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Veľká noc 2009

Sviatky jari sú tu zas,
oslávte ten krásny čas.
Príjemné prežitie
veľkonočných sviatkov,
veľa zdravia a pohody
praje redakcia.

Veľká noc a tajomstvo
života, ktorý sa rodí zo
smrti
Každý z nás je citlivý na svoju osobu.
Vnímame vlastnú krásu a oceňujeme ju.
Málokedy sa nám však darí pochopiť jej
skutočný dosah a rozsah. Vnímame sa
často krát vonkajškovo, okrajovo, nie
úplne. Potrebujeme preto chvíle zastavenia sa, vnútorného stíšenia, aby sme objavili pramene našej skutočnej krásy a identity. Chvíle, keď zanecháme vonkajšiu,
i keď často krát veľmi dôležitú činnosť
a sústredíme sa na naše vnútro.
Vykročíme po ceste vnútorného spoznávania sa a uvedomovania si hodnoty vlastnej bytosti, našej osoby. Na to potrebujeme príležitosť. Touto môže byť i táto Veľká
noc. Čas, keď oslavujeme život, ktorý
víťazí. Nádej, ktorá preráža mraky smrti
a smútku a privádza svetlo a deň do našich
životov. Ako ju ale prežiť, aby sme mohli
načerpať? Ako naozaj objaviť prameň skutočnej hĺbky Veľkej noci a potom z tohto
prameňa čerpať aj v našich životoch?
Veľký, nedávno zosnulý slovenský básnik, Milan Rúfus vo svojich silných a citlivých veršoch silno zdôrazňuje potrebu
vnútra objavenia krásy. Zastavenia sa.
Objavuje to sám na sebe, hoci si uvedomuje, že je ľahšie vnímať vonkajšok alebo
iných, ale málokedy seba.
A čo som nehľadal,
keď bolo hľadať treba?
Iných som otváral.
No otvoril sám seba?
(Premlčané otázky, básnická zbierka
Ako stopy v snehu, 2009)
Toto si silno uvedomil i hrdina fiktívneho,
ale nie nereálneho príbehu vo filme Seven
pounds (Sedem životov), ktorý po spáchaní hrozného činu, na ktorom mal v mnohom podiel - jednalo sa o cestné nešťastie,
pri ktorom zahynulo 7 ľudí, medzi nimi
i milovaná manželka, vstúpil do seba,

Jar na záhumní.
opustil vonkajškovosť a plytkosť a rozhodol sa ísť do hĺbky. Darovať sa. Vyšiel zo
svojho sveta a svojich predstáv a začal sa
otvárať pre druhých, spôsobom veľmi
zvláštnym a pre mnohých takmer nemožným, ale skutočným.
Predchádzajúci pápež Ján Pavol II.
zdôrazňoval myšlienku toho, že pravá
láska sa má vždy stávať darom. „Nie je
bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa
dáva a je schopný darovať seba samého.“
Aj súčasný sv. otec Benedikt XVI. zdôrazňuje darovanie sa ako zbraň proti strachu,
smútku, blahobytu. Hovoril na túto tému
i počas nedávnej návštevy Afriky, kde
pozýval mladých robiť odvážne kroky bez
strachu, lebo cestu, ktorú nám ponúka
Boh, môžeme nazvať krásnym dobrodružstvom. „Majte odvahu na definitívne rozhodnutia, pretože v skutočnosti sú jediné,
ktoré neničia slobodu, ale jej dávajú
správny smer, umožňujú jej napredovať
a tak dosiahnuť niečo veľké v živote. Život
má cenu, iba ak máte odvahu na dobrodružstvo, dôveru, že Pán vás nikdy neponechá samých.“ (KN 13, 2009, s. 6)
Aj táto Veľká noc môže byť krásnym
dobrodružstvom. Dobrodružstvom lásky
Krista k nám. Lásky toho, ktorý čistý sa
dáva za nás, ktorí sa často krát ušpiníme.
Aj vlastnými rozhodnutiami alebo chybami. Nech toto tajomstvo života, ktorý premáha smrť, strhne i nás k láske. K darovaniu sa iným, aby to semiačko lásky zasiate v našich srdciach v deň nášho počatia

foto: M Hoferka
mohlo rozkvitať v krásny strom prinášajúci množstvo nádherných plodov.
Želám Vám všetkým požehnanú Veľkú noc
i celé veľkonočné obdobie.
Robo Flamík, sdb

Krásneho životného jubilea sa
v roku 2009 dožívajú naši
najstarší spoluobčania:
Ženy:
Mária Dermeková
Monika Michálková
Štefánia Drúžková
Rozália Petrášová
Agneša Varmužová

96 rokov
95 rokov
95 rokov
90 rokov
90 rokov

Muži :
Ján Michálek
Florián Mihál
Alexander Masaryk
František Novák

95 rokov
89 rokov
86 rokov
86 rokov

Manželský pár:
Monika a Ján Michálkovci
24.1.1939 - 70.výročie sobáša

-

Všetkým prajeme veľa zdravia,
Božieho požehnania,
spokojnosti
v rodinnom kruhu
a ešte veľa pokojne
prežitých rokov.
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Výsledky volieb prezidenta SR
v obci

Spoločenská kronika

V sobotu 21.3.2009 sa otvorili volebné miestnosti a občania si
mohli po tretí krát zvoliť svojho prezidenta. V našej obci sa
zúčastnilo 1.kola voľby 48,15 % voličov z 947 oprávnených zapísaných voličov t.j. 456. Bolo odovzdaných 452 platných hlasov
a 4 hlasy boli neplatné.
Odovzdané platné hlasy sa rozdelili medzi kandidátov nasledovne:
1. Ivan Gašparovič, doc., JUDr., CSc.
226 hlasov
2. Iveta Radičová, prof., PhDr., PhD.
180 hlasov
3. František Mikloško, RNDr.
14 hlasov
4. Zuzana Martináková
11 hlasov
5. Dagmara Bollová, PaedDr.
10 hlasov
6. Milan Sidor, PhDr., CSc.
6 hlasov
7. Milan Melník, prof., RNDr., DrSc.
5 hlasov

Narodili sa:
Martin Dermek
Walter Göbl
Adela Bombolová
Patrik Morávek
Filip Topor
Mário Flamík

Zosobášili sa:
Peter Vávrovič a Danka Lacová
10.1.2009
Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom

Druhého kola, ktoré sa konalo 4.4.2009 sa zúčastnilo z celkového
počtu 940 oprávnených voličov 52,1%, čo je 490. Bolo odovzdaných 484 platných a 6 neplatných hlasov. Odovzdané platné hlasy
sa rozdelili medzi kandidátov nasledovne:
Ivan Gašparovič, doc., JUDr., CSc.
277 hlasov
Iveta Radičová, prof., PhDr., PhD.
207 hlasov.

