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Idú hody

Sami z tohto čísla novín zistíte, že obec
je úzko spätá s dedičstvom predkov, ale že
žije aj podujatiami, ktoré sa pomaly stávajú tradíciou. Skĺbením starého a nového
môžeme veľa získať, ale zasa pri neprimeranom dôraze len na jednu časť môžeme
stratiť, v lepšom prípade byť na posmech.

„Dom, ulica, dedina
chotár a ty
ste jedno telo
spojení niťou čohosi
čo doma necítiš
pre vôňu okolia“
M. Varmuža
Ženy, gazdinky vo veľkom „gruntujú“,
vypekajú. Chlapi sa tešia na futbalové
„žne“ a najmenší na „lingišpíre“. Ako
dieťa som sa na jednej strane na hody tešil,
no na druhej strane na mňa prišiel smútok,
lebo sa prázdniny schyľovali ku koncu.
Okrem toho ma čakal ešte týždeň
v „grumbíri“.
Pri čítaní týchto článkov som si uvedomil čo znamenajú tradície pre našu obec
a zvlášť pri slávení hodov. Tieto výnimočné dni priťahujú aj tých, ktorých život
zavial troška ďalej od rodného hniezda.
A možno práve oni nám pomáhajú uchovať čaro tradícií, ktoré sme dávno zanechali s detstvom, alebo ho udusili tŕním
prílišnej ustarostenosti.(porov. Mt 13, 22)

Pokúsme sa aspoň na chvíľu počas
týchto hodov odložiť všedné starosti a vrátiť sa do detských čias, keď ešte hody mali
svoju vôňu.
ThLic. Mgr. Martin Hoferka
šéfredaktor

Program letných hodov
Piatok 14. augusta
20.00 Diskozábava (KD - poriada MS SČK)
Sobota 15. augusta
7.30, 10.30 Sv. omše zo slávnosti Nanebovzatia Panny Márie (farský kostol)
10.00 Súťaž vo varení guláša (ihrisko - poriada DT klub)
14.00 Majstrovský futbalový zápas žiakov s TJ Pop. Močidľany (ihrisko)
20.00 Hodová tanečná zábava s Unínčankou (KD - poriada MS ČSK)
Nedeľa 16. augusta
7.30 Hodová sv. omša (farský kostol)
10.30 Slávnostná hodová sv. omša (farský kostol)
14.30 Majstrovský futbalový zápas dorastencov s TJ Bor. Mikulášom (ihrisko)
17.00 Majstrovský futbalový zápas A-mužstva s TJ Vrádište (ihrisko)
Pondelok 17. augusta
14.00 Hodový obecný futbalový turnaj O putovný pohár starostu obce (ihrisko)
Hrať budú tri mužstvá každé s každým.
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Môžu sa sťahovať
Stavebná firma Hílek a spol. o mesiac skôr ukončila práce
a odovzdala do užívania 12 nájomných obecných bytov. V priebehu mesiaca august sa do nich nasťahujú mladé rodiny z našej
obce. Byty im pridelilo obecné zastupiteľstvo v zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2008 o prideľovaní bytov.
V bytovke sú dva jednoizbové byty, štyri dvojizbové a šesť trojizbových bytov. Celkové náklady na realizáciu bytovky podľa zmluvy boli 609.355,67 € (18.357.449,03 Sk), dotácia zo Štátneho
fondu rozvoja bývania SR vo výške 148 078,07 € (4.461.000,- Sk),
1 % úver zo ŠFRB 441.479,12 € (13.300.000,-Sk) na dobu 30
rokov a vlastné finančné prostriedky z rozpočtu obce
19.798,48 € (596.449,03Sk).

Spoločenská kronika
Narodili sa:
Jakub Straka

4.8.2009

Zosobášili sa:
Boris Malík a Lucia Flajžíková
25.4.2009
Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom

Opustili nás:
Vladimír Petráš
Mária Dermeková
Ján Hoferka
Antonín Sňada
Česť ich pamiatke

vo veku 68 rokov
vo veku 96 rokov
vo veku 85 rokov
vo veku 82 rokov

Finančná kríza už aj na obciach

Pohľad na hlavný vchod.
Byty boli pridelené manželom Bajanovcom, Jankovičovcom,
Hoferkovcom, Švecovcom, Slobodovcom, Danielovcom,
Nosálovcom, Machovcom, Strakovcom, Horinkovcom, Eve
Polákovej a Pavlovi Hoferkovi s družkou.
Regulérnosť dodržania podmienok prideľovania bytov v našej
obci skontrolovali pracovníci z úseku kontroly Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava. Obec je vlastníkom 20 nájomných obecných bytov.
Text aj foto: Štefan Andel,
starosta obce
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia
v sobotu 14.novembra 2009. Keďže máme v obci hody,
volebná miestnosť bude pripravená v priestoroch obecného
úradu.

Kultúrno-spoločenská činnosť
Čo bolo:
12.4.2009
18.4.2009
3.5.2009
10.5.2009
6.6.2009
27.6.2009
4.7.2009
25.7.2009

- Veľkonočná diskozábava - športovci
- Koštovka vín - záhradkári
- Mariša - divadlo
- Deň matiek
- PLAMEŇ - súťaž mladých hasičov
- Petropavlovská krojová zábava - záhradkári
- Priateľské stretnutie futbalistov Unín - Moravany
- Samohyby - DT Klub

Čo bude:
22.8.2009 - 8.00 hod.- Skúšky poľovníckych psov - ihrisko - PZ
11.10.2009 - slávnosť - Úcta k starším - JD
14.11.2009 - Martinská hodová zábava - SZZ
6.12.2009 - Mikulášska pochôdzka

Bolo len otázkou času, kedy sa dopad hospodárskej krízy premietne aj do hospodárenia miest a obcí. Nikto nerátal s tým, že
deficit a výpadok dane fyzických osôb (táto daň tvorí najväčšiu
časť príjmov obce) bude až o 16% nižší ako v predchádzajúcom
období. Hrozí, že obec nebude môcť zabezpečiť a plniť úlohy,
ktoré im vyplývajú zo zákona. Prognóza podielových daní na rok
2009 pre našu obec je 241 431€. Z týchto prostriedkov musíme
zabezpečiť financovanie originálnych kompetencií a to plynulý
chod prevádzky materskej školy, školskej jedálne a školského
klubu detí. Nesmieme však zabudnúť ani na financovanie základných potrieb občanov obce ako napr. verejné osvetlenie, vývoz
TKO, ktoré obec z časti dotuje, ako aj na kosenie verejných
priestranstiev.
Pre zabezpečenie bezproblémového chodu obce musíme prehodnotiť výdavkovú časť rozpočtu v položkách, kde to bude len
trochu možné tak, aby dopad na občana bol čo najmenší.
V tomto roku dokončujeme investičné akcie, ktoré z časti
financujeme z vlastných zdrojov. Financovanie kapitálových
výdavkov je potrebné zabezpečiť znížením bežných zdrojov príjmov a navýšením kapitálových príjmov formou presunu v rozpočte. Obávame sa aj skutočnosti, že nebudeme schopní čerpať
finančné prostriedky z fondov Európskej únie, pretože nebudeme
mať dostatok finančných prostriedkov na spolufinancovanie a prípravu projektov.
Verím, že dokážeme prijať také opatrenia na zmiernenie finančnej krízy, ktoré budú v prospech nielen obce, ale aj občanov.
Anna Matuškovičová, účtovníčka obce

Naši jubilanti
Rok za rokom zneje času zvon
dnes 95. raz zaznel jeho tón
netrápte sa pre vrásky ani biely vlas
ešte veľa rokov prežiť v zdraví
praje vám každý z nás.
Naši najstarší manželia v obci Ján a Monika Michálkovci
a pani Štefánia Drúžková, členovia Jednoty dôchodcov, sa
dožili krásneho životného jubilea 95 rokov. V mene výboru ako
i všetkých členov organizácie im prajeme veľa zdravia, šťastia,
Božieho požehnania a spokojnosti v kruhu najbližších.
Štefana Jurigová,
predsedníčka JD
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Čistota potoka a povodeň
Našou obcou preteká celkom nenápadný, kľudný unínsky
potok s výškou hladiny na jeden a pol prsta. Ale beda v čase divokej letnej búrky. Jeho korytom sa rúti z kopcov špinavá hnedá
voda, ktorá so sebou berie všetko, čo jej stojí v ceste - plechy,
staré domáce elektrospotrebiče, drevá, ba aj veľké kamene a rôzny
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nám tohto roku dáva príroda počasie a aké sú záplavy, škody na
majetku a ľudských životoch. Dá sa predpokladať, že to nebude
lepšie. Príroda vracia človeku všetko zlé, čo voči nej v minulosti
napáchal a aj v súčasnosti v niektorých oblastiach vykonáva.
Snažme sa preto zmeniť svoj postoj voči prírode a tak našim
konaním aspoň zamedziť v budúcnosti väčším škodám.
Text a foto: Ing. Ján Hetmánek, CSc.

