, rôzne opravy 
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na fare a jej hospodárskych budovách. Zavedené boly 

mesačné ofery na opravu kostola, ktoré vykazujú v r. 1948 

pribl. obnos Kčs 45.000. 

Hospodárske pomery.  Mierna zima 1947/48 umožnila roľníkom zasiať 

oziminy ešte neskoro v zíme. Prvý sneh napadol až 25. 

januára. Očakával preto každý lepšiu úrodu po 

katastrofálnom roku 1947. Mierna zima a neskoršie opäť 

suché počasie bola príčinou, že sa rozmnožily rôzny 

škodcovia poľnohospodárskych plodín. Tak už v miernom 

a daždivom januári začal svoju škodlivú činnosť hrbáč osenný, 

ktorý poškodil najmä raži. Jeho škodlivá činnosť bola snížená 

neskorším zimným počasím. Dpa 15.3. sa začaly siať jariny. 

Od 17.2. do 29.2. boly zafúkané cesty. 
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Dpa 13.4. začaly kvitnúť čerešne. Po 10.7. započaly 

všeobecne žpa. Už v apríli začal nivočiť repné kultúry 

rýhonosec bodkovaný, teda nosatci. Školské deti týchto 

nasbieraly za 2 hodiny asi 15.000. Repa bola až 3 x siata. 

Repu a krížokveté rastliny nivočil Drepčík (blchy), húsenice 

múry osennej, blyskáček repkový a nie v menšej miere aj 

pandravy. Hrbáč osenný vyžieral klásky. Boly teda poľné 

kultúry napadnuté tak škodcami ako neni pamätníka. Napriek 

tomu úroda bola lepšia ako v r. 1947. Dobre sa vydarily 

medziplodiny, krmná kukurica, proso takže roľníci nie sú 

nútení odpredávať chovný dobytok ale opačne, prichovávať. 

V decembri bolo prijatých do kontrolovaného chovu asi 40 

nových kráv. Na základe komisionálneho zisťovania bola 

odhadnutá priemerná úroda obílovín 
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na 1 K.j.  8 q . Podľa toho boly vypočítané samozasobiteľské 

dávky a zvýšok odovzdaný ako kontingent pre verejné 

zásobovanie.  Komisia, ktorá určovala, koľko ktorý roľník má 

odovzdať obilia bola zložená: Alexander Grpa, Martin Rehák, 

františek Mach, Anton Hoferka, Ján Hačmuda. Najmä 

zásluhou Alexandra Grpu, pred. MNV bolo, že obec Unín 

splnila povinný kontingent obilia na 100%. Obec odovzdala 

v r. 1948 temer 22 vagónov obilia a tak sa stala vzornou 

obcou pre celý okres. Alexander Grpa prednášal, poučoval 

roľníkov o  povinnostiach roľníka (rolu) k  robotníkom 

v továrpach. Takpodobne boly zväčša splnené kontigenty 

mäsa, zemiakov. Na zaklade dispozíc bolo v v decembri 
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pre obec Unín určené v r. 1949 odovzdať následovné 

kontigenty pre verejné zásobovanie:  

Hovädzieho mäsa  738.98q 

Bravčového -,,- 328.41q 

Mlieka                   241.35 litrov.          

Na 1 kravu sa priemerne rátalo 630 litrov.  

Úroda ovocia bola priemerná. Slivky a duranzie nezarodily 

vôbec, marhule podpriemerne. Dobre zarodily jablone, 

hrušky a čerešne. Odbočka Slov. ov. spoločnosti dodala na 

jesep 440 ovocných štepov, ktoré sa aj na jesep vyradily. 

Unín, ako veľmi dobrý chotár potrebuje  ovocnú školku. 

Bohužiaľ MNV nemá pre túto potrebu porozumenia, ačkolvek 

obecné pozemky sú k dispozícii. Sama obec na vysádzanie 

neplodných plôch, by potrebovala asi 3.000 ovocných štepov. 

V obci dobre prosperuje Včelársky spolok   
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pod vedením Júliusa Reicha, pekára, č. d. 217. Včelárov je 

v obci 22 a títo chovajú 170 včiel (rodín).Potrebám roľníctva 

slúži Miestne sdruž. jedn. svazu sloven. roľníkov.Toto sa stará 

o hmotnú a politicko-právnu stránku roľníctva. Úplne však 

zapomína na výchovnú a poučnú stránku roľníkovho života. 

Uvádzam, že sa v tomto roku rozpredal t.zv. Holzmannovský 

majetok podľa rozdelenia Miestnej roľníckej komisie. 

Predsedom Miestn. sdruž. J.SSR. je Anton Hoferka a Miestnej 

roľ. komisie Martin Rehák. Potrebám roľníctva slúži  Roľnícke 

strojové družstvo, ktorého predsedom je Pavol fagan. Toto 

družstvo vlastní k 31. 12. 1 traktor, 1 vlečný voz, 2 pluhy, 1 

sejačku a 1 kosačku. V r. 1948 vykonalo roľníkom práce za 

132.358- Kčs. Priaznivé počasie umožnilo 
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roľníkom riadne skončiť jesenné práce. Stav ozimín je dobrý. 

V malej miere sa vyskytol opäť hrbáč osenný.  

Politické pomery.  Rok 1948 bol rušný po stránke politickej. Ruch 

zasiahol aj tunajšiu obec. Po februárových událostiach 

prevzal všetku moc v obci Akčný výbor a 27.2. utvorila sa 

Dočasná správna komisia. Predsedom tejto sa stal Alexander 

Grpa a zo starých členov ju utvorili: Martin Rehák, Pavol 

Moro (zárovep aj podpredseda), Ján Fodor, Ovečka Severín, 

Silvester Pecha, Pavol Hoferka, Anton Filip, Silvester Strož. 