Opustili nás:

Štatistika obce Unín za rok 2008

Česť ich pamiatke

Obec Unín má k 31.12.2008 spolu 1.198 obyvateľov
- z toho mužov
- z toho žien
V roku 2008 sa narodilo spolu 8 detí
- z toho chlapcov
- z toho dievčat
V roku 2008 zomrelo spolu občanov
- z toho mužov
- z toho žien
V roku 2008 sa do obce prisťahovalo spolu obyvateľov
- z toho mužov
- z toho žien
V roku 2008 sa z obce odsťahovalo spolu obyvateľov
- z toho mužov
- z toho žien
V roku 2008 bolo zosobášených spolu párov
- z toho v Uníne
- z toho mimo obce

596
602
5
3
17
8
9
25
12
13
11
1
10
9
6
3

nar. 1.1.2009
nar. 27.1.2009
nar. 2.2.2009
nar. 2.2.2009
nar. 4.2.2009
nar. 7.3.2009

Pavol Ovečka
Ján Pecha
Regina Paníčková
Štefan Straka

vo veku 85 rokov
vo veku 77 rokov
vo veku 90 rokov
vo veku 91 rokov

Zápis do materskej školy
V materskej škôlke sa dňa 10. marca objavili nové tváre, očká
plné očakávania z neznámeho. Prišlo sem desať detí so svojimi
rodičmi, aby sa zapísali do škôlky na školský rok 2009/2010.

Kultúrno-spoločenská činnosť
Čo bolo:
28.12.2008 - stolnotenisový turnaj „O pohár starostu obce“
31.12.2008 - Silvestrovská zábava - DT Klub
25.1.2009 - Detský maškarný ples - chovatelia
14.2.2009 - Tradičný maškarný ples - hasiči
21.2.2009 - Fašiangy a pochovávanie basy - mládenci z obce

Čo bude:
12.4.2009 - Veľkonočná diskozábava - športovci
18.4.2009 - Koštovka vín - záhradkári
3.5.2009 - Mariša - divadlo
10.5.2009 - Deň matiek
30.5.2009 - Deň detí - obec a spoločenské organizácie
13.6.2009 - PLAMEŇ - súťaž mladých hasičov
27.6.2009 - Petropavlovská krojová zábava - záhradkári
4.7.2009 - Priateľské stretnutie futbalistov Unín - Moravany
25.7.2009 - Samohyby - DT Klub

Deti zaujaté hrou.
Najprv ich pani riaditeľka privítala vo svojej pracovni, kde rodičia
odovzdali potrebné formuláre a budúci škôlkari dostali balíček
sladkostí a obrázky. Následne sa oboznámili s novými priestormi
materskej školy. Detičky sa zo začiatku trochu ostýchali, ale
o chvíľu stratili počiatočné zábrany a ujali sa množstva hračiek.
Domov sa im odchádzalo ťažko, v niektorých očkách sa zaleskli
aj slzičky. Drobcom sa v škôlke naozaj páčilo. Za seba a aj ostatných rodičov len dúfam, že im tá radosť a elán vydrží a budú sa
v škôlke cítiť tak dobre, ako sa cítili v tento prvý slávnostný deň.
foto a text: Hana Slobodová
V čase od 17.4. do 20.4.2009 bude na parkovisku pri potoku
pristavený kontajner, kde je možnosť odložiť rôzne váľandy,
nábytky, matrace, koberce a iný veľko-objemový odpad.
Zakazuje sa vývoz odpadu na starú skládku nad vodojem.
Porušenie tohto zákazu bude riešené pokutou.
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Ako sme prešli na EURO, alebo tvrdá Poplatok za službu spojenú
mena už aj v našich peňaženkách
s odoberaním obedov
Euro. Jednoduché slovo pozostávajúce zo 4 písmen, ktoré bolo
vari najviac skloňované na prelome rokov 2008-2009. Z každej
strany sa na nás valili informácie o výhodách novej meny.
Konverzný kurz sme poznali tak dobre ako termín našej výplaty.
Vrcholom boli eurokalkulačky, ktoré sa stali predmetom nejedného rodinného sporu, nakoľko matematika bola neúprosná - 1 dom
= 1 eurokalkulačka. A v tom pohnutom historickom období na
začiatku nového roka, keď sme v obchodoch nechávali právoplatne naše posledné slovenské korunky, sme sa domov vracali s ťažšou peňaženkou s akou sme išli nakupovať. A ako to videli sami
obchodníci? Ako povedala vedúca miestneho obchodu s rozličným tovarom COOP Jednota Milada Drúžková, ľudia ani v prechodnom období, keď platili obe meny, nemali problémy s orientáciou cien tovaru. Iba väčšiu pozornosť si vyžadujú centové
mince ako u zákazníkov, tak i u predávajúcich. Všetko je však len
vecou zvyku. Ľudia stále prerátavajú ceny na slovenské koruny,
ale to je úplne normálne aj u tých neskôr narodených. A či boli
nejaké mimoriadne príhody? Vlastne ani nie, tvrdí vedúca.
Niektorí spočiatku síce eurá nazývali markami, ale i tak vedeli aká
je ich hodnota. V podobnom duchu sa vyjadrovali i ďalší opýtaní
obchodníci, hoci nejakú tú epizódu sme predsa len objavili. Raz
sa prišla opýtať jedna starenka s 50 eurovou bankovkou v ruke, či
jej to bude stačiť na chlieb a druhý prípad sa prihodil istému pánovi, ktorý v dobrej viere platiac 20 eurovou bankovkou podával
prekvapenej obchodníčke slovenskú 50-korunáčku.
Teraz si už iba môžeme priať, aby tých eur bolo v našich peňaženkách čo najviac. A vôbec nám nebude vadiť, ak budú peňaženky ťažké.
-mhTelocvičňa základnej školy bola využívaná počas zimného
obdobia omnoho viac, ako po minulé roky. Keďže „dostala
riadne zabrať“, musia byť vykonané drobné opravy. Z toho
dôvodu sa od 1.apríla nebude využívať na hru futbalu, k čomu
bude slúžiť viacúčelové ihrisko s umelou trávou a ihrisko TJ.
Viacúčelové ihrisko má vypracovaný prevádzkový poriadok
schválený obecným zastupiteľstvom. Za jeho dodržiavanie je
zodpovedný Ján Včelka. V celom areáli školy je prísny zákaz
fajčenia.