Staré domy v obci

komunálny odpad, ktorý niektorí nezodpovední občania hádžu do
potoka. Približne pod hasičskou zbrojnicou prechádza potok
postupne do roviny, kde sa odpad zastavuje a potok sa začína rozlievať. Iste si občania obce pamätajú na povodeň zo začiatku júna
2004, keď práve v tomto priestore sa rozbúrená hladina potoka
rozliala do záhrad a zničila všetko čo jej stálo v ceste. Po tejto
povodni za prispenia obecného úradu a Povodia rieky Moravy,
pod ktoré potok patrí, sa urobili opravy, úpravy a vyčistenie. Od
tejto doby sa však čistenie nerealizovalo. Potok je zanesený najmä
pieskom, bahnom, štrkom a kamením, tiež lístím, drevinami a trávou ako aj komunálnym odpadom. To všetko môže mať pri búrke
za následok nadmerné zdvihnutie hladiny potoka, vyliatie vody
do záhrad a vznik nemalých finančných škôd. Aj keď obecný úrad
žiada Povodie rieky Moravy so sídlom v Malackách o vyčistenie
(malo by byť aspoň raz za rok), tak vedenie povodia žiadosť neakceptuje. Mali by si vo vedení povodia uvedomiť, že veľká rieka
vzniká z prítokov malých potokov a všetka nečistota sa tak dostane ďalej do rieky.

Na základe uvedeného niektorí občania čas od času sami čistia
potok od špiny a odpadu aspoň pri svojich domovoch. Nemôžu to
však robiť v celom koryte potoka a stále. Z brehov potoka však
nemá špinu a odpad zasa kto odviesť. Časť odpadu sa pri tejto
práci tiež splaví nižšie potokom. Posledné takéto „upratovanie"
časti potoka robili občania obce - Jozef Chrenka, Eduard Polák a
Ing. Ján Hetmánek, CSc. koncom apríla 2009.
Preto opäť v zastúpení občanov obce Unín vyzývame vedenie
Povodia rieky Moravy v Malackách o pomoc. Všetci vidíme aké

V Unínskych novinách č.1 ročník 2009 bola uverejnená ako
súťažná otázka fotografia slamených domov, ktoré stáli v obci
v 60. rokoch 20. storočia. Na obecný úrad v stanovenom termíne
prišli tri odpovede (Milan Vymyslický, Unín č.292, Viliam
Masaryk, Unín č.257 a Alžbeta Sovíková, Unín č.139), ktoré boli
správne aj s uvedením rodín, ktoré v týchto domoch bývali.
Odpoveď Alžbety Sovíkovej uverejňujeme v plnom znení.
Redakcia odmeňuje všetkých riešiteľov vecným darčekom.
„Áno, pamätám si naň veľmi dobre. Tento dom stál na Malej
strane u potoka, vedľa domu Vymyslických, ešte skôr
Marenčíkových.
Ja som od detstva až dodnes na Malej strane bývala, a tak som
predsa nemohla naň zabudnúť. Denne som popri ňom chodila do
školy, zo školy, do obchodu, do kostola, tak som ho na prvý pohľad
spoznala.
A poznám aj všetkých obyvateľov tohto domu:
V prvom bývali manželia Kokrhelových. Mali syna Karola. Bol
obchodník a vypomáhal aj v krčme u svokra Stanislava Totha. Pán
Karol pekne spieval v kostole a aj pri pohreboch spolu s pánom
rektorom. Nacvičoval pekné divadlá.
V druhom býval Jozef Vacula. Bol kováčom. V dome býval so
synom Antonom a manželkou Teklou.
V treťom bývala rodina Čechových. Pán Čech bol obuvníkom
a so ženou mali dve deti, Milku a Antona. Milka bola úradníčkou
na MNV Unín, neskôr pracovala v MŠ, potom ako predavačka.
V štvrtom dome bývali nejaký Pazderkových. Tých som už
dobre nepoznala, lebo sa skoro odsťahovali. Ľudia im hovorili aj
Bartalových. Neviem či to bolo priezvisko niektorého z nich, alebo
len prezývka. Po nich tam ešte chvíľu bývala rodina Pavla Vlka.
A potom dom zmizol.
Skoro všetci títo obyvatelia sú už mŕtvi, nech odpočívajú
v pokoji, len jeden ešte žije. Je to Anton Čech, syn p. Čecha. Má
81 rokov a býva v Lakšárskej Novej Vsi. Bol to môj spolužiak.
Prajem mu veľa zdravia.“

V tomto čísle prinášame pokračovanie. Ide o „pár“ rokov
staršiu fotografiu. Na vaše odpovede sa tešíme do konca
novembra 2009.
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Veterná smršť
V priebehu tohto roka nám vietor dvakrát ukázal svoju silu.
Boli polámané rôzne stromy v obci, ale ukázal nám aj v akom
stave sú vyše 60 ročné gaštany na cintoríne. Po silnom povetrí
koncom mája ulomil veľkú časť koruny stromu pri starej nefunkčnej studni. Druhýkrát v noci z 23. na 24.júla po prudkej víchrici
bola ulomená celá koruna stromu, ktorá spadla na náhrobné
kamene a kríže, ktoré boli poškodené. Na veľké šťastie, neboli
spôsobené vysoké škody. Preto je potrebné, aby si majitelia dali
pomníky na cintoríne poistiť, a aby sa poslanci obecného zastupiteľstva zaoberali s problémom, čo robiť so starými stromami v ich
blízkosti. Takýmto škodám treba predchádzať, lebo v konečnom
dôsledku je za vzniknuté škody zodpovedný správca cintorína.
Rozália Drúžková

Korene...
V dnešnom čísle Vám predstavujeme rodáčku z našej obce Kláru
Brunovskú, manželku národného umelca, profesora Albína
Brunovského, maliara, grafika, ilustrátora, autora bývalých československých bankoviek, rodáka zo Zohora (nar.1935 zomr.1997).
Pani Brunovská, ako spomínate na rodnú obec?
Ak mám písať o Uníne, musím začať u starých rodičov. Starý otec
Ludovít Jakubéczy, rodák zo Štepanova (Štefanov), bol notár.
Prvé miesto mal v Radošovciach, potom bol preložený do Unína.
Tu so svojou manželkou , Holíčankou, mali štyri deti. Boli to
posledné roky Rakúsko-Uhorskej monarchie a roky prvej svetovej
vojny. Z tohto obdobia poznám jednu historku, ktorú mi rozprávala moja babka.
Raz starý otec zabudol, že na sobotu je ohlásený sobáš a odišiel
do Holíča. Dnes, keď sú telefóny a autá by to nebola taká katastrofa, ale vtedy svadobčania boli zdesení. Bolo napečené, navarené,
pán farár čakal v kostole. Babka, ktorá mužovi často pomáhala
v úrade, nezaváhala. Obliekla si sviatočné šaty, prehodila si úradnú šerpu a previedla obrad sobáša tak, ako sa patrí. Pravdaže, keď
sa starý otec vrátil bolo zle a babke, ktorá zachránila svadbu,
vynadal. Obrad museli dodatočne zopakovať, aby bolo všetko
v poriadku.
Moja mama Klára sa narodila v roku 1911. Vyštudovala učiteľský ústav v Trnave. V tom čase jej rodičia už nebývali v Uníne,
ale zhodou okolností tam bolo jedno učiteľské miesto voľné.
Takže mama sa vrátila tam, kde sa narodila. To už boli roky prvej
Československej republiky. Na Unínskej četníckej stanici bol
zamestnaný mladý četník Anton Fojtl, narodený na Morave, teda
Čech. Netrvalo dlho a moji rodičia sa vzali. Keď som sa v roku
1937 narodila, obec im pridelila byt v budove, kde je dnes knižnica. Do nášho bytu sa vchádzalo z dvora. Z ulice bol poštový
úrad.
Dodnes si pamätám príhodu so slečnou, ktorá robila na pošte
a bola pravdepodobne zo stredného Slovenska a rozprávala akosi
čudne. Raz mi dala peniaze a poslala ma k pekárovi, aby som jej
kúpila rožky. Po ceste som prestrašne rozmýšľala, že aké rožky to
mám pýtať, veď rožky majú len kozy a kravy. Uľavilo sa mi, keď
sa pekár zasmial a dal mi rohlíky. To bola moja prvá skúsenosť so
spisovnou slovenčinou.
Čo bol pre moje detstvo Unín?
Bol to raj na zemi. Mala som rovnako starého kamaráta Ivana (ak
sa nemýlim, volal sa Flimmel), ktorý býval oproti cez ulicu. Spolu
sme sa celé dni hrávali a objavovali Unín.
Náš dvor bol zarastený hustou trávou, púpavami, viem, že tam
rástli kamilky. Pri plote bol jarok, kde tiekla voda od ulice k potoku. Pri jarku rástla baza, kosatce. No najkrajšie miesto na hranie

bol potok, ktorý tiekol pod dvorom. Na jeho brehoch rástli kroviny a vysoké stromy, ktoré vytvárali tajuplný tunel.
Pekné boli nedele, keď sme vychádzali z kostola. Mala som sviatočné šaty, vo vlasoch mašľu. Aj rodičia boli vo sviatočnom.
Unínčania v nedeľných krojoch boli iní ako vo všedné dni. Moja
mama bola nadaná klaviristka a keď sa stalo, že rechtor onemocnel alebo bol odcestovaný zastúpila ho a pri omši hrávala na organe. A zdá sa mi, že v nedeľu vždy svietilo slnko.
Keď som trochu podrástla, podvečer mi mama dala plechovú kanvičku a ja som išla na dobrodružnú cestu pre mlieko, ktoré sme
kupovali niekde na druhej strane potoka. To som išla hore ulicou,
potom pri kaplnke som odbočila doprava cez most. Tam so obyčajne dlho postávala, pretože to bolo miesto, kde sa vždy odohrávalo niečo zaujímavé. V tom čase bola nad mostom hrádza, ktorá
zadržiavala vodu a vytvárala akýsi bazén, v ktorom večer muži
kúpali a umývali kone. Bolo tam plno ľudí, kriku, niekedy sa kone
plašili a ja som sa bála, ale domov sa mi nechcelo.
Musím ešte spomenúť Agnešu, moju chúvu (neviem ako by som
ju nazvala po slovensky). Bohužiaľ nepamätám sa na jej priezvisko. Pred tými sedemdesiatimi rokmi ženy nemali nárok na materskú dovolenku. Preto mama, ak nechcela stratiť zamestnanie,
musela hneď po mojom narodení nastúpiť do školy. Počas hodín,
keď učila, ma opatrovala Agneša. Bolo to 14 ročné dievča, ktoré
vychodilo školu. Pamätám sa na ňu len hmlisto, ale iste to bola
dobrá a milá duša, lebo som ju mala rada a vždy som sa tešila keď
prišla.

