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Vitaj, leto
V prírode je to zariadené tak, že sa
striedajú štyri ročné obdobia: jar, leto,
jeseň a zima. V našich zemepisných
šírkach majú tieto ročné obdobia
vyhradené časové intervaly s príslušným poveternostným obsahom.
A tak po jari vítame čas prázdnin,
dovoleniek, ale aj žatvy - leto.
Leto v Uníne má osobitné čaro. Keď
po jarnej omamnej vôni konvaliniek
prídu horúce letné dni, znova sa vyberieme do unínskeho lesa a v jeho kráľovstve vás ovanie ochladzujúci dych

Hodový program
Streda 15. 8.
 sviatok Nanebovzatia Panny

Márie, ranná sv. omša v kaplnke
sv. Barbory o 7.30 hod.,
slávnostná sv. omša v kostole
sv. Martina o 19.00 hod.
Piatok 17. 8.
 diskozábava - poriada TJ Unín
Sobota 18. 8.
 12.00 hod. biliardový turnaj

v „Unínskom šenku“
 17.00 hod. majstrovský futbalový

zápas žiakov Unín s TJ Rovensko
koncertovanie dychovej hudby
Miločanka po obci
 večer tanečná zábava v KD - hrá
Miločanka - poriada TJ
Nedeľa 19. 8.
 slávnostné bohoslužby v kostole

sv. Martina o 7.30 h. a 10.30h.
 majstrovské futbalové zápasy

dorastu 14.30 hod. s TJ Mor. Sv.
Ján a A-mužstva o 17.00 hod.
s TJ Radošovce
Pondelok 20.8.
 o 14.00 hod. futbalový turnaj

neregistovaných hráčov o pohár
starostu obce
Lunaparky budú umiestnené v priestoroch pri chate DHZ Unín na ihrisku.

o b y v a t e ľ o v

o b c e

nepredajné
a v objatí príjemného chládku kráčate
cestičkou pod zelenou klenbou stromov až k hájovni. Tu sa osviežite
pohárom studenej prírodnej
vody a ak vás nebolia
nohy, pokračujete ďalej
a vyjdete až na
Zámčisko, ktoré je
opradené rôznymi
historkami. Ale čo
je najdôležitejšie,
to je jeho ovzdušie.
Ono je tak čisté,
že má liečivé
účinky.
Pre deti je to
obdobie letných
táborov, kúpalísk
a odpočinku. Ale pre
živiteľov národa poľnohospodárov je to
obdobie žatvy.
Po
obilných lánoch behajú
so spevom kombajny,
plnia sa sýpky budúcim chlebom.
Po dobre vykonanej práci čakajú poľnohospodárov
dožinky a po nich všetkých občanov letné hody.
Hody v Uníne sú zasvätené kresťanskému sviatku Nanebevzatia Panny
Márie. To býva veselo. Horúci vzduch
rozvíri kolotoč, ktorý sa točí a točí.
V strelnici si vyskúšajú mladí i starší
muži svoju streleckú mušku a získané
trofeje zo streľby venujú svojim priateľkám a manželkám. Rodinné stoly sú
bohato prestreté a večer je plný valčíkov, poliek a iných druhov tanca, pri
ktorých ožíva tanečný parket a veselosť
sprevádza ľudí až do skorého rána.
Sedmospáčov na druhý deň zobudia
zvony z kostolnej veže, ktorí im pripomenú tretie prikázanie.
Hovorí sa, že každá pesnička má
svoj začiatok aj koniec. Tak je to aj
s čiastkami roka. Leto končí a príde
jeseň. Aj tá má v Uníne svoje zvláštne
čaro. Ale o tej bude reč až inokedy.
Dušan Kuba

U n í n
Hody 2007

LETO
Dušan Kuba
Znova vítame leta čas.
Nebo sa usmieva modrými očami
do tvárí posiatych zlatým prachom
z alchymistickej dielne Slnka.
Horúcim dychom poobnažuje
pôvabnú oblasť ženských ramien,
na brehu vysype šatník bikiniek
do mora chlapských pohľadov a žblnká.
Občas sa spoza vrcholu Zámčiska
ohnivým hrmotom ozve sám Perún.
Vtedy ho leto ochladí lejakom,
ktorého prúdy odvedie k riečnym vlnkám.
Potom sa nebo opäť usmeje,
zvlní sa obilný oceán
a z unínskeho lesa von
vybehne mladá a štíhla srnka.
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Aj naša obec čerpá prostriedky
z eurofondov...
Na základe úspešne podaných žiadostí boli našej obci
v roku 2006 v rámci Operačného programu Základnej
infraštruktúry poskytnuté finančné prostriedky z
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Finančné
prostriedky sú účelovo určené na vypracovanie „Územného
plánu obce a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Unín“ a „Rekonštrukciu verejného osvetlenia, úpravu
verejného priestranstva a rekonštrukciu miestnych komunikácií obce Unín“.

panelovej ceste asfaltobetónový kryt s osadením chodníkových obrubníkov, boli zaasfaltované ryhy po vodovode.
Tieto práce vykonáva firma ZIL-Stav Skalica na základe
uskutočneného verejného obstarávania podprahovou metódou - zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Na realizáciu týchto prác nám bol poskytnutý nenávratný finančný
príspevok vo výške 6.086.965,- Sk, z vlastných zdrojov použijeme 320.366,- Sk. Práce budú dokončené v mesiaci
august 2007.
Tieto budovateľské aktivity by sme neboli schopní zabezpečiť z vlastných zdrojov, preto aj do budúcnosti vyvinieme
maximálne úsilie na získavanie finančných prostriedkov
z dotácií jednotlivých ministerstiev a z eurofondov na rozvoj
a zveľaďovanie našej obce.
A.Matuškovičová,
účtovníčka OcÚ

Spoločenská kronika
Narodili sa:
Lukáš Lipovský
Sabina Masaryková
Richard Macho

26.5.2007
29.6.2007
1.7.2007

Opustili nás:
Jozefína Ovečková
Štefan Dojčanský
Marián Flajžík
Vladimír Ružička
Cecília Hoferková

vo veku 82 rokov
vo veku 60 rokov
vo veku 52 rokov
vo veku 64 rokov
vo veku 93 rokov

Zosobášili sa:
Lukáš Rosivač a Magdaléna Horinková
Branislav Bajan a Barbora Genčúrová
Miroslav Daniel a Monika Brabcová
Radovan Filický a Andrea Šarová

24.3.2007
14.4.2007
12.5.2007
7. 7. 2007

Vývoz TKO v budúcich mesiacoch
2.8.2007
23.8.2007
13.9.2007
4.10.2007

25.10.2007
15.11.2007
6.12.2007
27.12.2007

Výstavba autobusových zástaviek a chodníkov.