Tohtoročný záver fašiangu, ktorý pripadol na víkend 21. 2. 2009,
bol ešte pod taktovkou pani zimy. No dobrej nálade, spevu, tancu
a večernému pochovávaniu basy v podaní našich štyroch „regrútov“ a 10 „podregrútov“ vôbec neprekážala.
foto: M. Hoferka

Obec už dlhšiu dobu zabezpečuje rozvoz stravy pre
dôchodcov zo školskej jedálne. Doteraz bola táto služba
bezplatná. Po zvýšení počtu záujemcov o rozvoz, obecné
zastupiteľstvo stanovilo uznesením č.15/2009 od 1.apríla
2009 poplatok za dovoz jedného obeda vo výške 15 centov.

Veľkonočná idyla
Zmŕtvychvstanie Pána - veľkonočná nedeľa,
o tomto úžasnom zázraku i príroda vedela.
Triumf Krista - MILOSRDENSTVO - svetom letí,
radosťou a slávou napĺňa miliardy ľudí.
Po temnej noci rany nášho Pána žiaria veľkonočná idyla krásu dejín otvára.
Tlkot srdce priťahuje do Tvojich ramien,
u Teba Pane nájde každá duša svoj prameň.
Veľkonočným tónom zaznej i hlas zvona,
odíď od všetkých domovov - ty čierna clona!
Vzkriesený všetkým klávesám radosť rozdáva,
túžba duše za Kristom - nové krídla dostáva.
K Tvojim nohám Pane zložiť smiem
svoju ľudskú biedu, všetko trápenie.
Vzkriesený Kristus - Pán sveta,
bez Tvojich rán a zmŕtvychvstania
by človek z hriechu nepovstal!
Anna Dermeková

Možnosť využitia novej služby pre
seniorov
Po uvoľnení priestorov bývalej materskej školy a pošty, obecné zastupiteľstvo rozhodlo túto budovu zrekonštruovať a zriadiť tu
zariadenie pre seniorov a občanov, ktorí potrebujú celodennú
opatrovateľskú starostlivosť.
V súčasnosti intenzívne prebiehajú práce na rekonštrukcii tak,
aby bol domov sociálnych služieb pre dospelých dokončený
a odovzdaný do užívania v septembri tohto roka. Celkom tu bude
24 miest, z nich 2 izby sú po dvoch a ostatné sú po jednom klientovi. Zariadenie je budované predovšetkým pre potreby našich
spoluobčanov a občanov z blízkeho okolia. Ak sa však nenaplní,
budú môcť naše zariadenie využiť i záujemcovia z rôznych častí
Slovenska.
Žiadosti sa registrujú na obecnom úrade. Môžu si ich podávať
občania v dôchodkovom veku a tí, ktorí pre zhoršený zdravotný
stav potrebujú celodennú starostlivosť. Záujemca o umiestnenie
bude musieť predložiť „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“. Potrebné informácie podajú pracovníci obecného úradu.
Tí občania, ktorí potrebujú byť umiestnení v takomto zariadení,
majú teraz možnosť. Je tu výhoda domáceho prostredia, známych
spolubývajúcich ako i personálu. Môže sa stať, že po dlhšom
váhaní bude zariadenie obsadené klientmi z iných obcí a miest.
Prevádzka bude zahájená najneskôr 1.10.2009 a v tomto čase
by malo byť i zariadenie naplnené, aby personál mohol začať všetkým poskytovať plnohodnotné služby.
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Čo nové v školstve ?
Vážení občania, opäť mám možnosť zrekapitulovať dianie školstva
v našej obci. Od začiatku septembra sa už hodne udialo a ešte sa
do konca roka i udeje. Dovoľte mi v časovom slede spomenúť
aspoň to najdôležitejšie, čím sme prešli.
september 2008
- Základná umelecká škola Holíči umožnila naším žiakom znovu
navštevovať pre ich veľký záujem svoje odbory v pobočke ZŠ
s MŠ Unín. Sú to: hudobná náuka - 18 žiakov, spev - 7 žiakov,
dychové nástroje - 13 žiakov, výtvarný odbor - 31 žiakov, tanečný odbor - 19 žiakov.
- Dali sme našim deťom možnosť vybrať si pracovať v poobedňajšom čase v nasledovných krúžkoch : poznávanie prírody, dramatický, šikovných rúk, hra s počítačom, počítačový, literárny, futbalový, matematický a športový.
október 2008
- Najlepší bežci školy sa zúčastnili cezpoľného behu v Holíči, kde
nás veľmi pekne reprezentovali.
kategória žiak: 1. miesto Ľubomír Polakovič
2. miesto Jakub Vanek
3. miesto Peter Rehák
kategória žiačka: 1. miesto Sabína Vrbová
2. miesto Adriana Surová
3. miesto Veronika Hyžová
Svojim výsledkami si zabezpečili postup na Krajské majstrovstvá
v Piešťanoch. Sabína Vrbová tu získala pekné 5. miesto.
november 2008
- Základnú školu navštívil kúzelník Albert. Jeho umelecké vystúpenie si okrem školákov a škôlkarov z Unína prišli pozrieť i žiaci
z Radimova. Svoj úspech znásobil i tým, že často žiadal o pomoc
pri svojich kúzlach i detské obecenstvo.
- Trnavské divadlo Jána Palárika sa predviedlo našim žiakom
v dvoch krásnych predstaveniach - Maco Maťo hľadá hniezdo
a Faust a Margaréta. Tento zážitok bol umocnený i návštevou
McDonaldu, kde sa mohli deti občerstviť a prezrieť si výrobu
rýchleho občerstvenia priamo v zákulisí tohto podniku.
december 2008
- Vo vianočne vyzdobených triedach si žiaci príjemnou atmosférou pripomenuli blížiace sa sviatky a rozlúčili sa so starým
rokom.
január 2009
- Vo všetkých ročníkoch sa uskutočnili čitateľské besedy venované tichej spomienke na Milana Rúfusa, ktorý nás navždy opustil.
Žiaci si pripomenuli jeho celoživotnú tvorbu a jeho odkaz, ktorý
je z nej citeľný.
február 2009
- Po dobu troch dní navštívila našu školu školská inšpekcia, ktorá
kontrolovala využívanie nových foriem, metód a prvkov vyučovania vo všetkých ročníkoch.
- Pod dohľadom zástupkyne riaditeľa, učiteľky 1. ročníka a psychologičky sa uskutočnil zápis žiakov do prvého ročníka.
V novom školskom roku budeme mať opäť plnšiu triedu prváčikov.
marec 2009
- Matematický klokan je celoslovenská súťaž pre žiakov, ktorí si
chcú preveriť svoje matematické schopnosti a vyhrať nejakú
peknú cenu. Tento rok sa do súťaže prihlásilo 26 žiakov 1.stupňa
a 9 žiakov 2.stupňa. O ich úspechoch budeme informovať v ďalšom vydaní novín.
- Každoročne sa koná plavecký výcvik pod pedagogickým