Malá Klára pri potoku za dvorom domu, v ktorom bývali v Uníne.
Foto: Archív K. Brunovskej
Po rozpade prvej Československej republiky a vzniku
Slovenského štátu boli všetci zamestnanci českej národnosti boli
prepustení zo štátnych služieb a mali sa vysťahovať do
Protektorátu Čechy a Morava. To moja mama odmietla. Našťastie
otec dostal miesto v súkromnom potravinovom družstve Nupod,
ktoré malo voľné miesto vo svojej predajni v Radošovciach. Tak
sa stalo, že cez týždeň otec pracoval v Radošovciach a na sobotu
a nedeľu chodil do Unína buď na bicykli cez Holíč, alebo pešo cez
Zámčisko. To trvalo 3 roky, kým mama nedostala učiteľské miesto vo Vieske, kde sme sa presťahovali v roku 1943. Ja som mala
vtedy 6 rokov.
Pred piatimi rokmi sme boli na výlete v Uníne. Musím priznať, že
keď som prišla na náš dvor, bola som rozčarovaná. Dvor holý,
žiadna rastlina, ale hlavne vybetónovaný potok, ktorý mi ničím
nepripomínal detstvo.
Nadšená som naopak bola, keď sme prišli hore ku kostolu. Tie
krásne staré stromy ostali na svojom mieste. Myslím si, že máloktorá obec na Záhorí má tak nádherne položený kostol v krajine.
Keď som bývala v Uníne, bola som veľmi malé dieťa a preto si
pamätám len veci z bezprostredného okolia, ale sú to spomienky
veľmi pekné.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme Vám pevné zdravie a spokojnosť
v kruhu svojich najbližších.
Ján Palkovič
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Mladí hasiči opäť úspešní

Krojová zábava

V našom hasičskom areáli sa 13. júna konala tradičná súťaž
mladých hasičov PLAMEŇ 2009 okresu Skalica. V tomto roku
okrem žiackej kategórie súťažili i hasičské družstvá dorastu. Náš
hasičský zbor zapojil do súťaže tri družstvá žiakov a dve družstvá
dorastu chlapcov a dievčatá. Celkove sa zúčastnilo desať hasičských družstiev v žiackej kategórii a šesť hasičských družstiev
dorastu.

Už sa stalo dobrým zvykom, že začiatok leta začíname
v Uníne krojovou zábavou, ktorú organizuje MO SZZ. To, čo sa
rozbiehalo pomaličky, sa dnes stáva peknou tradíciou.
Tejto zábave predchádzalo vydanie brožúrky „Prehliadka
unínskych krojov 27. 6. 2009“, ktorá bola vydaná s finančnou
podporou Trnavského samosprávneho kraja. Je v nej popísaná história vývoja unínskeho kroja aj s vyobrazením jednotlivých typov
krojov.

Foto: Jozef Pecha
Unínske žiacke družstvá obsadili v svojej kategórii 2.miesto
chlapci a 1.miesto dievčatá. V kategórii dorastu chlapci aj dievčatá skončili na 1.mieste. Svojimi výkonmi dokázali, že boli
dobre pripravené a patria medzi najlepších v okrese Skalica.
Naši najmladší žiaci súťažili v nových uniformách, ktoré im
zabezpečili a odovzdali pred začiatkom súťaže členovia a funkcionári DT Klubu Unín, za čo im dobrovoľní hasiči vyslovujú
poďakovanie.
Starosta obce Štefan Andel ďakuje súťažiacim ako i funkcionárom, ktorí sa podieľali na ich príprave, za vzornú reprezentáciu
obce.
Hasičské družstvá mužov a žien sa zúčastnili okresného kola,
ktoré sa konalo dňa 28.6.2009 vo Vrádišti, kde sa im veľmi nedarilo. Muži obsadili 9.miesto a ženy skončili na 6.mieste. Slabšie
výsledky v kategórii dospelých treba hľadať v technickom stave
našej starej požiarnej striekačky, ktorá svojimi technickými parametrami zaostáva za súťažnými strojmi ostatných družstiev. Preto
je treba na nej v budúcom období vykonať generálnu opravu.
V súčasnosti prebiehajú pohárové súťaže, kde sa zúčastňujú
i naše hasičské družstvá.
-ŠA-

Ozajstnou pastvou pre oči bol však sprievod krojovaných.
Napriek nepriaznivému počasiu sa sprievodu zúčastnilo veľké
množstvo krojovaných párov aj jednotlivcov v rôznych druhoch
krojov, a to nielen unínskych. Treba oceniť účasť rodín, ktoré sa
zúčastnili v kompletne. Spestrením bola účasť malých detí v krojoch na začiatku sprievodu. Do kroku zahrala Podlužanka
z Tvrdoníc a hneď sa išlo veselšie.

Samotná krojová zábava začala v kultúrnom dome tradičnou
mazúrkou, ktorú vynikajúco predviedli páry mladých, ale aj
dospelých krojovaných. Po oficiálnej časti nasledovala veselá
zábava pre všetkých, spojená s bohatou tombolou.
Text a foto: Mgr. Daniela Hladká

Minulosť v obci nám viackrát pripomenula nájdená munícia,
ktorá tu zostala z čias vojny. Pri výkopových prácach 23.7.2009
sa našiel funkčný delostrelecký granát pred budovou bývalej
materskej školy, ktorý po nahlásení zneškodnili pyrotechnici.
Foto: Rozália Drúžková

Pri vychádzkach do lesa nejeden z nás zablúdil na
Zámčisko. Tu si mohol všimnúť, že od mája 2009 sú
tu vybudované nové informačné tabule a posedenie,
ktorého iniciátorom bol Stanislav Drúžek.
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Záhorie spracováva integrovanú
stratégiu svojho územia
V rámci realizácie projektu „Príprava na integrovaný rozvoj
územia Horného Záhoria“, sa v uplynulých dňoch uskutočnilo
niekoľko verejných stretnutí občanov mikroregiónu, ktoré boli
vedené školiteľmi z Vidieckej organizácie pre komunitné aktivity
a z Regionálnej rozvojovej agentúry Skalica.
Verejno-súkromné partnerstvo „Partnerstvo pre Horné Záhorie
o.z.“ vzniklo za účelom rozvoja územia spojením 21 obcí zo skalického a senického okresu. Dnes sa pripravuje na čerpanie prostriedkov z prístupu LEADER v rámci Programu rozvoja vidieka
SR. Podstatou tohto prístupu je metóda ako spravovať vidiecke
územia za maximálneho využitia vlastných zdrojov v prospech
tvorby pracovných miest a príjmov ako aj celkovej lepšej kvality
života obyvateľov vidieka. Tento spôsob spravovania si vyžaduje
spoluúčasť občanov na rozhodovaní o budúcnosti územia i jeho
jednotlivých obcí. Práve za týmto účelom sa konajú verejné stretnutia v jednotlivých obciach.
Foto: Dagmar Michaličková

Verejné stretnutie občanov obce Unín sa uskutočnilo dňa
22.7.2009 v kultúrnom dome. Možnosť vyjadriť svoj názor, myšlienky a nápady využilo 16 občanov obce. Stretnutie sa konalo
pod vedením Jozefa Šimečka, ktorý zastupoval organizáciu
VOKA a Dagmar Michaličková za organizáciu RRA Skalica.

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu v obci Unín
Celková návratnosť dotazníkov v obci bola 48%, pre porovnanie celková návratnosť za celý mikroregión bola 49%.
Na otázku „čo sa občanom najviac páči“, najviac respondentov odpovedalo, že sa im páči výstavba bytov pre mladých ľudí.
Silne v obci rezonuje oblasť nehmotného dedičstva v podobe udržiavania starých zvykov a tradícií, zvlášť vyzdvihnuté sú kroje,
miestna pálenica, divadlo a dychová hudba Unínčanka. Ďalšie
oblasti sa týkajú hmotných statkov v podobe detského ihriska,
čakárne autobusov, športových ihrísk, vybudovania domova
dôchodcov, základnej a materskej školy, ostatnej vybavenosti obci
- zdravotné stredisko, lekáreň, pošta. Spomenutá je aj okolitá príroda.
Na otázku „čo by v obci občania zlepšili“ odpovedali takto:
najviac respondentov by videli priestor v zlepšení života v obci
v rekonštruovaní kultúrneho domu a ostatnej technickej infraštruktúry - vybudovanie cestnej komunikácie a kanalizácie.
Občania by chceli tiež zlepšiť medziľudské vzťahy. Zaoberajú sa
i veľmi inovatívnou aktivitou a to vybudovať v obci kompostáreň
- spracovanie bio-odpadu. Životné prostredie je tiež oblasť záujmu
občanov obce Unín - radi by riešili problém so skládkou odpadov,
ako zabrániť jej opätovnému vzniku. Spomínané boli aj personálne zmeny najmä v oblasti služieb v obci.
Na otázku „v akej oblasti vidia šance na rozvoj obce Unín“
odpovedali občania takto:

Respondenti obce Unín ako šancu na rozvoj ich obce vidia
prioritne v oblasti kultúry a športu, čo si myslí 22% opýtaných
respondentov. Ďalším rozvojovým potenciálom je podľa ich názoru oblasť rozvoja služieb čo si myslí 21 % opýtaných respondentov. Za zmienku stojí aj oblasť poľnohospodárstva, o ktorej si
myslí, že je rozvojovým potenciálom 19% opýtaných respondentov. Rozvoj stavebníctva - 10% a priemyslu je zaujímavé z hľadiska rozvoja obce len pre 9% respondentov.
Na otázku „čo bráni tomu, aby sa tieto šance využili odpovedali občania takto:
Najviac respondentov odpovedalo, že im bráni nedostatok
voľného času ( 34%). Možnosť slabá informovanosť o dianí v obci
nasleduje s počtom 27%. Možnosti „ iné“ sú s 20% , kde uvádzajú
respondenti ich finančný stav, zdravotný stav a vek (staroba).
Výsledok na otázku „ako vy sám môžete k využitiu šancí prispieť“ je: Viac ako polovica respondentov (56%) sa vyjadrilo, že
spôsob, akým sú ochotní prispieť k rozvoju mesta je ich dobrovoľnou účasťou na aktivitách. Vlastnými nápadmi a návrhmi by prispelo 33% opýtaných.
VEK: Najviac zastúpená skupina bola skupina produktívneho
veku od 26 rokov do 45 rokov - 39%, skupina od 46 do 65 rokov
- 37%. Skupina poproduktívneho veku od 66 a viac rokov dosiahla 19%. Najmenej početná je skupina predproduktívneho veku
do 25 rokov dosiahla len 5%.
VZDELANIE: Najviac respondentov, ktorý sa zúčastnili prieskumu boli stredoškolsky vzdelaní obyvatelia s maturitou a stredoškolsky vzdelaní obyvatelia - každý po 34 %. Druhou najpočetnejší skupinou boli obyvatelia so základným vzdelaním - 18%.
Bola zastúpená aj vzorka s tretím stupňom vzdelania - vysokoškolským s počtom 9%.
POHLAVIE: Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 65%
žien (2/3 všetkých opýtaných) a 35% mužov.
ZAMESTNANIE: Ankety sa zúčastnili respondenti, ktorí sú
zamestnaní v rôznych oblastiach, najviac zastúpená je oblasť
„iné“ a to dôchodcovia. Druhou najpočetnejšou skupinou sú priemysel a nezamestnaní obyvatelia po 9% . Pokračuje oblasť poľnohospodárstva 8%, 7% opýtaných pracuje v strojárstve, zdravotníctve a administratíve.
Ďakujeme ochotným anketárkam Štefánii Jurigovej, Anne
Vaňkovej a Oľge Potreskej za aktívnu a veľmi dobrú spoluprácu.
Za RRA Skalica Erika Okániková

Mariša v našich krojoch
Na scéne historickej budovy SND sa ako prvá v roku 1920
predstavila premiéra divadelnej hry Mariša. Táto česká dráma bratov Aloisa a Viléma Mrštíkovcov bola inšpirovaná ozajstným kriminálnym činom z 19. storočia, kedy v juhomoravskej dedinke
Habrůvka zavraždila žena svojho manžela. Príbeh bol spracovaný
takým úžasným spôsobom, že od svojej premiéry prakticky nezišiel z českých a slovenských divadelných scén.

Ochotníci pri záverečnom ďakovaní.

Foto: M. Matula
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Po dlhšej pauze sa do nácviku tejto krásnej hry pustil aj náš
ochotnícky divadelný krúžok Radosť. Niekoľko mesiacov herci
venovali svoj voľný čas príprave kulís, pochopeniu a nácviku jednotlivých postáv a príprave krojov na svoju veľkú premiéru.
Mariša v plnej svojej kráse zavítala do nášho kultúrneho domu
v máji. Vtedy si ju mohli naši občania po dve popoludnia vychutnať a po veľkom úspechu sa v júni predstavila aj divákom z okolitých obcí. Mariša - symbol mladosti a krásy pripomenula, kde
hľadať skutočné hodnoty a mravné princípy dnešnej doby.
Pripomenula potrebu nájsť vo svojom vnútri a vyzdvihnúť na vyššiu métu úctu k rodičom, k tradíciám, k vlastným koreňom.
Mariša – príbeh plný vášní, nenaplnenej lásky, bôľu a vzdoru nás
vyzýva k hľadaniu hraníc ľudskosti, humánnosti a tolerantnosti.
Tí, ktorí si prišli pozrieť toto divadelné predstavenie určite
odchádzali s príjemným kultúrnym zážitkom. Ďakujeme divadelnému krúžku Radosť a budeme sa tešiť na novú hru v ich podaní.
Mgr. Michaela Vaňková

„Jeden deň s dobrým učiteľom je viac
ako tisíc dní usilovného samoštúdia“
Tieto slová sa niesli dňom rozlúčky žiakov 9.ročníka so školou, školskými povinnosťami, žiakmi našej školy, kamarátmi zo
školy, no najmä učiteľmi.
Týždne pred rozlúčkovou boli v znamení príprav, dohadov,
výmeny názorov a nejednej aj ostrejšej debaty. Ale nakoniec všetko dobre dopadlo. Naši deviataci to zvládli.
Pozvánky pre učiteľov vytvorili veľmi originálnym spôsobom.
Pomocou básničky si zaspomínali na veselé, ale aj ťažké chvíle
a na roky strávené na unínskej zéeške. Prípravy pomaly vrcholili
a všetko vyzeralo veľmi dobre. Doladili sa posledné detaily,
vybrúsili posledné chybičky krásy a deň „D“ mohol začať.
Deviataci prišli 26.6. do školy vyobliekaní slávnostne. Košele,
saká, kravaty a spoločenské šaty len umocňovali dôležitosť tohto
dňa. Najprv všetci spoločne zaspievali pesničku na rozlúčku pre
pani učiteľky a žiakov 1. stupňa a odovzdali im symbolickú kytičku na rozlúčku. Tú istú pesničku zaspievali trochu s trémou po
druhý krát pre žiakov a učiteľov 2. stupňa, a opäť nezabudli na
milú pozornosť v podobe kvetov a darčeka pre triednu pani učiteľku. Niektorým sa v oku zaleskla aj slzička.
Hlavný program začal úvodným slovom moderátora Jakuba
Bartala, ktorý svojimi slovami poďakoval všetkým učiteľom za ich
prácu. O úvod programu sa postarali M. Mlčúch, V. Hyžová a R.
Masaryková v scénke Charles Chaplin, pri ktorej sa učitelia, ale
aj žiaci navštevujúci školskú družinu výborne zabávali.
Ďalšiu scénku „Zmenáreň“ a mnohé iné časti programu
vymyslel M. Mlčúch a realizoval za výdatnej pomoci V. Hyžovej,

Záverečné „Dovidenia spolužiaci“ v podaní 9. ročníka.
Foto: Mgr. D. Hladká

R. Masarykovej, L. Flamíkovej, M. Míšaného, I. Šišku a Ľ.
Polakoviča. O kultúrnu vložku sa postaral L. Hrebačka, ktorý hral
na gitaru a zaspieval pieseň „Holubí dúm“ od Jiřího Schellingera.
Pedagogický zbor sa svojím spevom pridal a podporil ho tak.
Potom ešte nasledovala paródia na televíznu hru „Najslabší
máte padáka“ kde moderátorom bol M. Kocák, a tiež paródia na
súťaž „Chcete byť multimilionárom“. Celý program žiaci zavŕšili pesničkou, v ktorej zaspomínali na časy v škole a ukázali svoju
predstavu o budúcnosti, čo ich čaká.
Po programe sa už všetci učitelia aj deviataci presunuli do
školskej jedálne, kde žiaci pripravili malé pohostenie pre seba aj
učiteľov. Tu sa im prihovorila aj pani riaditeľka Mgr. M. Šišková
milými slovami a popriala im všetko dobré na novej ceste a pri
štúdiu na vysnívaných školách. Po jej slovách nasledovala zábava
a tanec pre učiteľov a žiakov.
Rozlúčková slávnosť bola pekným zavŕšením ich 9-ročného
snaženia sa na Základnej škole v Uníne. Želám im, aby vykročili
do nového života tou správnou nohou...
triedna učiteľka Mgr. Daniela Hladká