Adventné koncerty

Územný plán a PHSR pozostáva z grafickej a textovej časti.
Pre našu obec ho spracováva Ing. arch. Marko Valach
z Bratislavy. Na obstaranie Územného plánu obce a Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Unín sme dostali
nenávratný finančný príspevok vo výške 432.250,- Sk,
z vlastných zdrojov použijeme 22.750,- Sk. Spracovanie
týchto dokumentov obci pomôže pri ďalšom získavaní
finančných prostriedkov z eurofondov. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je spracovaný, spracovanie
územného plánu, ku ktorému bude zvolané verejné zhromaždenie občanov plánujeme dokončiť v roku 2008.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia pozostávala z výmeny
starých svietidiel za nové, úsporné. Úpravou verejného priestranstva sa dobudovalo okolie zdravotného strediska, parkovacie plochy, výsadba zelene a výstavba autobusovej zastávky
s nástupným ostrovčekom ako i úsek chodníka pod pomníkom padlých. V časti obce na „Záhumní“ a na „Pustem“ bol
v rámci rekonštrukcie miestnych komunikácií položený na

Tak ako v mnohých mestách a dedinách na celom svete, tak
i v našej obci počas adventu pripravujeme adventné koncerty. Budú sa konať v kostole sv. Martina. Na 1. adventnú
nedeľu 2. decembra 2007 je plánovaný adventný koncert
dychovej hudby UNÍNČANKA. Toto hudobné teleso sa
predstaví so skladbami s adventnou a vianočnou tematikou
od našich i zahraničných autorov.
Druhý adventný koncert dňa 9. decembra prisľúbila spevácka skupina Radosť a mužský zbor, ktorý účinkuje na miestnych bohoslužbách.
Tretí adventný koncert bude pravdepodobne 3. adventnú
nedeľu t.j. 16. decembra, kde sa predstavia hrou na hudobných nástrojoch a spevom žiaci Základnej umeleckej školy
v Holíči, medzi ktorými vystúpia i deti z našej obce, ktoré
školu navštevujú.
Tešíme sa na pekné a dôstojné kultúrne podujatia, ktoré spríjemnia nedeľňajšie poobedia v čase príprav na Vianoce.
Ján Palkovič
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Prvý slávnostný koncert ZUŠ
V školskom roku 2006/2007 v ZŠ Unín otvorila svoju
pobočku Základná umelecká škola Holíč. Dňa 6. júna 2007
sa predstavili na 1. slávnostnom koncerte v KD Unín jej
žiaci z našej obce, muzikanti i speváci a program spestrili
i deti, ktoré navštevujú ZUŠ v Holíči a hrajú na netradičné
nástroje a nástroje, na ktoré sa v tunajšej škole ešte nikto hrať
neučí.
Podujatie uvádzal riaditeľ ZUŠ Holíč p. Peter Kovárik.
Hudobný doprovod mladým talentovaným žiakom robil jeho
zástupca a učiteľky ZUŠ. V Uníne deti pripravuje učiteľ
p. Stanislav David.
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Kultúrno-spoločenská činnosť
Čo bolo:
- na veľkonočnú nedeľu - diskozábava - TJ Unín
- 1. máj - stavanie májov po dedine
- v prvej polovici mája sme si uctili všetky matky kultúrnospoločenským programom a ružou
- dňa 13.mája sa konala v poobedňajších hodinách mariánska
omša u „Hoštecnej studničky“, ktorú celebroval
vdp.Bederka, rodák z Lopašova
- 27. mája sa uskutočnila mládežnícka súťaž v požiarnom
športe, ktorú tradične organizujú úspešní hasiči z Unína.
Unínski mladí hasiči opäť úspešne reprezentovali obec.
- prvú júnovú sobotu sme športovým dňom oslávili
„Deň detí“
- záhradkári dňa 16.6. usporiadali krojovú zábavu
- športovci sa 14. júla už po 34 krát stretli s družobnou
TJ Slavoj Moravany, z okresu Hodonín
- v unínskych vinohradoch sa 28. júla uskutočnil už
V. ročník Unínskych samohybov

Čo bude:
- od 15. - 20. augusta - hodové slávnosti (presný program

Plné hľadisko kultúrneho domu svedčí o živom záujme
o nádejné talenty.
Výbornú atmosféru na koncerte zabezpečilo i plné hľadisko
vďačných poslucháčov z obce, či už detí ako i dospelých.
Mladí muzikanti ukázali prítomným, že i za jeden rok sa dá
naučiť veľa vecí, len keď je vôľa a chuť. Koncert mal veľmi
dobrý ohlas medzi poslucháčmi a bol silným povzbudením
pre všetkých účinkujúcich. Potleskom sa nešetrilo, čo bolo
veľkou vďakou nielen pre účinkujúcich, ale i poďakovaním
pre učiteľov.
Prajeme všetkým účinkujúcim veľa úspechov v ďalšom
napredovaní. Veríme, že takto v našej obci muzikantské
a spevácke umenie nepadne do zabudnutia.
- rd -