a odborným dozorom v senickej plavárni. 46 žiakov od 1. po
4.ročník sa dvakrát do týždňa snaží poriadne pripraviť na posledný deň, kedy sa v súťažiach ukáže, kto je najlepší. Samozrejme, že
si každý žiak na záver zaslúži mokré vysvedčenie.

foto: Ľ. Masaryková
- Prvú veľkú skúšku vo svojom živote zažili žiaci 9. ročníka, pretože v MONITORE 9 museli preukázať svoje doterajšie vedomosti z materinského jazyka a matematiky. Ich výsledky a výber
ďalšieho vzdelávania deviatakov uverejníme v budúcom čísle.

Spoločné foto deviatakov.

foto: D. Hladká

Čím oživiť vyučovanie ?
Fádnosť, memorovanie vedomostí a klasické vyučovanie už dávno
nie je v školách moderné. Ako docieliť, aby sa hodiny oživili, aby
boli zaujímavejšie a tvorivejšie? Učiteľský kolektív sa každoročne
snaží zapojiť žiakov do rôznych projektov, ktoré napomáhajú túto
problematiku riešiť. Zároveň práca v projektoch dáva šancu
vyzdvihnúť dieťa na vyššiu úroveň, poukazuje na jeho originalitu
a výnimočnosť.
V tomto roku majú žiaci možnosť individuálne alebo kolektívne
pracovať na týchto projektoch: Občianske vzdelávanie ICCES
2009; Matematická olympiáda; Pauzička - informatická olympiáda; Bobor - internetová súťaž; Pytagoriáda; Ochrana životného
prostredia; Komunikácia v angličtine; Zdravý životný štýl v mojej
rodine; Vytvor svoj komiks; Vlastná tvorba - zdravo žiť, nielen
o ňom hovoriť; Vlastná tvorba - EURO; Strom priateľstva; Voda
v prírode; Stopy našich predkov; Moje zdravie; Naša obec; Činnosť ľadovcov, činnosť vetra
Mgr. Michaela Vaňková

Pookriali na duši
V predvianočnom čase si našli starosta obce a členky výboru červeného kríža a jednoty dôchodcov čas a navštívili našich bývalých
spoluobčanov (Bertínu Jančíkovú, Emíliu Jančíkovú, Máriu
Ujhélyiovú, Máriu Varmužovú, Agnešu Hladíkovú, Annu
Macejkovú a Milana Kubu) v Domove dôchodcov a sociálnych
služieb v Holíči a v Mokrom Háji.
Návšteva sa niesla v príjemnej atmosfére spomienok na veselé,
ale aj menej príjemné chvíle prežité v rodnej obci. Srdcia všetkých navštívených pookriali, lebo si uvedomili, že aj po ich
odchode z obce si na nich ktosi predsa len spomenie.
Oľga Potreská, predsedníčka MS SČK Unín
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Královské ocenenie pre Milana Richtera
Za upevňovanie kontaktov medzi Nórskom a Slovenskom
najmä v oblasti kultúry udelil nórsky kráľ Harald V. ako prvému
Slovákovi, Milanovi Richterovi, spisovateľovi, prekladateľovi
a vydavateľovi prestížne ocenenie Kráľovský nórsky rad za
zásluhy - rytier 1. triedy. V rokoch 1992 až 1995 pôsobil ako
chargé d’affaires a.i. v Nórsku a pre Island. Keďže v tom čase
vznikla samostatná Slovenská republika, robil všetko pre to, aby
sa Nóri o našej krajine dozvedeli čo najviac. „Aj kvôli tomu vnímam toto ocenenie ako isté zadosťučinenie za moje pôsobenie
v tejto krajine. A rovnako ma teší, že Nórsko na mňa nezabudlo“,
hovorí Milan Richter, ktorý chodí k severanom každoročne na
návštevu. „S Nórmi sa ťažko nadväzujú kontakty, sú neprístupnejší. Ale keď sa s vami skamarátia, väčšinou ide o priateľstvá na celý
život,“ dodáva.
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Ďalej Vám oznamujeme, že v najbližšom období budú po
celom katastrálnom území stabilizované geodetické body a lomové body hranice obvodu pozemkových úprav. Tieto body budú
stabilizované buď drevenými kolíkmi alebo obetónovanými železnými trubkami alebo tyčami. Vzhľadom k tomu, že takéto body
budú využívané pri ďalších geodetických prácach, žiadame Vás,
aby ste ich neničili ani inak nepoškodzovali. Ich poškodenie je
v zmysle §287 Trestného zákona č.300/2005Z.z. trestné.
Veríme, že projekt pozemkových úprav bude pre obec Unín
prínosom, vyrieši veľkú rozdrobenosť pozemkov a zabezpečí ekologickú stabilitu územia.
Ing. Dagmar Markovičová
Pozemkový úrad Senica

Výročná členská schôdza Jednoty
dôchodcov Unín
Priestory kultúrneho domu ožili veselou vravou našich seniorov, ktorí sa v nedeľu 8.marca zišli na výročnej členskej schôdzi.
Pozvanie prijal i starosta obce Štefan Andel a predseda okresnej
organizácie ing. Jozef Morbacher. Spevácka skupina ÚSMEV,
vytvorená z členskej základne, si pripravila pekný kultúrny program, ktorým obveselila všetkých prítomných, ktorí si spolu
s nimi zanôtili.