Korene II. ...
1. Váš dedo z matkinej strany, Alexander Kvaltýn, pochádzal
z našej obce. Máte nejaký vzťah k obci Unín, navštevovali ste
túto obec?
Na návštěvy ke strýci Lexovi jezdili hlavně naši rodiče. Já
jsem byl, myslím, v Uníně naposled na strýcově pohřbu. Strýc
Lexa však pravidelně jezdil na návštěvy k nám a vyprávěl o životě v Uníně, o panu děkanovi, co nového ve farnosti, o ostatních
příbuzných a známých. Při každé návštěvě nám dětem přivezl
dárky, aby nám udělal radost. Měl nás moc rád a nezapomenutelné vzpomínky máme na předvánoční návštěvy, kdy vždy přivezl
čokoládovou kolekci na vánoční stromek a také ořechy a jablka ze
své zahrady a vánoční oplatky. Každý štědrý večer jsme si pak na
něj vzpomněli ve chvíli, kdy jsme na začátku večeře jedli jeho
vánoční oplatky s medem. To byla pro nás velká vzácnost, protože u nás se tehdy nedaly nikde sehnat. Ještě dnes si při pohledu na
vánoční oplatky vzpomenu právě na strýce Lexu.
2. Spomínali Vaši predkovia na Unín, a v akých súvislostiach?
Mimo návštěv si moje maminka se strýcem Lexou psala dopisy, takže jsme o sobě dobře věděli. Babička nám také vyprávěla,
jak ve válce byl jejich dům v Uníně vypálen a rodina pak žila
v chudobě.
3. Máte kontakty na Unín alebo akékoľvek vedomie o Uníne
v súčasnosti?
Osobní kontakty na Unín v současné době nemám, jezdí tam
však stále rodiče na strýcův hrob a ke známým.
4. Ako sa Váš rod dostal do Kostelca?
Z vyprávění maminky vím, že dědeček Kvaltýn přišel na
Moravu za prací a to do nedalekých Bohuslavic u Kyjova. Tam se
seznámil s babičkou a po svatbě bydleli v Kostelci u Kyjova, kde
se babička narodila. Po válce pracoval dědeček v lignitových
dolech a za obtížných podmínek začali s babičkou stavět
v Kostelci nový dům, ve kterém nyní bydlí bratr mé maminky,
můj strýc Jan Kvaltýn s rodinou. Prarodiče zde žili až do své
smrti.
5. Vieme, že ste katolícky kňaz. Brat Vášho deda, Alexander
Kvaltýn, bol dlhoročným kostolníkom v Uníne. Mal aj on
vplyv na Vaše rozhodnutie, stať sa kňazom? Kto Vás najviac
ovplyvnil k tomuto poslaniu?
Se strýcem Lexou jsem se naposled setkal při své primiční mši
svaté v Kostelci v roce 1995. Jistě jeho modlitby a dlouholetá
služba u oltáře vyprosily mně i Petrovi dar živé víry a možná i dar
kněžství. Velmi na mne působila právě silná víra a zbožnost strýce Lexy a také jeho veliká úcta ke kněžím. Také jsme kolem sebe
měli kněžské vzory: kyjovského děkana P. Antonína Bělíka, tajně
vysvěceného kněze P. Eduarda Krumpolce a řadu kyjovských
kaplanů i kosteleckých farářů.
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6. Kde teraz pôsobíte?
Já i bratr jsme kněžími Olomoucké arcidiecéze a pár míst na
Moravě jsme již prošli. Já jsem začínal jako jáhen na Vsetíně, pak
rok kaplanem v Luhačovicích a pak pět let farářem v Jevíčku. Teď
jsem již devátý rok farářem v Přerově. Můj bratr Petr začínal
v Holešově a teď je desátým rokem farářem v Brodku
u Prostějova.
7. Čo by ste chceli odkázať občanom Unína?
Všechny občany Unína zdravím také jménem svého bratra
Petra a přejeme vše dobré. Děkujeme, že jste si na nás vzpomněli. Hlavně přejeme všem Boží požehnání. Kéž právě živá víra je
pro nás pramenem radosti ze života a naděje do budoucnosti.
P. Pavel Hofírek
Ďakujem za rozhovor a prajem Vám obidvom veľa zdravia
a pohody.
Ján Palkovič

Samohyby 2009

cim, vystavovateľom historických traktorov a sponzorom. Takisto
patrí veľká vďaka obsluhujúcemu personálu, pomocníkom
z miestnych organizácií Unína za usmerňovanie návštevníkov pri
parkovaní a súťažných disciplínach, členkám zo Slovenského
Červeného kríža Unín a p. Mudr. Landlovej za zdravotnú pohotovosť.
Toto sú tohtoroční víťazi :
1. disciplína - Cúvanie s vlečkou do vyznačeného priestoru
1. miesto - Marián Ondráš (čas 0,47.52 s)
2. miesto - Dušan Vlk
3. miesto – František Hasík
2. disciplína - Šibenica (triafanie gule zavesenej na reťazi do
vedra zakopaného v zemi)
1. miesto - Dušan Vlk ( čas 0,09.28 s)
2. miesto - Marián Malík
3. miesto – Ján Praskač
3. disciplína - preťahovanie samohybov, kde sa víťazmi stali všetci zúčastnení

Tak ako každý rok, posledný júlový víked v našej obci bol Za najšikovnejšieho vodiča bol vyhlásený Marián Ondráš.
vyhradený pre kutilov, domácich majstrov bez rozdielu veku, skrátDivácke súťaže:
ka priaznivcov netradičnej, svojpomocne vyrobenej techniky.
Napriek vytrvalému nočnému dažďu sme v poslednú júlovú 1. disciplína - Pílenie dreva
1. miesto - Peter Čelústka a Štefan Chudý (čas 43,92 s)
sobotu ráno, 25. júla 2009, privítali 25 účastníkov so svojimi
traktorkami a takisto sme privítali aj ostatných náštevníkov. Prišli 2. disciplína - Pitie 0,5 litra piva Budvar cez slamku
1. miesto - Ondrej Gróf (čas 17,59 s)
účastníci zo Sokoloviec okr.Piešťany, Maduníc okr. Hlohovec,
z blízkeho okolia Skalice, Smolinského, Letničia, Častkova ….. 3. disciplína - Pitie 0,5 litra kofoly cez slamku
1. miesto - Miroslav Fišera (čas 20 s)
Unín reprezentovali, okrem členov DT klubu (4 nesúťažné stroje),
dvaja účastníci, ktorí sa zapojili aj do súťažných disciplín. Dušan 4. disciplína - Pitie 0,3 litra kofoly cez slamku
1. miesto - Boris Barbirík (čas 13 s)
Vlk s tímom „DELUXÁCI“ a Marián Malík. Pozvanie na samohyby prijal aj p. Marián Šupa, ktorý predstavil továrenské stroje 5. disciplína - Motor caput - najpresnejší tip (motor vydržal bežať
98,97 s)
japonskej výroby KUBOTA.
1. miesto - Ivan Fodor (čas 93 s)
Nasledoval presun cez dedinu k poľovníckej chate. Všetky
stroje dorazili do prvého parkovacieho miesta po veľmi náročnom
členovia DT Klubu Unín
a rozbahnenom teréne. Po oficiálnom privítaní všetkých účastníkov a návštevníkov, 15 strojov pokračovalo v súťažných a voľných disciplínach. Súťaž sa začala jazdou
cez brod, nasledovalo cúvanie s vlečkou, triafalo sa
s kývajúcou guľou do jamy, samozrejme za pomoci
traktorka. Potom nasledovalo preťahovanie sa traktorov a ťahanie veľkého traktora.
Nechýbali ani veľmi populárne súťaže pre divákov.
Vezni si šestnástku klúč a kontruj to z opační strany
Spomedzi diváckych súťaží bol najväčší záujem
Je to tu na sviňu zerzavé buchnem tam kuadzivem ze dvje-tri rany
o pílenie dreva pomocou dvojručnej píly tzv. bruchatUž to tu hodzinu montujem hasákem matka má zedrané hrany
ky alebo kaprovky. Zúčastnili sa ho všetky vekové
kategórie. Súťažilo sa aj v pití piva a kofoly načas,
Kontruj to porádne, furt sa to pretáčá, nejde to odkrúcit
alebo si mohli diváci zatipovať v súťaži motor kaput,
Nesmíš to držat tak gramblavo mosíš mjet na to cit
v ktorej sa tipoval čas chodu motora na plný plyn bez
Drapni to objema rukama, nepúščaj, možeš sa pri tem aj zapocit
vody a oleja.
Tento rok sa ospravedlňujeme hlavne deťom, pretože sme museli zrušiť jazdu na štvorkolkách a koňoch
Nejde to, drží to, mosíš s tym o kúšček pohnút
pre nepriaznivý terén. Kone, ktoré sa nachádzali
Čupačky to ale nepujde mosíš sa porádne zohnút
v blízkosti akcie, neboli nami zabezpečované. Počas
Kebys to nemoheu dočáhnút, oprobuj do teho kopnút
celej akcie bolo pripravené občerstvenie v podobe
cigánskej, guláša a piva Budvar. Predaj pečených kurZapri sa o kardan použi extrémní siu
čiat bol pre nepriaznivý terén odvolaný.
Mosim si odskočit, hned sem tu, Lojza mi donéseu piu
Po vyhodnotení súťažných disciplín sa pokračovaTrochu sa uvolni vidzim ti na krku navrítú žiu
lo v tanečnej zábave so skupinou Proxima až do rána.
Priebeh akcie je zdokumentovaný a bude spracovaný
Vidziš to išuo to nápravu už máme dúle
na DVD. Ďalšie informácie o akcii si môžete pozrieť
Rídící čepy mosím ít vytočit mam tam moc vúle
na stránkach www.samohyby.sk
Nech mi to v teréne nehádže ked pujdem na plné gule
Deň plný súťaží, pohody a dobrej nálady bol naplnený. To sa podarilo aj tento rok hlavne zásluhou súťaPodme to poskuádat času je máuo, friško sa pri tem hýb
žiacich a takisto vysokým počtom návštevníkov odhaBudz taký láskavý netoč tym volantem, pákú mi nepohýb
dovaných na 1500, ktorých neodradilo ani upršané
S tymto sa vyhrává v prestížní súťaži „Najlepší Samohyb“
počasie.
Na záver sa chceme touto cestou poďakovať všet-LDAkým, ktorí sa aktívne podieľali pri organizovaní tohtoročnej akcie. Zvlášť ďakujeme zúčastneným súťažia-