Mimoriadne úspešná sezóna
Už od roku 1943 sa v obecnej pálenici každoročne páli kvalitná unínska slivovica a iné ovocné destiláty. Funkciu vedúceho pálenice zastáva p. Ján Míšaný a zodpovedný zástupca
je p. Miloslav Rehák, ktorí sú skúsení dlhoroční páleníci.
Posledná sezóna v tejto pestovateľskej pálenici bola mimoriadne dlhá a úspešná. Prebiehala od 14. septembra 2006 do
18. mája 2007 temer bez prestávky. Počas tejto sezóny bolo
vypálených 12.346,72 l.a. liehu. Celkom sa v pálenici
vystriedalo 758 zákazníkov, z toho najviac v mesiaci marec
- 133 a najmenej v mesiaci október - 27. Obec Unín odviedla za toto obdobie spotrebnú daň z liehu vo výške
1.748.984,- Sk.
Pred sezónou sa vykonali v obecnej pálenici nemalé technické a stavebné úpravy. Tie obec čakajú i tento rok. Snahou
všetkých zainteresovaných je, aby zákazník bol maximálne
spokojný, aby sme obstáli v silnej konkurencii a zákazníkov
bolo z roka na rok viac a viac. Unínska slivovica má svoje
dobré meno a veríme, že tak tomu ostane i naďalej.
- jp -

uvádzame na inom mieste)
- október - mesiac úcty k starším - Jednota dôchodcov
v Uníne oslavuje 10. výročie založenia organizácie
- 9. - 11. november - martinské hody
- 10. november - hodová tanečná zábava
- 2. december - adventný koncert DH Unínčanka v kostole
sv.Martina
- 4. december - sv. Barbora
- 6. december - mikulášska pochôdzka
- 9. december - adventný koncert domácich speváckych
skupín
- 13. december - sv. Lucia
- december - adventný koncert žiakov ZUŠ Holíč

Pár slov k obecnej symbolike
Naša obec, ktorej prvá písomná zmienka pochádza z roku
1392 má svojho patróna sv. Martina, ktorému je zasvätený
i farský kostol. Tento obecný patrón sa objavuje i v obecnej
heraldike od najstarších dôb až doteraz.
Najstaršie doteraz známe pečatidlo bolo datované do roku
1630 a jeho odtlačok sa našiel v Krajinskom archíve
v Budapešti na listine z roku 1677. Pečatidlo malo v priemere 47 mm a v pečatnom poli figúru sv. Martina na koni
a postavou žobráka pri ňom. Odtlačok tohto najstaršieho
odtlačku typária našiel a popísal prof. J. Novák. V chronologickom poradí naň nadväzuje pečatidlo z roku 1776, ktoré sa
dodnes zachovalo v Štátnom archíve v Nitre. Pravdepodobne
sa pečatidlo z roku 1630 používalo až do tohto roku.
V pečatnom poli pečatidla z roku 1776 sa oproti staršej pečati zobrazuje žobrák s barlou stojací pod stromom. Zaujímavý
je však latinský kruhopis, ktorý v preklade hovorí o Uníne
ako o mestečku - „Obnovená pečať mestečka Unín, r(ok)
1776“. Potvrdzujú to i pečatidlá z roku 1818, 1848.
Ide o jeden z mála dokladov svedčiacich o tom, že obci sa
podarilo získať štatút zemepanského mestečka (oppida).
Potom však už v roku 1630 musel byť Unín mestečkom a na
tento nový právny vzťah reagovala i obec zhotovením novej
úradnej pečate. Je taktiež pravdepodobné, že obec dovtedy
používala staršie, doposiaľ neznáme pečatidlo.
Od konca 19. storočia sa sv. Martin vytráca z pečatí a Unín
používa len nápisové pečiatky s maďarským textom.
(pokračovanie na str. 4)
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Pár slov k obecnej symbolike
(dokončenie zo str. 3)
Najskôr je to oválna pečiatka s nápisom „Obec
Unín“, začiatkom 20. storočia potom s nápisom
„Malá
obec
Unín,
Nitrianska župa, okres
Skalica, od roku 1910
s nápisom v preklade
„Obec Veľký Unín,
Nitrianska župa 1910“.
Po vzniku prvej republiky
Obecná pečiatka používaná pečiatky s maďarskými
nápismi vymenili za slokoncom 19. storočia.
venské, ale ťažisko obecnej agendy vybavoval
notariát, ktorý mal svoju
vlastnú pečiatku. V skalickom archíve sa mi však
podarilo objaviť obecnú
pečiatku, ktorú používala
obec po roku 1928, kedy
bola v rámci ČSR vyhlásená Slovenská krajina.
K obnove obecnej
heraldiky prišlo až po
Obecná pečiatka po roku 1928. roku 1989. Obec sa vrátila k svojmu historickému
obecnému symbolu a po menších modifikáciách ho schválila Heraldická komisia pri Ministerstve vnútra SR. Tento
schválený obecný erb, pečať ako i vlajku je obec povinná
používať pri výkone samosprávy.
M. Hoferka

Traktor, traktor, traktor...
...všade len traktor. Asi takto možno opísať sobotu 28. júla
v Uníne. Toto slovo sa tu skloňovalo už niekoľko týždňov
vopred. Organizátori V. ročníka akcie Unínske samohyby
pred rokom sľúbili divákom jej pokračovanie a slovo dodržali. Čo však takejto akcii predchádza si vie predstaviť snáď
len ten, kto je v nej zaangažovaný. Podmienky sú veľmi sťažené tým, že vo vinohradoch nie je elektrina. Toto je azda
jeden z najväčších problémov, ako finančne pokryť túto
nevyhnutnosť. Preto je potrebné hľadanie sponzorov, ktorí
aspoň čiastočne zastrešia financovanie akcie pre niekoľko
stoviek divákov. Nemalú námahu treba vynaložiť na prípravu terénu, vytýčenie tratí a samozrejme obetovať svoj voľný
čas a svoje financie. I cez toto všetko bolo za dlhodobou prípravou vidieť detailnú organizáciu očakávaného dňa.
Zraz účastníkov sa prvýkrát uskutočnil na „Husím rinku“.
Tu sa prezentovali všetci hrdí majitelia svojich po domácky
zostrojených traktorov. Najväčšie zastúpenie mal domáci
okres Skalica, ale akciu si nenechali ujsť ani z okresov
Senica, Piešťany, Hlohovec a zo susednej krajiny okres
Břeclav a Brno - venkov. Tento rok opäť „nesklamala“ ani
väčšina miestnych majiteľov samohybov a pre istotu svoje
samohyby neukázali. Po krátkej spanilej jazde obcou sa
všetci účastníci a diváci premiestnili do unínskych vinohradov, kde už čakali pripravené bufety s občerstvením. Tento
rok nebola o jedlo núdza. Guláš, pečené kuriatka a cigánska
pečienka rozvoniavali naďaleko. Všetko bolo možné spláchnuť dobrým pivom, vínom a pre náročných boli pripravené
i iné dobroty. Novinkou bola aj výstava historických tová-