Milan Richter preberá rád z rúk veľvyslankyne.
foto: Nórska ambasáda
Milan Richter preložil viac ako 55 kníh a 10 divadelných hier
z nemčiny, angličtiny, švédčiny, nórčiny, dánčiny či češtiny.
Okrem toho publikoval i poviedky, básne a eseje. Ocenenie mu
17. decembra 2008 na slávnostnom ceremoniáli odovzdala veľvyslankyňa Nórska na Slovensku Brit Lovseth.
K tomuto krásnemu oceneniu sa svojim blahoželaním pripojil
i starosta obce a obecné zastupiteľstvo v mene všetkých občanov
obce.
Podľa tlače spracovala redakcia

Pozemkové úpravy
V katastrálnych územiach Unín a Sedlište (unínske lúky) sú
spracovávané pozemkové úpravy v zmysle zákona č. 330/1991
Zb. O pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Projekt
pozemkových úprav je financovaný z fondov Európskej únie,
organizačne ho zabezpečuje Obvodný pozemkový úrad v Senici
a vypracováva firma GEOSPOL s.r.o. Senica.
Pozemkové úpravy sú zamerané na usporiadanie vlastníckych
a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom, na zistenie súčasného stavu krajiny
a vypracovanie nového usporiadania územia, kde sa bude prihliadať na zabezpečenie protipovodňových a protierozívnym opatreniam vypracovaných v rámci Miestneho územného systému ekologickej stability. V neposlednom rade budú po vykonaní projektu vybudované nové a spevnené existujúce komunikácie, vysadené ekologické prvky, ktoré budú slúžiť na pomoc proti veternej
a vodnej erózii.
V týchto dňoch boli v katastrálnych územiach Unín a Sedlište
zahájené terénne práce súvisiace s projektom pozemkových
úprav. Pracovníci firmy Geospol s.r.o. Senica sa v priebehu spracovávania projektu budú pohybovať v katastrálnych územiach
Unín a Sedlište. Prosíme Vás, aby ste týchto pracovníkov pri ich
práci rešpektovali a v prípade potreby im boli nápomocní.

Účastníci výročnej členskej schôdze.

foto: J. Juriga

Organizácia má 163 členov. Jej predsedníčkou bola 5 rokov
Estera Stróžová, ktorá zo zdravotných dôvodov ukončila svoje
pôsobenie vo výbore. Výbor jej poďakoval za dobrú a obetavú
prácu a poprial jej veľa zdravia, šťastia a spokojnosti. Zároveň
bola zvolená nová predsedníčka Štefánia Jurigová a výbor bol
doplnený o dvoch nových členov, takže teraz pracuje v nasledovnom zložení: Štefánia Jurigová, Štefánia Potreská, Mária
Paníčková, Mária Hrubšová, Emil Pípa, Štefánia Mihálová,
Terézia Stróžová, Terézia Michálková a Mária Flajžíková.
Výbor JD Unín

Pár slov o unínskych lesoch
Konečne sme sa dočkali i my Unínčania. Pred pár rokmi k nám
dorazil plyn. Prišiel práve v dobe, keď jeho cena prudko stúpala
a ľudia sa usilovali ušetriť lepšou tepelnou izoláciou stavieb ako
i hľadaním náhradných, v porovnaní s plynom lacnejších tepelných zdrojov. Hitom v tomto smere sa stali ešte pred nedávnom
zaznávané krby s novými modelmi teplovzdušných rozvodov.
Vídame stále častejšie v obci „dovezené fúry dreva „. K romantike skorých jarných dní sa tak vrátila idylka „chodenia do hája na
drevo“.
Ak neberieme do úvahy možnosť zadovážiť si hotové drevo
kúpou, potom je najjednoduchší spôsob ísť si ho „narobiť“ do
unínskeho lesa.
Les v katastri obce Unín zaberá severovýchodnú časť chotára
a je pod správou Štátnych lesov a urbárskych spoločností v Uníne.
Terajší štátny les bol v minulosti panským lesom a do roku 1918
bol súčasťou majetku Holíčsko-šaštínskeho panstva. Vlastnila ho
rodina Habsburgovcov a správu tejto časti lesa spravovali hájnici, ktorí bývali v hájovni medzi miestnymi označovanej ako
„Jágarňa“.
(pokračovanie na str. 6)
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Pár slov o unínskych lesoch
V tridsiatych rokoch tu pôsobili J. Macek, F. Gasnárek, Stehlík
a pred nimi do roku 1932 to boli podľa Pamätnej knihy obce
Bedrich Habecker, Príhoda a Halúska.
Obecný les, alebo tzv. urbár, bol pri komasácii lesa v rokoch
1867-68 rozdelený na zemanský, sedliacky a domkársky. Podiely
v jednotlivých častiach obecného lesa majú jednotlivci a to podľa
toho, do ktorého „stavu“ patrili ich predkovia a koľko potomkov
mali. Podľa Pamätnej knihy obce mal Urbár 198 honov, z toho 66
pripadalo zemanom, 99 sedliakom a 33 domkárom. V predvojnovom období mali tieto jednotlivé urbárske spoločenstvá takéto
názvy: sedliacky urbár sa oficiálne volal „Bývalí urbarialisti
Unín,“
zemanský
urbár
vystupoval
pod
názvom
„Inskripcionalisti Unín“ a domkári sa nazývali prosto „Domkári
Unín“ . V roku 1958 časť spoločného lesa prešiel pod správu Štátnych lesov, de facto bol znárodnený. Do užívania vlastníkov sa
vrátil až v marci roku 1992, a to zásluhou Štefana Ovečku, Pavla
Sňadu, Antonína Sňadu, JUDr. Jána Štepánika, Ladislava
Matušovycha, Martina Michaláča a Jána Šišku. Súčasné tri urbariálne spoločenstvá vlastnia 52 ha sedliackych urbárov, vyše 31 ha
zemanského a 28 ha domkárskeho lesa. Jednotlivé spoločenstvá
pozostávajú z vlastníkov s podielmi, pričom sedliacka časť urbáru
pozostáva z 82 podielov, zemianska z 37 a domkárov vyše 30
podielov.Možno povedať, že najprístupnejší terén na ťažbu dreva
má zemanská časť a najhoršiu domkárska. Domkárska časť sa
nachádza najbližšie k Vinohradom a susedí so zemanskou časťou
lesa. Relatívne najďalej od obce sa nachádza sedliacka časť urbáru, ktorá je v porovnaní s oboma časťami najbližšie ku Koválovu.
Urbár majú v prenájme Štátne lesy na dobu 10 rokov.
M. Hoferka
Poznámka:
Ďakujem za cenné informácie Jánovi Šiškovi, č.d. 345, predsedovi
urbárskych spoločnosti v Uníne.
Použitá literatúra:
Pamätná kniha obce Unín vedená od roku 1934.
Archív Urbárskych spoločenstiev.