Houá pravda domacího kutila
(Šestnástka klúč)
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Z pôsobenia duchovných v Unínskej
farnosti I.
Naša farnosť od konca 16. do polovice 18. storočia prešla viacerými zmenami. Koncom 16. storočia zrejme pod vplyvom
reformácie zanikla farnosť Petrova Ves s Letničím a stali sa súčasťou farnosti Unín. Tento stav trval až do roku 1731, kedy sa opäť
obnovila farnosť v Petrovej Vsi a Unín získal od Holíča novú
filiálku Radimov. V Radimove bol krátko predtým v roku 1734
bol postavený nový kostol.
S farnosťou, územnou jednotkou duchovnej správy, sa nerozlučne spája osoba kňaza, duchovného správcu a pastiera veriacich. Najstarším po mene známym kňazom, ktorý účinkoval
v našej farnosti bol Ján, farár v Uníne. Spomína sa v roku 1561
počas konania Oláhovej vizitácie. Ján bol vysvätený za kňaza vo
Viedni Fridrichom Nauseom a absolvoval potrebnú prípravu.
Pretože táto úradná návšteva sa konala v čase postupujúcej reformácie, vizitátora zaujímala jeho viera, spôsob vysluhovania sviatostí a jeho život. Podľa svedectva veriacich bol pravoverný katolík, kázne mával v nedeľu a vo sviatočné dni. Sviatosti vysluhoval
riadne podľa katolíckeho obradu. Žil striedmo, no mal manželku.
Tejto okolnosti sa ale netreba čudovať, lebo veľa kňazov pod vplyvom reformácie sa oženilo a bolo to v čase, keď ešte stále žila
nádej na zrušenie povinného celibátu zo strany Ríma. A čo snáď
bolo najdôležitejšie, veriaci mali svojho kňaza radi a ctili si ho.
Taktiež spravoval i susednú farnosť v Petrovej Vsi, ktorá bola
v tom čase bez kňaza. Ďalšiu správu o unínskom farárovi máme
až z roku 1626 a aj táto informácia sa viaže k vizitácii. Meno
kňaza nepoznáme, no podľa všetkého patril k tým duchovným,
ktorí boli poznačení uvoľnenou disciplínou a reforma kléru sa ich
viditeľne nedotkla. Farár mal blízko k reformácii, lebo často
kázal, no omše slúžil veľmi zriedka a zavádzal pri nich novoty.
Slová premenenia hovoril po pozdvihovaní, vo veciach spovede
bol úplne neznalý, breviár sa nemodlil a ani sa ho modliť nevedel.
Takmer žiadnu sviatosť nevedel udeliť bez chyby. Okrem toho
vlastnil zakázanú literatúru, no z kazateľských príručiek a kníh
okrem jednej nemal žiadnu. Pre jeho nedbanlivosť sa neprechovávala v kostole Eucharistia, ani olejky a ani nebolo krstiteľnice.
Nielenže nedbal o výbavu kostola, ale kvôli nemu sa takmer celá
stratila. Kňazské rúcho nenosil, mal iba tonzúru. V minulosti mal
dve konkubíny, ktoré už zomreli. V roku 1626 žil s jednou mladou ženou. Od zemepána Martina Cobora získal dom, pretože mu
podával prijímanie pod obidvoma spôsobmi. Od tých čias nikto
faru neobýval a bola v dezolátnom stave. Na základe uvedených
skutočností neprekvapuje, že sa vizitátorovi javí ako podozrivý vo
viere. Obec mu za jeho duchovnú službu vyplácala ročne 25 zlatých. Z každej celej usadlosti dostával jednu mericu (išlo o trnavskú mericu, ktorá mala objem cca. 31,2 l) ozimnej pšenice, z polovičnej usadlosti pol merice a od štvrtinovej usadlosti štvrť merice.
Okrem toho dostával z každého domu jednu sliepku. Za pohreb
bez spevu mu patrila štóla vo výške 40 denárov, za pohrebnú
omšu 1 zlatý. Podobne aj 1 zlatý mal za pohrebnú kázeň. Obživu
mu zabezpečovalo farské hospodárstvo, ktoré predstavovalo
v tom čase štyri role o rozlohe 8 meríc, 6 meríc, 4 merice a 18
meríc výsevu ozimnej pšenice.
Farská budova už bola v roku 1632 obnovená, no veľmi pohoršujúce bolo správanie farára Benedikta Molierusa, ktorý sa opíjal, nadával veriacim a bil sa. Vizitátor to preto oznámil vikárovi,
aby mu vymeral trest. Veľmi sa asi nepolepšil, lebo pri nasledujúcej úradnej návšteve v roku 1634 žil s družkou a pred vizitátorom
sa ju snažil schovať. Pod hrozbou väzenia a straty fary ju mal
poslať preč, čo prisľúbil vykonať. Sám farár jej zabezpečil dom
v Skalici. Z príkazu cirkevnej vrchnosti mali susední farári oznámiť dekanovi, či skutočne svoj sľub dodržal. Jeho ročný plat
z obce bol 12 zlatých. Zosyp po domoch bol nahradený paušálne
za celú obec a činil 30 meríc pšenice. Zachovaná zostala povinnosť dať z každého domu po jednej sliepke.
Po mene tretí známy farár, ktorý vo farnosti účinkoval od
15.7.1646 do roku 1650, bol Anton Augustín Deandriace.
Pochádzal z neďalekej Skalice a v roku 1639 na trnavskej univer-
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zite ako chovanec ostrihomského arcibiskupstva dosiahol titul
bakalára filozofie. Z Unína spravoval i susednú Petrovu Ves. Po
odchode z Unína pôsobil ešte v niekoľkých farnostiach až nakoniec skončil v susednom Štefanove, kde pôsobil v rokoch 1674 –
1681.
Po ňom bol farárom v Uníne od 26.4.1650 do roku 1656
Fabián František Matkovič, ktorý bol 10.8.1639 vysvätený za
kňaza. Pred príchodom do Unína pôsobil v Plaveckom Mikuláši.
Jeho nástupca Martin Jadrna, ktorý nastúpil do Unína
1.5.1656, účinkoval v Uníne až do 3. 9.1663. V tento deň obec
prepadli a vyrabovali Turci. Do nového roku 1664 nemáme žiadny záznam o kňazovi. Matrika nebola písaná až do príchodu Jána
Ignáca Veselého, ktorý sa stal farárom v Uníne 1.1.1664.
Niekoľko dní na to ale obec znova drancovali nemeckí vojaci zo
susednej Moravy, ktorí spôsobovali mnohé príkoria veriacim
i kňazovi. V novembri 1667 prišiel do farnosti nový kňaz a to
Pavol František Driny, ktorý tu však účinkoval iba necelý rok.
V októbri 1668 prešiel do Horných Orešian. Jeho nástupcom sa
stal Juraj Ján Slovák. Študoval v Trnave v seminári sv. Štefana
a v decembri 1667 bol vysvätený za kňaza. V Uníne ho vymenil
2.3.1681 Juraj Rozboril rodák z Gbelov. Počas jeho pôsobenia sa
v roku 1713 konala kanonická vizitácia. O farárovi udávala, že
teológiu študoval na viedenskom Pázmaneu a vysviacku prijal
v roku 1672. V čase konania vizitácie mal 64 rokov. Jeho ročný
plat z obce obnášal 20 zlatých. Okrem toho dostával z dediny 40
skalických meríc pšenice a z každého domu kurča. Tiež mu musela obec zabezpečiť dostatok palivového dreva pre potrebu fary.
Želiari s vlastnými domami museli dva dni v týždni pracovať na
farskom, alebo sa vyplatiť 20 denármi či štvrť mericou pšenice.
K fare patrili štyri role, ktoré sa volali Nivky a ktoré mu miestni
obhospodarovali a jedna lúka u Moravy, ktorú mu kosili, hrabali
a zvážali Letničania namiesto povinnosti dávať drevo. V podobe
štóly dostával z pohrebu 40 denárov, za spievanú omšu zlatku
a ďalšia zlatka mu patrila za pohrebnú kázeň. Za pohrebný sprievod dostal 40 denárov, za omšu za mŕtvych alebo živých 50 denárov, na pohrebné obetné dary prinášali veriaci chlieb a sliepku. Pri
úvode šestonedieľky farár dostal sliepku, chlieb, sviečku alebo
miesto sviečky 8 denárov. Pri úvode nevesty dostal plachtu alebo
miesto nej 25 denárov, pintu (1,7 l) vína a taktiež sliepku. Za
sobáš mu patrilo 40 denárov, za ohlášky 12 denárov a krst prvých
troch detí novou krismou vyšiel rodičov na 50 denárov v prospech
duchovného. V Letničí nechal v roku 1715postaviť kostol.
Posvätil pôvodnú kaplnku sv. Barbory, ktorá bola v roku 1793 rozšírená a na jej údržbu poručil vinicu vo rozsahu 4 kopáčov (na jej
pokopaní pracovali celý deň 4 ľudia) v časti Harastin. Tiež v prospech svojich nástupcov založil dva nábožné odkazy, na ktoré
daroval 40 zlatých s ročným výnosom 3 zlaté a 24 denárov pod
podmienkou odslúženia 7 omší za spásu jeho duše.
Jeho nástupcom sa stal 12.7.1719 Juraj Agnelli, rodák zo Šaštína. Po vysviacke prišiel v roku 1714 za kaplána do Veľkých
Levár, potom bol kaplánom v rodnom Šaštíne. Do Unína prišiel zo
Závodu. V roku 1727 bol v Uníne vymenovaný za dekana šaštínskeho obvodu a v roku 1728 prešiel za správcu farnosti do Holíča.
V roku 1740 bol menovaný kanonikom ostrihomskej kapituly,
o rok neskôr Nitrianskym archidikonom, rektorom seminára sv.
Štefana v Trnave, apoštolským protonotárom a opátom Panny
Márie z Kompoltoviec (Kompolt). Zomrel 18.8.1756.
V júli 1728 Agnelliho vystriedal Anton Dezy, ktorý prišiel
z Brodského. Vysvätený bol okolo roku 1721. V Uníne bol
duchovným správcom do augusta 1731 a jeho nástupcom bol
menovaný Martin Ján Markovič, ktorý prišiel z Lakšárskej
Novej Vsi. V Letničí v novembri 1738 posvätil cintorín. V auguste 1743 prešiel za farára do Petrovej Vsi, kde i 28.3.1745 zomrel
a bol pochovaný do krypty v kostole. Na jeho miesto do Unína
prišiel výmenou z Petrovej Vsi František Polakovič, rodák zo
Straží. V Uníne zotrval iba krátko a začiatkom februára 1744 sa
vymenil s vtedajším radošovským správcom Martinom
Barcajom, ktorý prišiel do Unína.
(Pokračovanie nabudúce.)
ThLic. Mgr. Martin Hoferka
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Viete kto má v okolí najlepšie víno?
Po štvorročnej odmlke usporiadali dňa 18. apríla 2009 záhradkári v kultúrnom dome miestnu výstavu vín, ktorá bola v poradí
už deviata. Oproti minulým rokom sa zdá, že je na vzostupe výroba kvalitnejších, prívlastkových vín. Z 384 degustovaných vzoriek od vinárov zo 17 obcí komisia pod vedením Alojza Masaryka
zo Skalice. Degustovanie sa uskutočnilo 4.4.2009 ocenila ako najlepšie biele víno Devín Ferdinanda Rybeckého zo Smrdák. Šampiónom červených vín sa stal Alibernet od firmy Víno Masaryk
s.r.o. zo Skalice. Spomedzi domácich vystavovateľov mali najlepšie bodované vína Lukáš Mihál a Alexander Vanek. Mihál so svojim Müller Thurgauom a Vanek s Rizlinkom vlašským si odniesli
cenu víťazov odrody. Dvadsať osem domácich vinárov predstavilo 77 vzoriek vína.
(mh)