renských traktorov, o ktorú sa postarali domáci majitelia,
začo im patrí poďakovanie. Organizátori nezabudli ani na
deti. Tie si mohli zadarmo vyskúšať jazdu na dvoch koníkoch, ale i jazdu na rovnako živých štvorkolkách. A súťaž
mohla začať. Každoroční účastníci už vedeli aké disciplíny
môžu čakať. Súťažili v cúvaní s vlečkou na cieľ, v ťahaní bremena, v preťahovaní sa lanom. Novým prekvapením bola
iste jazda cez „brod“, kde sa mnohým podarilo uviaznuť
a šibenica, kde išlo skôr o cit a šikovnosť vodiča „samohybu“ ako o silu traktora. Ani diváci neboli ukrátení o svoje
disciplíny. Mohli sa predviesť v pití piva, rúbaní dreva
a v tipovaní na „motorkaput“. Ako to všetko dopadlo?
Súťaže pretekárov:
I. Šibenica
1. Radoslav Sloboda (Šaští-Stráže)
2. Peter Zugar a Martin Lašak
(Borský Mikuláš, Vrádište)
3. Ján Ješko (Madunice)
II. Brod
1. Peter Drábek (Mokrý Háj)
2. Pavol Hránek (Skalica)
3. Marián Ondráš (Letničie)
III. Cúvanie s vlečkou
1. Peter Caletka a Martin Kadlečík
(Skalica, Sobotište)
2. Ján Ješko (Madunice)
3. Marián Ondráš (Letničie)
IV. Najkrajší traktor
1. Rastislav Svačina (Podivín)
2. Marián Ondráš (Letničie)
3. Dušan Vlk (Unín)
Súťaže divákov:
I. Rúbanie polena
1. Marek Chudík
2. Jozef Kudláč
3. Jozef Homola
II. Pitie piva
1. Pavol Vach
2. Martin Helík
3. Zdenek Sobol
Vo finále tejto súťaže zvíťazil Martin Helík.
Najpresnejší tip na „motorkaput“ mal Radovan Koprna.
Veľkú radosť mala napokon aj jedna navštevníčka
z Borského Mikuláša, na ktorú sa usmialo šťastie pri žrebovaní týždenného pobytu na Kanárske ostrovy.
O príjemnú atmosféru sa počas súťaží staral komentátor
a zabávač Ivan Tokoš (Gaca) a do neskorých hodín hudobná
skupina Proxima. Veľké poďakovanie organizátorov patrí
okrem iných skalickým hasičom, ktorí zabezpečovali požiarnu asistenčnú službu, ako i technickú službu pri jazde
traktorom cez brod, členkám Červeného kríža v Uníne
a MUDr. Landlovi, ktorí každoročne zabezpečujú zdravotnú
starostlivosť nad účastníkmi akcie.
Tohtoročné „Unínske samohyby“ úspešne skončili a ja
by som sa chcela za redakčnú radu organizátorom poďakovať za to, že spestrujú kultúrny život našej obce v pomaly
zabudnutých „vinohradoch“.
-mv-
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Kaplnky a kríže obce Unín I.
Dominantou našej obce je bezpochyby farský kostol
sv. Martina. Okrem svojej historickej a umeleckej hodnoty má i svoju duchovnú hodnotu. Je našim duchovným domovom, centrom a srdcom farnosti. V jeho tieni
prežívame svoje radosti i bolesti. On nám pripomína
napriek všetkým protivenstvám, že naša viera nie je
márna. Veríme, že nie je zbytočná, tak ako verili naši
otcovia a dedovia, ktorí vo viere stavali tento chrám. Ich
živá viera sa neobmedzila len na
tento kostol či
„kaplinku“.
Výrazom ich hlbokej viery sú roztrúsené
kaplnky
a kríže u ciest
v poliach, ktoré
ticho, bez slov, no
rovnako výrečne
vypovedajú o ich
nábožnosti.
Nájdeme
medzi
nimi kríže postavené z vďaky, či len
z nábožnosti, ale
i kríže, ktoré hovoria o ľudských
bôľoch. No i tieto
Kaplnka sv. Antona na Dolinke.
sú symbolmi nádeje, ktoré vypovedajú o tom, že tá či oná tragická udalosť
nie je bodkou, nie je koncom za ktorým už nič nie je. Vo
svojej bolesti títo ľudia neprestali dúfať v Božie prisľúbenia.
Koľko vlastne máme takýchto drobných sakrálnych
objektov a krížov v našom chotári? Ak som dobre rátal,
tak sa mi podarilo narátať štyri kaplnky - Antonínek,
Sedembolestná na Dolince, Panenka Mária v Chrásce
a Hurbánek u Vinohradú, šesť sôch - sv. Jan u Lések, sv.
Jan a sv. Florián u kaplinky, sv. Vendelín, Panenka
Mária v Cihelni a teraz najnovšie Panenka Mária na
Novej ulici pod lipú a takmer dve desiatky krížov - Kríž
u Unínskych lipek, Tokošových kríž v Brovišťách, Nový
a starý kríž na Zamčisku, Kríž u Jágarne, Strakovych
kríž nad Hurbánkem, U dvoch krížú, Albrechtovych či
Bajanovych kríž v Chrásce, Kríž za Hoferkovych
a Podešlovych humnem, Vávrovíčových kríž pod drustvem, U Pálenice kríž, Nad cihelňú kríž, Na vlčich
jamách kríž, U duba kríž ze svatým obrázkem, Kríž
u Drustva, Michaláčových kríž a Vicencovych kríž
u Radzimovskych lipek.
V 30. rokoch 20. storočia obecná kronika spomína
v chotári len 9 krížov a 3 kaplnky. Ak sa pozrieme ešte
späť do histórie, podľa starých máp z 2. polovice 18. storočia nájdeme zakreslené kríže u Radimovských lipiek,
v Léskach, na Dolinke - v miestach, kde je dnes kaplnka Sedembolestnej, v Chrásce, ďalší v smere k vinohradom. Jeden stál tesne pod dedinou v smere na Štefanov,
iný v miestach kde je Michaláčovych kríž a iný zasa na
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hranici chotára s Letničím. Koncom 19. storočia existovali kríže na konci dediny, (asi ten čo stojí u družstva),
u Letničia, u Štefanova, pri Petrovej Vsi a kríž pred
kostolom. Kríž pri Petrovej Vsi dala nanovo postaviť
v roku 1910 Helena Krempová. Všetky spomínané kríže
okrem posledného stáli pri cestách. Sochy sa spomínajú
nasledovné: sv. Vendelín, sv. Florián, Sedembolestná na
Dolinke a sv. Ján Nepomucký, pravdepodobne ten
u kaplnky. U jednotlivých krížov a sôch boli zriadené
základiny, z ktorých sa financovala ich údržba i oprava.
Základina kríža, ktorý je nazývaný ako U Letničia
vznikla v roku 1849. Z toho istého roku mal základinu
i dnes už nejestvujúci kríž u cintorína. Pred rokom 1850
bola založená i základina sv. Jána Nepomuckého. Podľa
najstaršej obecnej kroniky mal ju dať postaviť Ján
Smrtič, ktorý bol príbuzensky zviazaný s rodinou Štvrteckých. Kríž u Štefanova alebo označovaný ako
Michaláčovych kríž mal základinu od Kataríny
Michaláčovej z roku 1912. Ako nový kríž sa v roku 1928
spomína na Vlčích jamách a nový kríž Jozefa Albrechtu
a jeho manželky. Tento kríž by mal stáť v Chrásce
a z rozbitého nápisu sa dozviem len to, že bol postavený
v roku 1923. Tokošovych kríž nad dedinou nechala
postaviť v roku 1929 Helena Krempová, rod. Tokošová.
Čo sa týka kaplniek, tak najmladšia je Kaplinka
Sedembolestnej na Dolinke. Pôvodná trojhranná kaplnka
so sochou piety, ktorá bola postavená okolo roku 1910,
bola modifikovanou napodobeninou
trojhrannej
kaplnky stojacej
vedľa pútnického
chrámu v Šaštíne.
Na rozdiel od šaštínskej, bola menšia.
Socha
Sedembolestnej
bola umiestnená
vnútri vo výklenku,
chránená mrežou.
Výklenok vypĺňal
zadnú časť stavby,
pričom predná časť
bola otvorená do
podchodu s valenou klenbou s podperou, ktorá bola Kaplnka Sedembolestnej pri Novej
Dolinke.
i čelnou stranou
objektu. Stála pôvodne u cesty v poli mimo obce, lebo
Dolinka sa začala budovať až po 2. svetovej vojne. Táto
tehlová stavba bola staticky narušená a tak sa rozhodlo
o jej asanácii v druhej polovici 90. rokov 20. storočia.
Na jej mieste sa z bielych tehál na podstavci z toho istého materiálu vystavila terajšia kaplnka. Je však na
škodu, že nová kaplnka nezachovala pôvodný trojboký
ráz svojej predchodkyne.
Niekoľko desiatok metrov povyše nej smerom do dediny
stojí kaplnka sv. Antona Paduánskeho. Nachádza sa na
Hrubej dolinke na okraji časti nazývanej Jazero.