Pripomienka Vianoc
V nedeľu, na sviatok Svätej rodiny, vo farskom kostole svätého Martina odohrali naše deti divadlo s vianočnou tématikou.
Jednotlivé výjavy boli doplnené peknými priliehavými piesňami a
účinkujúci boli odetí v dobových kostýmoch. Deti a mládež do
hry vložili svoje srdce, aby čo najvernejšie zobrazili radosť z narodenia Spasiteľa. Tí najmenší sa nakoniec pripojili svojimi básničkami a piesňami. Bolo to krásne spríjemnenie a obohatenie sviatočného dňa a najmä duchovné povzbudenie.

Nácvik tohto predstavenia výborne zvládli Pavlína Matulová,
Eva Mihálová a Peter Rehák, ktorý upravil pesničky na túto jasličkovú pobožnosť a spevákov sprevádzal na varhanoch.
Veľká vďaka patrí všetkým účinkujúcim, rodičom detí a spolupracovníkom, ktorí pomohli pri príprave tejto pobožnosti.
text a foto: Mgr. Pavlína Matulová
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Stretnutie aktívnych darcov krvi
z obce
V závere roka Miestny spolok slovenského červeného kríža Unín
v spolupráci s Obecným úradom Unín zorganizovali stretnutie
s najvzácnejšími ľuďmi, k akým nesporne patria darcovia krvi.
Stretnutie otvoril a viedol Ján Palkovič, zástupca starostu obce.
V svojom príhovore ocenil mnohonásobné úsilie darcov krvi
nezištne pomáhať pri záchrane života a šíriť myšlienku tohto najhumánnejšieho činu.
Hneď v úvode navodila správnu náladu spevácka skupina Radosť,
ktorá pri vianočnom stromčeku v doprovode svojho harmonikára
Ladislava Michálka zanôtila niekoľko rezkých piesní a Anna
Reháková, členka súboru, spestrila program vtipnými príhodami
z domáckeho prostredia. K programu sa pripojili i žiačky základnej školy so svojimi básňami.
Z príhovoru starostu obce Štefana Andela bolo cítiť hlboké poznanie problematiky darcovstva krvi, lebo on sám je tiež viacnásobným darcom. Vysoko ocenil oddanosť darcov krvi pri plnení
humánnych skutkov na záchranu ľudských životov a organizátorskú prácu dobrovoľníkov a pracovníkov SČK.
Predsedníčka MS SČK Oľga Potreská darcom poďakovala
a zdôraznila, že ľudia, ktorí ponúkajú svoju krv ako dar, aby
zachránili životy iným, sú vzorom ľudskosti ostatným. Patrí im
veľká úcta a nevýslovná vďaka. Na slávnostné stretnutie boli
pozvaní iba aktívni darcovia krvi. Vďaka však patrí všetkým,
ktorí v minulosti darovali krv a boli už z radov darcov z nejakého
dôvodu vyradení. Na znak úcty MS SČK každý rok na výročnej
členskej schôdzi v spolupráci s obecným úradom oceňuje svojich
darcov. V mene darcov patrí poďakovanie starostovi obce
a poslancom obecného zastupiteľstva za finančnú podporu na
tento účel.
K príjemnej atmosfére slávnostného posedenia prispel aj MUDr.
Marián Landl svojou rozsiahlou prednáškou o životnom štýle.
V závere oficiálneho programu prevzali všetci prítomní darcovia
drobné upomienkové darčeky. Potom už svojim temperamentným
prejavom rozprúdil atmosféru na harmonike Ladislav Michálek
krásnymi slovenskými pesničkami, ku ktorému sa pridali i ďalší
účastníci posedenia.
„Život je vraj zmiešanina radosti a útrap. Ak je to tak, potom darcovia krvi majú v živote veľa radosti, lebo darovaním najcennejšej tekutiny života pomáhajú iným dostať sa z útrap.“
Ďakujeme
Oľga Potreská, predsedníčka MS SČK Unín

Predstavujeme Vám...
V dnešnom čísle Vám predstavujeme živnostníka p. Petra
Regáska.
Pán Regásek, kedy, prečo a ako ste začali s podnikaním?
Podnikať som začal od 23. 6. 2005 ako fyzická osoba, ktorú som
pretransformoval od 30. 9. 2008 na právnickú osobu, spoločnosť
s ručením obmedzeným. Podnikať som začal popri zamestnaní,
aby som si „prilepšil" niečo k platu. Začiatky neboli vôbec jednoduché, výhoda bola tá, že som bol zamestnaný. Postupne sa začalo ako tak dariť a pomaly som začal premýšľať o podnikaní na plný
úväzok. Dospelo to až k vytvoreniu vlastnej firmy.
Aké sú Vaše podnikateľské aktivity, v akej sfére podnikáte?
Moje podnikateľské aktivity spočívajú v dvoch hlavných sférach:
predaj a servis balenej pitnej vody a predaj olejov a mazív.
Vo svete prebieha pomerne silná hospodárska kríza, aký má
dopad na Vaše podnikanie?
Veľký. Z dôvodu hospodárskej krízy podniky a firmy prijali úsporné opatrenia na nákup tovaru a služieb. Objednávky a tržby sa
výrazne znížili. Dúfam len, že hospodárska kríza nepotrvá dlho.
Čo plánujete do budúcna?
Do budúcna by som sa chcel silnejšie etablovať na trhu, vybudovať a upraviť firemné sídlo, postupne prenikať na susedné zahraničné trhy a stabilizovať firmu tak, aby ju mohli prevziať raz moje
deti.
Ján Palkovič
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Moja spomienka na Peťa Hupiana
Jeden deň, jedna minúta, jedno rozhodnutie...a všetko je
iné. Veľmi iné. Nikto, koho sa to dotklo, nezostal rovnaký.
Niečo chýba, niečo pribudlo. Úsmev sa vytratil a bolesť ničí.
Dňa 16.decembra 2008 odišiel Peter Hupian, príliš rýchlo
a príliš nečakane. Veľmi dobre si spomínam, aký vo mne zanechal pocit, keď sme sa po rokoch opäť stretli. Bol to človek,
ktorý svie-til. Vyžaroval také dobro a radosť, že ste z neho boli
priam nadšení. S Katkou pôsobili ako pár, akých je dnes už
veľmi málo. Ticho im závidíte, ale zároveň ste im určitým
zvláštnym spôsobom vďační, pretože vidíte, že „TO“ ešte existuje. TO skutočné, hodnotné a hlboké.
Peťo bude tomuto svetu veľmi chýbať. Bol svetlom a je
nemožné sa nepýtať prečo? Prečo takýto človek, ktorých je tak
bolestne málo. Peťo dával to najvzácnejšie: lásku, záujem,
oporu, úsmev. Dával seba. Kiežby jeho svetlo jeho radosť
a dobrota zostali tu, v každom, ktorí sme ho poznali. A kiež by
sme mali ochotu ako on, svietiť. Snáď takto nikdy úplne neodíde a jeho svetlo bude žiariť z nás.
„Ten, kto je dokonalý, je ako slnko, ktoré žiari ako pre to
dobré, tak pre to zlé. Kdekoľvek je, tam je svet vďaka nemu
presvetlenejší a láskyplnejší. Svieti, hreje a prežiari všetko, čo
sa dostane do jeho blízkosti.“ (Tepperwein)
Ja verím, že Peťo stále je. Stále existuje. A aj keď ho už
nemôžeme vidieť, stále ho môžeme cítiť. Stále svieti, pomáha,
miluje..
Hana Flamíková
Tragicky zahynul pri leteckom neštastí 16. decembra 2008 vo
veku 26 rokov na Cerovej.