Vizitka mládeže
Stalo sa vám niekedy,
že ste prišli na autobusovú zastávku a nikde
nikoho. Pravdepodobne
ste sa ocitli v rozpakoch
a nevedeli ste, či ste prišli príliš skoro alebo
neskoro. Obyčajne stačí
pozrieť na cestovný poriadok, ktorý je nalepený
na každej zastávke
a hneď viete na čom ste.
No na našich zastávkach
ani pri najlepšej snahe sa
nič o odchodoch autobusov nedozviete. Niekoľkí
mladší jednotlivci asi
takto chceli vyjadriť svoj
názor a postoj, bohužiaľ
na nesprávnom mieste
alebo si „vybíjali“ svoju
prebytočnú energiu hraničiacu s agresivitou? Zrejme v mladíckej
nerozvážnosti nedomysleli následky svojho konania, ktoré ich
môže vyjsť pridraho, veď vandalizmus je trestný. My ostatní
nebuďme ľahostajní k našej obci, nášmu okoliu. Obyvatelia okolitých obcí a príležitostní návštevníci Unína nás nehodnotia len
podľa predzáhradok a domov, ale podľa úpravy a čistoty verejných
priestranstiev. A zastávka je pre cestujúceho autobusom prvým
kontaktom s obcou!
Foto a text: M. Hoferka

Aj tento krát návštevníkov obsluhovali mladé dievčatá v krojoch.
Foto: A. Mihál

Radosť vo futbale nám urobili
najmladší
20. júna odohrali naši žiaci posledný futbalový zápas, ktorým
ukončili svoju veľmi úspešnú sezónu. Zápas bol plný vzrušenia
a očakávania, pretože išlo o veľa. Už v prvých minútach však ukázali, že si len tak nenechajú zobrať svoje zaslúžené víťazstvo.
Posledné mužstvo z Gbelov hravo zdolali 9 : 2 a mohli oslavovať.
Zúročili tak dlhodobé poctivé trénovanie, obetovanie svojho
voľného času, chuť do hry a v prvom rade tímovú prácu. Zároveň
nemohli krajšie poďakovať svojim trénerom za ich trpezlivú prípravu a povzbudzovanie, za utužovanie kamarátstva, za usporiadanie niekoľkých zimných sústredení a posedení pri guláši. Počas
celej sezóny odchádzali zo 16-tich zápasov ako víťazi, s 3-mi
mužstvami remizovali a len raz utrpeli prehru. Do súperovej
brány strelili 93 gólov a do svojej brány nechali preniknúť 19
gólov.

Horný rad zľava:
Benedikt Sekáč, Anton Mihál, Peter Rehák, Peter Masaryk, Matúš
Matula, Jakub Vanek, Milan Skladan, Ivan Šiška.
Dolný rad zľava:
Dalibor Kovács, Peter Šiška, Jakub Hrica, Jakub Šiška, Daniel
Rehák a Filip Landl.
Tréneri: Roman Jankovič, Milan Vanek a Peter Rehák
Foto: Miroslav Fišera

Zabránime tomuto vyčíňaniu a odhalíme vinníkov?

Za túto krásnu reprezentáciu obce všetkým ďakujeme a do
novej sezóny želáme veľa bojovnosti v strieľaní gólov.
Na fotografii vám posledný raz v tejto zostave predstavujeme
víťazné žiacke mužstvo vo veľmi pekných dresoch, ktoré im venovali členovia DT Klubu Unín.
Mgr. M. Vaňková
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Družobné stretnutie

Reprezentant Unína

Rok s rokom sa opäť stretol a futbaloví priaznivci otvorili
ďalší rok družby. V sobotu 5. júla 2009 sa už po 36. krát uskutočnilo Družobné stretnutie TJ Družstevník Unín a TJ Slavoj
Moravany (ČR). Početnú výpravu futbalových priaznivcov spoza
rieky Moravy, ktorú priviedol starosta obce Ing. Petr Kostiha, privítali členovia výboru TJ ako i starosta obce Štefan Andel. Po
úvodných srdečných zvítaniach si zmerali sily v priateľskom futbalovom stretnutí naši „starí páni“ a „starí páni“ z Moravan.
Nakoniec v tomto náročnom slnečnom počasí naši „starší futbalisti“ prehrali 5:2. V prestávke medzi zápasmi sa uskutočnil
V. ročník „Unínskej jedenástky“ - súťaži v kopaní pokutových
kopov. Do súťaže sa prihlásilo 73 súťažiacich. Bolo realizovaných
8 kôl pokutových kopov. Šestnásť súťažiacich bolo odmenených,
z toho pätnásť vecnými cenami medzi ktorými bol i dres Pavla
Masaryka ŠK Slovan Bratislava. Prvú cenu už tradične darovalo
Roľnícke družstvo Petrova Ves - odstavča.

Na družobnom futbalovom stretnutí s TJ Moravany za mužstvo „starých pánov“ nastúpil náš dlhoročný hráč Ján Ujhlélyi,
ktorý žije v Skalici. Na šport nezanevrel ani po skončení aktívnej
činnosti. Kopačky už obúva iba sporadicky, pravidelne sa však
venuje rekreačnému behu, postupne napreduje a dosahuje pekné
výsledky. Stále, čo je veľmi potešujúce, štartuje za materský klub,
v ktorom ako futbalista vyrastal a roky hrával, za TJ Unín. Pri
športovej návšteve Unína sme ho požiadali o rozhovor.

Výsledky: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Petr Vlachovský, Moravany
Milan Vymyslický
Pierre Merdinian
Mikuláš Mach
Ľubomír Polakovič
Peter Rusinko
Milan Rehák
Martin Mlčúch
Jozef Bartal ml.

Víťazovi blahoželáme a zároveň naše poďakovanie patrí
i „porazeným brankárom“: Romanovi Strakovi, Jánovi Machovi
a Bronislavovi Stmískovi z Moravan, ktorí zdatne ukazovali svoje
brankárske umenie.
Po tomto spestrení družobného stretnutia nastúpili na hraciu
plochu hráči A - mužstiev, ktoré si zmerali svoje sily. Po veľmi
dobrom výkone naši chlapci vyhrali 4:0, keď góly vsietili: Milan
Hoferka, Peter Drúžek, Branislav Tureček a Richard Macho.
Po skončení športových zápolení hudobná skupina LEGO rozprúdila tanečnú zábavu pod holým nebom, kde sa do skorých ranných hodín spoločne všetci zabávali, tancovali a spomínali.