(pokračovanie na str. 6)
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Kaplnky a kríže obce Unín I.
(dokončenie zo str. 5)

Kaplnku s apsidou dal postaviť v roku 1930 Pavol
Buchta so svojou manželkou Teréziou v hodnote 15 tisíc
korún. Dokladá to
i ťažko čitateľný nápis
na
čelnej
stene
v kamennej elipsovitej doske. Celý nápis
znie: Sv. Antoníne
oroduj za nás i za
našu obec. Ku cti
a chvále Božej dali
postaviť
Pavel
a Terézia Buchta, rod
Rehák. R. P. 1930. Vo
vnútri kaplnky nájdeme na oltári sochu sv.
Antona s Ježiškom.
V
predvojnovom
období sa každoročne
v nasledujúcu nedeľu
po sviatku sv. Antona
Tokošovych kríž nad obcou.
(13. 6.) konávala u nej
slávnostná sv. omša. Táto tradícia sa po roku 1989 obnovila, ale s tou zmenou, že bohoslužba sa konáva priamo
v deň sviatku. V 90. rokoch minulého storočia bola kaplnka opravená a bola daná nová fasáda. V blízkej budúcnosti
sa chystá v rekultivovanom areáli bývalého jazera vybudovať park, kde kaplnka bude predstavovať jednu z dominánt
novej oddychovej zóny.
Martin Hoferka
(pokračovanie na budúce)

Obnovená krojová zábava
Po takmer dvoch desaťročiach od poslednej Štefanskej
krojovej zábavy sa v sobotu 16. júna 2007 uskutočnila v kultúrnom dome krojovaná zábava, ktorú usporiadala MO SZZ
za podpory obce Unín, spojenú s ochutnávkou vín miestnych
vinárov. V úvodnom nástupe sa na tanečnom parkete prítomným predstavilo 13 krojovaných párov, ktorí za doprovodu dychovej hudby Popuďané zahájili zábavu. Popri nich

Spoločné foto krojovaných krátko pred zahájením zábavy.