Tieto domy stáli v našej obci ešte v 60. rokoch 20. storočia. Veríme
preto, že to nebude až taký problém uhádnuť, o ktorú časť (Hrubá
strana, Mauá strana, Dolní konec, Chrenovica) obce sa jednalo.
A ak si pamätáte, môžete uviesť i kto v nich býval. Vaše odpovede
očakávame na obecnom úrade v písomnej alebo elektronickej
podobe do 15. mája. Správne odpovede budú zaradené do zlosovania.
Športovci „ďakujú“ spoluobčanom, ktorí odviezli od bývalej
skládky odpadu pri vodojeme bez akéhokoľvek povolenia
piesok na svoje súkromné účely. Piesok od firmy O2 , ktorá
realizovala výstavbu telekomunikačnej veže bol určený pre
telovýchovnú jednotu na zapieskovanie ihriska. Veríme, že
tí, ktorí ho odviezli sa športovcom budú vhodným spôsobom
revanšovať.
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Napísali nám ...
Naše noviny sa dostávajú i po ľudí, ktorí v našej obci už nemajú
trvalý pobyt, ale majú s touto obcou niečo spoločné. Niektorí sa
tu narodili, iní len krátko bývali, alebo v obci pôsobili.
Oslovili sme i rodáčku Agnesu Čajkovú, rod. Dermekovú, ktorú
náš list potešil a preto nám napísala.
Občas mi moje deti z Unína prinesú „Unínske noviny“, ktoré si
rada prečítam. Volám sa Agnesa Čajková, rod. Dermeková.
Narodila som sa 4.6.1929 Márii a Mikulášovi Dermekovcom
ako prvorodené dieťa, takže v tomto roku, ak sa dožijem, budem
sláviť 80. narodeniny. Mám dvoch mladších súrodencov - brata
Antona, ktorý žije v Uníne a sestru Rozáliu, ktorá býva
v Čechách.
Vydala som sa v roku 1950 za Jozefa Čajku, syna Márie
a Františka Čajkovcov z Unína - po našom z dolného konca.
V roku 1951 sa nám v Uníne narodil syn Stanislav. Keďže môj
manžel bol služobne preložený do Bohuníc v okrese Levice za
riaditeľa lesného závodu, v roku 1952 sme Unín opustili, ale
vždy o ňom hovoríme ako o rodnej dedine. V Bohuniciach sa
nám v roku 1955 narodila dcéra Mária.
Ja som pracovala u štátnych lesov ako robotníčka, začas v kancelárii, potom v Levických mliekarňach. Pred dôchodkom som
sa vrátila pracovať na včeliu farmu lesného závodu. Práca okolo
včiel bola náročná, ale ja som bola ňou nadšená. Nakoniec som
obhospodarovala 150 včelstiev. Teraz ako dôchodkyňa sa stále
venujem svojim včielkam, lebo výsledkom tejto práce je sladký
med.
Čo mňa prvé napadne, keď počujem „Unín“? Je to predovšetkým krásne Záhorie, moja rodná dedina, spomienky na rodičov,
detstvo, školu a kamarátku Rutku. Teraz už do Unína chodím len
na hrob rodičom.
Viete, spomienky sú aj pekné, aj horšie, ale rada spomínam na
púte do Šaštína (rozprávam o nich aj vnúčatám), hodové zábavy, unínske svadby a hlavne unínsku dychovku (mohli by ju aj
častejšie dávať v televízore). Tie horšie spomienky sa týkajú
hlavne vojny, naháňajú hrôzu, preto o nich nerada hovorím.
Milú spomienku mám na kamarátku Rutku, s ktorou som sa hrávala, a asi keď som mala 5 rokov, tak nás jej otec previezol po
Uníne na naozajstnom aute, ktoré som videla prvýkrát. Potom
Rutka odišla z Unína a v roku 1948 po vojne sme sa ešte raz
v Uníne stretli, keď prišli na návštevu. Bolo to veľmi milé.
Unínčanom chcem odkázať: - nech sú pyšní, že sú zo Záhoria z Unína
- nech zachovávajú zvyky, unínske piesne a dychovku
- nech sú zdraví a veselí.
Moji rovesníci sa už asi z radov obyvateľov pomaly vytrácajú,
a tým mladším chcem odkázať, aby nikdy nezabudli, odkiaľ sú,
na ich unínske korene.
Teraz do Unína chodievajú moje deti, Stanko s manželkou
Gabikou, dcéra Majka a vnúčatá Katka a Peťko. Starajú sa
o dom po starých rodičoch na dolinke. Stále tam niečo majstrujú, kosia trávu, opravujú plot a podobne. Deti sledujú aj
Vašu internetovú stránku, takže vedia aj o akciách, ktoré sa
v Uníne konajú.
Prajem všetko dobré občanom mojej rodnej obce, rodného
Unína.
Spomína Agnesa Čajková.
Redakcia ďakuje za peknú spomienku a pani Čajkovej k jej krásnym 80.narodeninám praje veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti v kruhu svojich najbližších.
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Vás
srdečne pozýva 18. apríla do kultúrneho domu na
IX. miestnu výstavu vín.
Ochutnávka bude spojená s večernou tanečnou zábavou.
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Korene...