Súčasne sa utvoril Akčný výbor, ktorého predsedom sa stal 

Anton Hoferka, tajomníkom Ján Višpovec a po pom Gabriel 
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Štefan, Anton Jankovič, frant. Mach, Michaláč Jozef, Matula 

Pavol, Štefan Balga. Potom sa utvorila Roľnícka miestna 

komisia, ktorej predsedom je Martin Rehák, Alexander Grpa, 

Anton Jankovič, Krempa Vojtech, Gustáv Novoveský členovia. 

Ďalej sa utvorila mimoriadna vyživovacia komisia, ktorej 

členovia sú: Martin Rehák, Anton Hoferka, františek Mach, 

Anton Jankovič, Pavol Matula a Mária Michálková, učiteľka. 

V májových voľbách z odovzdaných, 908 hlasov bolo pre 

kandidátku Národného frontu  844 hlasov, 52 bielych (proti) 

a 6 neplatných. Bol teda výsledok pre kand. Nár. frontu 93%. 

Hlavnú zásluhu na tomto výsledku má Alexander Grpa. 

Bývalá Dem. strana 
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prestala jestvovať. Nastal príliv do KSS, ktorá prevzala všetku 

zodpovednosť za vedenie v obci. 

Budovanie v obci.  Rok 1948 sa môže v obci pomenovať 

,,budovateľským“. Zásluhu na tom má v prvej rade predseda 

DMSK Alexander Grpa. V obci sa začala stavať nová cesta 

smerom okolo fary, družstva, teda po ľavej strane proti toku 

potoka. Náklad na túto úpravu si doteraz vyžiadal Kčs 

600.000 a doviezlo sa 700- kub. m. kamepa. Naturálne práce, 

vo forme dobrovolného plnenia, vykonali občania. Ďalej sa 

prikročilo k inštalácii miestneho rozhlasu nákladom Kčs 

200.000. Ďalej bola zriadená Neúplná stredná škola dpom 

1.12. Slávnosť zahájenia bude v januári b.r.  Na tunajšiu školu 

bola pri- 
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delená nová výp. učiteľka Helena Čekirdová, pôvodom 

z Brna. V tomto roku sa vystavalo  8 nových domov a hospod. 

budov. Oprava kostola sa započala dpa 20.8.  

Rôzne správy.   Dpa 14.10. bola slávnostne zahájená autobusová 

doprava za prítomnosti povereníka dopravy Kamila Bezeka. 

Dpa 30. júna boli tunajšie školské deti hosťami Mesta 

Bratislavy. Vianočný strom 2.680 Kčs. 

Záznamy na rok 1948 boly prezreté, prejednané 

a schválené letopiseckou komisiou. Kronika bola vyložená 

k verejnému nahliadnutiu. Námietky podané neboly.  

Záznamy na rok 1948 uzavieram. 

        (podpis p. Chytil) 

                                                                        ob. kronikár                

 

      (bez podpisu)             

Členovia letop. komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                       Slovo prepisovateľa na záver   

Poďakovanie v prvom rade patrí tým, čo už nie sú medzi nami, a to pani Alžbete  

Flamíkovej a pánovi Alojzovi Chytilovi, kronikárom, ktorí  zaznamenali zaujíma-

vým  spôsobom  život v našej  obci. Pomimo  vtedajších  záležitostí  našej  obce  

zachytili aj širšie dianie, a to či už v štátnych útvaroch,  alebo  aj  celosvetových 

udalostí. Pamätná kniha opisuje históriu období rokov 1934-1948, no načiera aj    

do ,,dávnych čias.“         

Tieto udalosti sú hádam najpohnutejšími v dejinách našej obce. Spomínané sú                                  

tu  minulé  storočia,  život pred prvou svetovou vojnou, jej priebeh, udalosti po                                                                                     

nej (,,prevrat“),  medzivojnové  obdobie, svetová kríza. Ďalej vznik slovenského                              

štátu a veci s tým súvisiace, druhá svetová vojna, prechod frontu cez našu obec                                                                                                      

a tiež  prvé  tri roky  po  druhej svetovej vojne.  Máme  tú  možnosť  vidieť  veci       

,,v priamom prenose“  tak,  ako  ich  videli a prežívali   naši   predkovia.  Aj preto   

som sa  rozhodol prepísať perom písanú Pamätnú knihu obce Unín do digitálnej 

podoby. Verím  tiež,  že  v  tejto podobe  si  nájde ľahšie cestu k viacerým spolu- 

občanom.  Snažil som sa ju prepísať tak, aby bola čo najpodobnejšia svojmu ori- 

ginálu.                                                                                              

 

Napríklad: počet  strán,  odstavce,  skratky,  ale  priznám  sa,  že  som ju zámer- 

ne  .prepisoval aj s chybami,  aby bola čo najautentickejšia. Originál aj s kópiou 

Pamätnej knihy obce Unín sa nachádza na  OcÚ Unín.     

                                                                                                                                                                                  

Úplne  na  záver  patrí  moja  vďaka  obecnému úradu za sprístupnenie originálu                          

knihy, nakoľko som ju najprv prepisoval iba z kópií.  

                                                                                                                                            

.         Unín 25.2.2023                                              Štefan Vach nar. 15.1.1965 

 

 

 