Unín v Plameni
Dňa 26.5.2007 sa na unínskom ihrisku konala súťaž
mladých hasičov PLAMEŇ 2007, v ktorej nás reprezentovali 2 chlapčenské a 1 dievčenské družstvo. Zúčastnilo
sa tu aj mnoho iných družstiev z okolitých obcí a miest.
Súťažilo sa v 4 disciplínach: teória, štafetový beh na
400m s prekážkami, CTIF a požiarny útok s vodou.
Naše mužstvá preukázali vysokú pripravenosť a ako
vždy, ani tento raz nesklamali. Starší chlapci v zložení
Michal Krempa, Richard Žilínek, Michal Vymyslický,
Tomáš Kubina, Marek Kupka, Ondrej Dermek, Ivan
Daniel, Pavol Zelenka, Radoslav Zelenka, Jakub Bartal
skončili na krásnom 1.mieste, mladší chlapci Peter
Rehák, Peter Šiška, Jakub Šiška, Ivan Šiška, Branislav
Masaryk, Jakub Vanek, Marek Míšaný, Frederik Flamík,
Peter Masaryk, Radka Masaryková na peknom 3.mieste.
Dievčatá - Andrea Benkovičová, Zuzana Benkovičová,
Lucia Flamíková, Zuzana Jakúbková, Veronika Pechová,
Veronika Hyžová, Alžbeta Malíková, Andrea Mihálová,
Skarleta Vaňková, Henrieta Vaňková na 1.mieste.
O štyri týždne sa v Skalici konala Pohárová súťaž
mladých hasičov. Celkovo sa zúčastnilo 10 chlapčenských a 5 dievčenských družstiev. I napriek silnej konkurencii sme dokázali obsadiť tie najkrajšie miesta: starší chlapci - 1.miesto s výsledným časom (99,5s), mladší
chlapci - 3.miesto (114,17s) a dievčatá - 1.miesto
(105,45s). Vďaka patrí aj tým, ktorí mali s nami veľkú
trpezlivosť a dokázali nás vždy dokonale pripraviť.
Scarlett Vaňková
sa do pestrých krojov oblieklo i viacero manželských párov
či jednotlivcov, ktorým sa nepodarilo presvedčiť svoje drahé
polovičky. No i tak bolo vidieť takmer všetky druhy krojov
od sviatočných až po jednoduché pracovné, do ktorých sa
obliekli organizátori vo vinotéke. Na ochutnanie bolo pripravených 71 vzoriek od 22 vystavovateľov. Na svoje si tak
mohli prísť milovníci dobrého vína, pekných krojov a veselej zábavy. Dúfajme, že táto vydarená akcia nebola na dlhé
roky posledná a budúca krojová bude už o rok.
-mh-
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Deň detí vo výsledkoch a fotoreportáži, konaný 2.6.2007
Hod na plechovky
Chlapci 1. - 4. roč.
1. Tomáš Straka
2. Marek Khúla
3. Jakub Huliman

Dievčatá 1. - 4. roč.
1. Katarína Petrášová
2. Kristína Hulimanová
3. Kristína Jankovcová

Chlapci 5. - 9. roč.
1. Marek Matula
2. Ivan Šiška
3. Denis Mihál

Dievčatá 5. - 9. roč.
1. Adriana Martišiaková
2. Pavlína Grňová
3. Radka Masaryková

Skok vo vreci
Chlapci 1. - 2. roč.
1. Jakub Žilínek
2. Dalibor Kovács
3. Jakub Huliman

Dievčatá 1. - 2. roč.
1. Alžbeta Gombárová
2. Eva Mihálová
3. Tamara Flamíková

Chlapci 3. - 5. roč.
1. Erik Pecha
2. David Landl
3. Lukáš Pecha

Dievčatá 3. - 5. roč.
1. Alica Ondrášová
2. Henrieta Vaňková
3. Veronika Malíková

Hasičský šport
Mladší chlapci 3. - 5. roč.
1. Marek Khúla
2. Peter Šiška
3. Jakub Šiška

Hasičský šport
Starší chlapci 5. - 9. roč.
1. Jakub Vanek
2. Marek Kupka
3. Pavol Zelenka

Mladšie dievčatá 3. - 5.roč.
1. Henrieta Vaňková
2. Andrea Benkovičová
3. Eva Mihálová

Staršie dievčatá 5. - 9. roč.
1. Veronika Pechová
2. Radka Masaryková
3. Zuzana Jakúbková

Streľba na hokejovú bránku
Chlapci 3. - 5. roč.
1. Filip Hrebačka
2. Jakub Žilínek
3. Dominik Malík

Chlapci 6. - 9. roč.
1. Peter Masaryk
2. Matúš Matula
3. Filip Flamík

Dievčatá 3. - 5. roč.
1. Tatiana Kovácsová

Dievčatá 6. - 9. roč.
1. Radka Masaryková

Streľba „11“
Chlapci 3. - 5. roč.
1. Marek Khúla
2. Radoslav Vaculka
3. Daniel Rehák

Chlapci 6. - 9. roč.
1. Frederik Flamík
2. Patrik Jurkovič
3. Ivan Daniel

Dievčatá 3. - 5. roč.
1. Sára Stachovičová

Dievčatá 6. - 9. roč.
1. Veronika Pechová
2. Alžbeta Malíková

Preťahovanie lanom
1. Bartalová Erika, Bartalová Natália, Bartal Juraj, Rusinko
Milan, Surový Radek
2. Kupka Marek, Zelenka Pavol, Zelenka Peter, Bulková
Sáša, Vaculková Anita
3. Šiška Ivan, Šiška Peter, Kríž Jaroslav, Reháková Mária,
Masaryková Radka
(pokračovanie na str. 8)
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Deň detí vo výsledkoch a fotoreportáži, konané 2.6.2007
(dokončenie zo str. 7)

Streľba zo vzduchovky
Chlapci 4. - 6. roč.
1. Jakub Šiška
2. Dominik Starych
3. Jaromír Šiška

Chlapci 5. - 9. roč.
1. Richard Žilínek
2. Ľubomír Polakovič
3. Jaroslav Kríž

Dievčatá 4. - 6. roč.
1. Ľubica Tokošová
2. Radka Petrášová
3. Katarína Petrášová

Dievčatá 5. - 9. roč.
1. Zuzana Jakúbková
2. Skarlet Vaňková
3. Veronika Pechová

Lyžička sem, lyžička tam
1. Lukáš Hrebačka
2. Katarína Petrášová
3. Alžbeta Gombárová

Tipovacia súťaž
víťazom
Zelenka

sa

stal

Pavol

Športové priateľstvo pokračuje ...