Nové ihrisko

V dnešnom čísle Vám predstavujeme
športovca, hokejistu, bývalého reprezentanta Slovenska v hokeji, hráča
viacero prvoligových klubov na
Slovensku a v Čechách, hráča, ktorý
má na aktívneho športovca zrelý vek
a stále rozdáva na ľade radosť i údery,
svojou presnou a tvrdou strelou je
postrachom „gólmanov“ v najvyššej
slovenskej hokejovej lige. Jeho otec
dlhé roky odvádzal poctvivé služby
vo futbale na poste stopéra nielen
v Uníne. Futbalu sa venoval a venuje doteraz, starý otec bol zanietený futbalový fanúšik a funkcionár
v Uníne.
Predstavujeme Vám...
Vladimír Vlk, obranca HC O5 Banská Bystrica.

Jednou z ďalších obcí v regióne Záhoria, kde bolo zrealizované nové viacúčelové ihrisko, je obec Unín. V areáli jednej
z najmodernejších základných škôl na Slovensku, kde je ihrisko vybudované, dostali žiaci, športovci, ako i celá obec pekný

1. Čo Vám hovorí slovo Unín? Ako často navštevujete rodisko
svojho otca, máte ešte kontakty s rodinou?
Obec Unín je rodisko môjho otca. Kontakty s rodinou udržiavame len čiastočne. Rád k Vám chodím na športové podujatia,
ktoré usporadúvate. Cítim sa tam veľmi dobre, pretože vo vašej
obci sú priateľskí ľudia, s ktorými si môžem o všetkom pohovoriť,
takže je to moja krvná skupina. Osobne sa poznám so starostom
pánom Andelom, ktorého touto cestou srdečne pozdravujem.
Vždy sa k Vám rád vraciam.
2. Kedy a kde ste začali s hokejom, kto Vás k nemu priviedol,
kto je Váš športový vzor, kde ste hrávali, ktorý tréner Vám dal
najviac?
K hokeju ma priviedli rodičia, ktorí boli v tom čase aktívnymi
športovcami. S hokejom som začal až v deviatich rokoch, pretože
som sa rozhodoval medzi hokejom a futbalom. Nejaký športový
vzor som nemal, vždy som si išiel svojou cestou, ale svojou hrou
ma pútal Paul Coffey, svojím elegantným korčuľovaním, výbornou rozohrávkou a tvrdou strelou. V mojej hokejovej kariére sa
vystriedalo veľa trénerov, ale najviac mi asi dali tréneri Hossa
a Walter, s ktorými si dokonca telefonujem a ak to čas dovolí, aj
v súkromí sa stretneme. S týmito trénermi som získal dva majstrovské tituly v Trenčíne a mám s nimi plno športových zážitkov.
Inak ešte jeden titul som získal so Slovanom pod vedením trénera Šuplera. Zúčastnil som sa na MS 1997 vo Fínsku a 1999
v Nórsku. Aj pre mňa tieto MS boli veľkou skúsenosťou a zážitkom.
3. Akú máte ďalšiu predstavu o Vašej športovej kariére?
Moja kariéra závisí od veľa aspektov. Pokiaľ ma budú obchádzať vážnejšie zranenia, tak sa zatiaľ do hokejového dôchodku
nechystám. Zatiaľ mám len pár zlomených kostí na tvári a na prstoch, ale s tým sa dá v pohode hrať. Moja rodina ma v mojom rozhodnutí podporuje a hovoria, že ešte nie som taký zlý, aby som
končil (smiech).
Momentálne pôsobím v Banskej Bystrici, ale je to veľmi náročne
na cestovanie, tak by som chcel byť bližšie. Uvidíme aké ponuky
prídu a čo nám čas prinesie. Už mám za sebou 7 mesiacov sezóny, a teším sa až si trocha oddýchnem a hneď sa dám na futbal.
Možno si v lete zahrám aj u vás.
Pozdravujem všetkých športových fanúšikov v Uníne a teším sa
na skoré stretnutie.
Ďakujeme za rozhovor.

Slávnostné prestrihnutie pásky zľava starosta obce Štefan Andel,
Dušan Galis, Renáta Zmajkovičová.
foto: J. Palkovič

vianočný darček. Za veľmi nepriaznivého počasia dňa 18.
decembra 2008 ihrisko slávnostne otvoril Splnomocnenec
vlády SR pre mládež a šport Mgr. Dušan Galis za účasti
poslankyne NR SR JUDr. Renáty Zmajkovičovej, predsedníčky Okresnej organizácie Smer-SD v Skalici JUDr. Viery
Kučerovej, prednostu Obvodného úradu v Senici JUDr.
Jaroslava Rihu. Viacúčelové ihrisko bolo vybudované z dotácie Nadácie SPP a z rozpočtu obce Unín. Moderné ihrisko
s umelou plochou spĺňa všetky parametre aj na súťažné zápasy
pre najmladšiu kategóriu futbalistov podľa súťažných kritérií
UEFA .
Ján Palkovič

Vianočný stolnotenisový turnaj
Dňa 28.decembra 2008 sa v priestoroch telocvične ZŠ Unín
konal každoročne usporadúvaný stolnotenisový turnaj o pohár
starostu obce, ktorého sa tento rok zúčastnilo 43 hráčov. V jednotlivých kategóriách sa na medailových miestach umiestnili:
Žiaci
1. Martin Mlčúch
2.Marek Matula
3.Martin Buček
Neregistrovaní hráči do 35 rokov
1. Pavol Kalamenovič (Senica)
2. Ing. Dušan Sardahely
3. Slavomír Mach
Neregistrovaní hráči nad 35 rokov
1. Pavol Rehák (Senica)
2. Štefan Andel
3. Juraj Ondráš
Registrovaní hráči
1. Vladimír Malík
2. Zdenko Pekar (Holíč)
3. Radoslav Kubina

Ján Palkovič
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