S futbalom si skončil. Kedy a prečo si začal prevádzať ďalší
šport - rekreačný beh? Čo Ťa motivovalo k tomuto kroku?
Behať som začal po presťahovaní do Skalice. Mal som tu
kamarátov, ktorí behávali a ešte stále behávajú. Vtedy som ešte
v Uníne hral futbal, chcel som mať lepšiu kondíciu, tak som s nimi
začal. Zdravo ma provokovali, že futbalisti veľa nebehajú, že sa
zašívajú a pod. Chcel som im dokázať, že ja postupne dokážem
behať ako oni. Verím, že som ich už presvedčil. Beh ma postupne
začal viac a viac baviť. Tvrdý tréning mi nerobí problém, nakoľko
športujem od mladosti. Život bez pohybu si neviem predstaviť. Tu
v Skalici spájam tréning aj s poznávaním okolia, prírody, najmä
v Skalických horách, Vrbovciach. Sú to výbehy okolo 35 km. Čo
je podľa mňa už pekná záťaž.
Temer pravidelne čítame vo výsledkových listinách, ktoré sú
uverejňované v regionálnych periodikách aj o Tvojich úspechoch. Aké boli doteraz Tvoje najväčšie úspechy v rekreačnom behu, čo plánuješ v tejto sezóne a aký je Tvoj tajný sen,
kde by si chcel štartovať?
Uspel som v Behu okolo Hlbokého - 3.miesto, Plavecký Štvrtok - 3. miesto, Holíč duatlon - 2. miesto. Postupne sa začínam
približovať k najlepším. Je to ťažké, lebo oni stále poctivo trénujú,
a úspech je čoraz ťažší. Môj sen? Jeden sa rozplynul zranením
pred senickým maratónom, druhý mám maratón v Košiciach,
chcem sa tam kvalitne pripraviť. Neter ma pozvala na maratón do
Londýna, najskôr to však musím skúsiť u nás doma.
Keď sme už u maratónu, v Uníne žijú traja občania, ktorí
zabehli najdlhší beh, beh behov - maratón. Neuvažuješ sa
k nim pridať a zlepšiť najlepší čas, ktorý je pod 3.29 hod.?
Maratón chcem určite skúsiť. Myslím si, že na maratón mám
nabehané už teraz. Je otázka za aký čas. Mám túžbu ísť pod tento
čas t.j. okolo 5 minút počas celých 42 km. V tréningu som v tomto
tempe skúšal ísť 35 km. V maratóne 35. km je kritický, tam okrem
nôh bolí aj hlava, myslím tým psychiku. Tá utopila na tomto kilometri veľa renomovaných bežcov.
Čo Ti prináša tento šport a čo pri ňom strácaš?
Beh mi prináša radosť. Je to iné ako keď som hrával futbal. Tu
makám sám za seba, keď niečo pokazím a prehrám, je to len moja
chyba. Behám Moravsko-slovenský pohár, spolu 32 pretekov.
Spoznávam nových ľudí, nové dediny a mestá z obidvoch strán
Moravy. Teší ma, keď stretnem niekoho, kto má kamarátov
v Uníne a v dobrom na nich spomína. Čo pri behu strácam je čiastočne čas na rodinu a hlavne veľa a veľa potu.

Tímy TJ Slavoj Moravany a TJ Družstevník Unín.
Tieto priateľské športové stretnutia prežili politické režimy,
rozdelenie republiky a dá sa povedať, že i finančnú krízu. Za celý
čas družby sa už navštevujú rodiny, ktoré sa po roku opäť rady
zvítajú. Porozprávajú sa nielen o športových úspechoch, alebo
neúspechoch, ale i o bežných starostiach nášho života. Pre takéto
srdečné priateľské stretnutia sa oplatí pozháňať nemalé finančné
prostriedky, aby sa uskutočňovali. Pevne verím, že sa o rok opäť
všetci stretneme na druhom brehu rieky Moravy.
Text a foto: Bc. Dušan Petráš

Beh je drina. Odporúčaš svojim spoluhráčom, ale aj ďalším
občanom tento šport?
Keď som hrával futbal, tak vytrvalostné behy ma nebavili,
aktívny futbal sa z môjho života vytratil a začlenili sa beh a cyklistika. Behať a jazdiť na bicykli Odporúčam každému, komu to
zdravie dovolí, každý nech si nájde optimálnu hranicu a nech to
skúša. Bol by som rád, keby sa z Unína niekto ku mne pridal
a rozšíril by peletón rekreačných bežcov na Záhorí.
Ďakujem Ti za rozhovor, želám Ti v mene redakcie týchto novín
hlavne veľa zdravia, veľa úspešných štartov a kilometrov tak, aby
si ďalej úspešne reprezentoval svoju rodnú obec a športový klub
TJ Unín.
Ján Palkovič
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Vyžrebovanie dospelých TJ Unín - sezóna 2009/2010 Jesenná časť - II.trieda
2. 8. 2009
9. 8. 2009
16. 8. 2009
23. 8. 2009
30. 8. 2009
6. 9. 2009
13. 9. 2009
20. 9. 2009
27. 9. 2009
4. 10. 2009
11. 10. 2009
18. 10. 2009
25. 10. 2009

o 10.00 hod.
o 17.30 hod.
o 17.00 hod.
o 17.00 hod.
o 17.00 hod.
o 16.30 hod.
o 16.30 hod.
o 10.00 hod.
o 16.00 hod.
o 10.00 hod.
o 15.00 hod.
o 14.30 hod.
o 14.30 hod.

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

Smrdáky - Unín
Radimov - Unín
Unín - Vrádište
Čáry - Unín
Unín - Hradište p./Vr.
Chropov - Unín
Unín - Borský Sv. Jur
Stráže - Unín
Unín - Rohov
Trnovec - Unín
Unín - Prietrž
Letničie - Unín
Unín - Holíč „B"

Mužstvá: - Stráže, Rohov, Trnovec, Smrdáky, Hradište p./Vr., Borský Sv.Jur - hrávajú domáce stretnutia o 10.00 hod.
- Holíč „B" hrá svoje domáce stretnutia v sobotu o 10.00 hod.
Dorast TJ Unín - Majstrovstvá oblasti Senica, Skalica
2. 8. 2009
o 15.00 hod.
1. kolo
Unín - Jablonica
9. 8. 2009
o 14.30 hod.
2. kolo
Sekule - Unín
16. 8. 2009
o 14.30 hod.
3. kolo
Unín - Borský Mikuláš
23. 8. 2009
o 14.00 hod.
4. kolo
Rovensko - Unín
30. 8. 2009
o 14.30 hod.
5. kolo
Unín - Oreské
6. 9. 2009
o 14.00 hod.
6. kolo
Mokrý Háj - Unín
13. 9. 2009
o 14.00 hod.
7. kolo
Unín - Šajdíkové Humence
20. 9. 2009
o 12.30 hod.
8. kolo
Kúty - Unín
27. 9. 2009
o 13.30 hod.
9. kolo
Unín - Trnovec
4. 10. 2009
o 12.30 hod.
10. kolo
Kopčany - Unín
11. 10. 2009
o 12.30 hod.
11. kolo
Unín - Petrova Ves
18. 10. 2009
o 12.00 hod.
12. kolo
Brodské - Unín
25. 10. 2009
o 12.00 hod.
13. kolo
Unín - Skalica „B"
1. 11. 2009
o 11.00 hod.
14. kolo
Smolinské - Unín
8. 11. 2009
o 11.00 hod.
15. kolo
Unín - Borský Sv. Jur
Mužstvá: - P. Ves hrá domáce stretnutia o 10.30 hod.
- Kúty, Trnovec, Bor. Sv. Jur hrávajú domáce stretnutia o 10.00 hod.
- Skalica „B" hrá domáce stretnutia v sobotu o 10.00 hod.
- Bor. Mikuláš, Šajdíkove Humence hrávajú domáce stretnutia v sobotu v UHČ dospelých
- Sekule, Rovensko, Oreské hrávajú domáce stretnutia tri hodiny pred začiatkom UHČ dospelých.
.
Žiaci TJ Unín - II.trieda
15. 8. 2009
o 14.00 hod.
1. kolo
Unín - Popudinské Močidlany
22. 8. 2009
o 13.00 hod.
2. kolo
Stráže - Unín
29. 8. 2009
o 14.00 hod.
3. kolo
Unín - Jablonica
5. 9. 2009
o 10.00 hod.
4. kolo
Rybky - Unín
12. 9. 2009
o 14.00 hod.
5. kolo
Unín - Dojč
19. 9. 2009
o 12.00 hod.
6. kolo
Senica „D" - Unín
26. 9. 2009
o 14.00 hod.
7. kolo
Unín - Smrdáky
3. 10. 2009
o 12.00 hod.
8. kolo
Gbely „B" - Unín
10. 10. 2009
o 14.00 hod.
9. kolo
Unín - Prietrž
17. 10. 2009
o 10.00 hod.
10. kolo
Petrova Ves - Unín
24. 10. 2009
11. kolo
voľno
31. 10. 2009
o 10.00 hod.
12. kolo
Borský Sv. Jur - Unín
7. 11. 2009
o 14.00 hod.
13. kolo
Unín - Lakšárska Nová Ves
Mužstvá: - Smrdáky, Bor.Sv.Jur, Rybky, hrávajú domáce stretnutia v sobotu o 10.00 hod.
- Dojč, Jablonica hrávajú domáce stretnutia v sobotu o 11.30 hod.
- Gbely „B",Senica „D" hrávajú domáce stretnutia v sobotu o 12.00 hod.
- Pop.Močidlany hrá domáce stretnutia v sobotu o 12.30 hod.
- Prietrž hrá domáce stretnutia v sobotu o 13.00 hod.
- Stráže hrá domáce stretnutia v sobotu o 14.00 hod.
- Petrova Ves hrá domáce stretnutia v sobotu o 14.30 hod.
- Lakš.Nová Ves hrá domáce stretnutia v nedeľu.
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