Nafukovanie balónikov
Chlapci 4. - 6. roč.
1. Milan Rusinko
2. Filip Landl
3. Anton Mihál

Chlapci 1. - 3. roč.
1. Richard Landl
2. Tomáš Straka
3. Jakub Huliman

Dievčatá 4. - 6. roč.
1. Radka Petrášová
2. Alica Ondrášová
3. Ľubica Tokošová

Dievčatá 1. - 3. roč.
1. Alžbeta Bartalová
2. Anita Vaculková
3. Sabína Jankovičová

Dňa 14. júla 2007 sa už po 34. krát stretli športoví priatelia,
či už starší alebo mladší z dvoch družobných športových
klubov z oboch brehov rieky Moravy. Toto športové priateľstvo prežilo politické režimy, rozdelenie spoločnej republiky a naďalej pretrváva. Unínski športovci sa zodpovedne po
každej stránke pripravili na privítanie športových priateľov
z Moravy. Ich početnú delegáciu, na čele ktorej stál starosta
obce Moravany Ing. Petr Kostiha privítali členovia výboru
TJ Unín a starosta obce p. Štefan Andel. Počas osláv sa odohrali dva priateľské medzištátne zápasy z ktorých domáci
vyšli „naprázdno“. Starší futbalisti prehrali so svojimi rovesníkmi 3 : 4 a v zápolení A-mužstva boli zase úspešnejší hostia, ktorí zvíťazili 3 : 1, keď jediný gól domácich vsietil
Martin Krempa. Domáci funkcionári a hráči zablahoželali
hráčom Moravan k postupu do Majstrovstiev okresu
Hodonín, ktorý je vyvrcholením snahy hráčov, funkcionárov ako i fanúšikov klubu TJ SLAVOJ MORAVANY.
Po skončení športových zápolení sa všetci stretli na tanečnej
zábave, kde sa do skorých ranných hodín spoločne zabávali,
tancovali a spomínali.
Súčasťou športového popoludnia bol aj III. ročník Unínskej
jedenástky. Do súťaže sa prihlásilo 68 súťažiacich. Bolo realizovaných 14 kôl pokutových kopov. 9 súťažiacich bolo
odmenených, 8 vecnými cenami so športovou tematikou
a prvú cenu už tradične darovalo Roľnícke družstvo Petrova
Ves - odstavča.
Výsledky:
1. Martin Krempa, Unín
2. Ing. Pierre Meridian, Bratislava
3. Tomáš Hoferka, Unín
4. Peter Khúla, Unín
5. Juraj Ondráš, Unín
6. Miroslav Hurban, Holíč
7. Milan Vanek, Unín
8. Jaroslav Kalinec, Moravany
9. Patrik Potreský, Unín
Víťazom blahoželáme
J. Palkovič
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Začala sa opäť nová futbalová sezóna
Na prahu novej futbalovej sezóny 2007/2008 sme požiadali
o rozhovor trénera A-mužstva p. Petra Regáska.
Pán tréner, ak dovolíte, vrátim sa k už minulej sezóne
2006/2007. Zažili ste ju z pozície hráča i trénera. Ako hodnotíte uplynulú sezónu z Vášho pohľadu?
V prvom rade by som chcel poďakovať vedeniu TJ za dôveru, keď mi zverilo trénerskú taktovku po odchode trénera p.
Jozefoviča. Najskôr sa vrátim k jeho osobe. Podľa môjho
názoru vykonal unáhlený krok, predčasný odchod od mužstva. Mužstvo bolo po kondičnej stránke veľmi dobre pripravené, dobre trénované, čo sa prejavilo ku koncu súťaže, kde
sme súperov „prevalcovali“ temer v každom zápase.
Umiestnenie mužstva bolo optimálne. Vzhľadom ku kvalite
kádra, mohlo objektívne skončiť o dve miesta vyššie, keby
hra a výsledky na jeseň boli také, ako v jarnej časti, ktorá sa
nám mimoriadne vydarila. Nechcem a nebudem vyzdvihovať jednotlivcov, ale chcem vyzdvihnúť silu kolektívu, ktorá
sa prejavila najmä v jarnej časti.
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Rozlosovanie jesennej časti
súťažného futbalového ročníka
2007/2008
Žiaci
1.
4.8.2007
2.
11.8.2007
3.
18.8.2007
4.
25.8.2007
5.
28.8.2007
6.
1.9.2007
7.
8.9.2007
8.
15.9.2007
9.
22.9.2007
10. 29.9.2007
11. 6.10.2007
12. 13.10.2007
13. 20.10.2007
14. 27.10.2007
15. 3.11.2007

17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
15.30 hod.
15.30 hod.
14.30 hod.
14.30 hod.
14.00 hod.
13.30 hod.

Unín - Dubovce
Koválov - Unín
Unín - Rovensko
Prietrž - Unín
Unín - Trnovec
Štefanov - Unín
Unín - Vrádište
Bor.Sv.Jur - Unín
Unín - Častkov
Letničie - Unín
Unín - P. Močidlany
Sobotište - Unín
Unín - voľno
Unín - Š.Humence
Jablonica - Unín

14.30 hod.
14.30 hod.
14.30 hod.
14.30 hod.
14.30 hod.
13.30 hod.
13.30 hod.
13.00 hod.
13.00 hod.
12.30 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
11.30 hod.
11.30 hod.
11.00 hod.

Unín - Mokrý Háj
Jablonica - Unín
Unín - Mor. Sv. Ján
Prietrž - Unín
Unín - Čáčov
Kopčany - Unín
Unín - Brodské
Bor. Sv. Jur - Unín
Unín - Cerová
Rybky - Unín
Unín - Petrova Ves
Trnovec - Unín
Unín - Štefanov
Unín - Oreské
Rovensko - Unín

Dorast

Aká bola príprava na túto sezónu?
S prípravou sme začali v domácich podmienka 4. júla.
Mužstvo je zložené len a len z domácich hráčov, zatiaľ bez
žiadnej posily (i keď v talóne sa jedna rysuje). Počítame len
s tromi - štyrmi hráčmi z vlastného dorastu. Vzhľadom
k možnostiam a schopnostiam mužstva má na to umiestniť sa
lepšie ako v minulom ročníku. Káder nie je veľmi široký.
V prípade, že sa nám budú vyhýbať zranenia, chceli by sme
hrať o stred tabuľky, hrať pokojne pre potešenie divákov
a radosť hráčov, čo nebude na kvalitu mužstiev v tomto ročníku ľahké. Veď našu súťaž budú hrať mužstvá ako Holíč,
ktoré zostúpil z krajskej súťaže a aj ambiciózny nováčik
z Popudinských Močidlan. Kvalita zostávajúcich mužstiev,
ako sme sa mohli pri minulej sezóne presvedčiť, je veľká.
Nevzdávame sa, ale veríme, že kvalitnou hrou uhráme naše
postavenie, ktoré sme si vytýčili.
Futbal je hra. Budeme sa snažiť hrať tak, aby sme uspokojili
náročného unínskeho diváka. Vieme, že všetko vždy nevyjde
tak, ako si ja, tréner predstavujem, nie všetko vyjde tak ako
si hráči predstavujú, ale veríme, že fanúšik vždy objektívne
zhodnotí naše výkony. Ideme do súťaže so snahou a predsavzatím podávať čo najlepšie výkony, predvádzať čo najlepší
futbal.
Ďakujeme za rozhovor
J. Palkovič

1.
5.8.2007
2.
12.8.2007
3.
19.8.2007
4.
26.8.2007
5.
29.8.2007
6.
2.9.2007
7.
9.9.2007
8.
15.9.2007
9.
23.9.2007
10. 30.9.2007
11. 7.10.2007
12. 14.10.2007
13. 21.10.2007
14. 28.10.2007
15. 4.11.2007

A-mužstvo dospelí
1.
5.8.2007
2.
12.8.2007
3.
19.8.2007
4.
26.8.2007
5.
29.8.2007
6.
2.9.2007
7.
9.9.2007
8.
16.9.2007
9.
23.9.2007
10. 30.9.2007
11. 7.10.2007
12. 14.10.2007
13. 21.10.2007
14. 28.10.2007
15. 4.11.2007

17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
15.30 hod.
15.30 hod.
15.30 hod.
14.30 hod.
14.30 hod.
14.00 hod.
14.00 hod.
13.30 hod.

Unín - Dubovce
Koválov - Unín
Unín - Radošovce
Hlboké - Unín
Unín - Holíč A
Kopčany - Unín
Unín - Brodské
Letničie - Unín
Unín - Cerová
Rybky - Unín
Unín - Sekule
P. Močidlany - Unín
Unín - Šaštín
Unín - Oreské
Š.Humence - Unín
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Výsledky futbalovej súťaže ročník 2006/2007
MO starší žiaci
1. Sekule
2. Prietrž
3. Trnovec
4. Radimov
5. Š.Humence
6. Dubovce
7. Koválov
8. Rohov
9. P.Močidlany
10. Rovensko
11. Unín
12. Letničie
13. Jablonica
14. Sobotište

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

20
17
16
15
14
12
13
13
12
7
7
6
1
1

3
2
4
6
5
7
3
2
4
6
4
4
4
2

3
7
6
5
7
7
10
11
10
13
15
16
21
23

123:22
88:52
59:24
83:42
73:45
57:30
78:54
63:44
65:60
43:97
34:63
28:55
35:124
13:128

63
53
52
51
47
43
42
41
40
29
25
22
7
5

1. Borský Mikuláš
2. Mokrý Háj
3. Mor.Sv.Ján
4. Kopčany
5. Štefanov
6. Trnovec
7. Unín
8. Jablonica
9. Brodské
10. Rovensko
11. Rybky
12. Bor. Sv. Jur
13. Cerová
14. Oreské
15. Petrova Ves

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

21
18
17
16
17
14
13
12
11
9
9
7
6
6
1

4
5
5
5
1
2
4
6
4
5
4
7
6
5
3

3
5
6
7
10
12
11
10
13
14
15
14
16
17
24

107:32
96:39
112:47
98:37
86:61
66:62
54:59
70:64
64:86
46:61
64:81
62:86
33:80
50:101
26:138

67
59
56
53
52
44
43
42
37
32
31
28
24
23
6

MO - dospelí
1. Borský Mikuláš
2. Radošovce
3. Šaštín
4. Oreské
5. Sekule
6. Koválov
7. Kopčany
8. Unín
9. Dubovce
10. Brodské
11. Hlboké
12. Rybky
13. Š. Humence
14. Cerová
15. Letničie
16. Čáry

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

19
17
16
13
12
12
13
11
11
11
10
11
12
9
9
6

5
6
7
6
7
5
4
6
11
5
8
5
5
7
4
5

6
7
7
11
11
13
13
13
8
14
12
14
13
14
17
19

67:37
57:40
67:39
59:44
47:44
55:55
50:44
42:48
41:44
51:57
33:41
43:54
59:71
36:48
37:49
34:63

62
57
55
45
43
41
40
39
38
38
38
38
38
34
31
23

MO - dorast

Strelci gólov - žiaci
7 Tomáš Kubina
5 Peter Rehák
4 Jakub Vanek
4 Milan Hoferka
4 Matúš Matula
3 Martin Mlčúch
2 Peter Masaryk
2 Anton Mihál
1 Frederik Flamík
1 Ľubomír Polakovič
1 Daniel Míšaný

Strelci gólov - dorastu
21 Branislav Tureček
19 Peter Šeba
2 Adam Mihál
2 Peter Rusinko
1 Pavol Herceg
1 Tomáš Švec
1 Marek Matula
1 Patrik Potreský
2 kontumácie

Strelci gólov - dospelí
12 Peter Drúžek
6 Ivan Tureček
5 Juraj Ondráš
5 Boris Malík
3 Mikuláš Mach
3 Pavol Šebesta
3 Martin Krempa
1 Peter Rehák
1 Erik Hoferka
1 Miroslav Hodáň
1 Slavomír Mach
1 vlastný
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