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Uňíne, Uňíne, 

suatko spíš v doliňe, 
od hája na kúsku 
v klíňe máš hauúsku. 

Hauúsku brezovú, 
dzívenku medovú. 

Uňíne, Uňíne, 

dzedzinko ospauá, 
zaspím ťi ve klíne, 
de miuá stenávd. 

na úuod ... 
Do našej obce vstúpila jar. Plná 

odhodlania a my plní očakávania čo 
prinesie. Minuloročné komunálne 

voľby by sme mohli tiež prirovnať 

k jari, lebo vzišlo z nich niečo nové -

nové obecné zastupiteľstvo, ktoré sa 

snaží splniť očakávania vložené do ich 

dôvery. 1 preto sa rozhodlo vydávať 

obecné noviny. Chce tak prispieť k cel

kovo lepšej informovanosti o dianí 

v obci, či už formou krátkeho poodliad

nutia alebo s pohľadom do budúcnosti. 
Stojíme pri ich zrode. Noviny nie sú len 

záležitosťou redakčnej rady či obecného 

zastupiteľstva. Ako dieťa nie je vecou 

výchovy iba rodičov, ale pôsobia naň 

i vplyvy okolia a na ich základe sa učí 

poznávať a utvoriť si svoj názor, tak 

i noviny sú otvorené pre Vaše postrehy, 

pripomienky a názory. Unínske noviny 

sú o nás a pre nás. Veríme, že splnia 

svoje očakávania. 

Do našej obce vstúpila jar. Zdá sa 

mi, že naša „dzezinka ospauá" nie je 

zasa až tak „ospauá'', alebo sa mýlim?! 

šéfredaktor 

o b y u a t e r o u 

nepredajné 

T T l „ 

o b c e u n r n 

Veľká noc 2003 

Príjemné a pokojné prežitie 
veľkonočných sviatkov 

v kruhu svojich blízkych Vdm praje 
redakcia a obecné zastupiteľstvo. 

Príhouor starostu obce 
Z iniciatívy nového obecného zastupi

teľstva by sme Vás chceli i formou obec
ných novín informovať o aktivitách na 
úseku budovania obce, spoločenského 
i duchovného života v oblasti kultúry, 
vzdelávania, športu a spoločenských 

a záujmových organizácií či politických 
strán a hnutí. Takto sa dostanú informácie 
priamo do Vašich domácností. 

Obec Unín sa nachádza v Trnavskom 
samosprávnom kraji v okrese Skalica na 
juhozápadnom úpätí Bielych Karpát. 
Chotár má rozlohu 2.273 ha. Najvyšší bod 
zalesneného masívu nad obcou meria 442 
m nad morom. fZámčisko má 434 ml. Naša 
obec je najvyššie položená v okrese Skalica 
- stred 269 m. Histórii obce sa budeme oso
bitne venovať v ďalších číslach obecných 
novín. V našej obci žije l .163 obyvateľov, 
z toho je 578 mužov a 585 žien. 

Obyvatelia obce sú zamestnaní 
v poľnohospodárskom družstve a okoli
tých mestách Skalica a Holíč. Menší počet 
pracuje priamo v obci, kde sa rozbieha 
súkromné podnikanie. V prevádzke je 5 
stolárskych dielní, kovovýroba, kameno
sochárstvo, pneuservis, autodoprava, 7 
maloobchodných predajní, 3 pohostinstvá 
a 45 individuálnych živnostníkov. 

Okrem obecného úradu máme v obci 
farský úrad, poštový úrad a administratív
ny budovu RD. V majetku obce je novo
vybudovaná základná škola s telocvičňou 

a hospodárskym pavilónom, materská 
škola, kultúrny dom, zdravotné stredisko 
s nadstavbou 8 nájomných bytov, dom 
smútku, kabíny TJ, požiarnická chata, 
požiarna zbrojnica a knižnica, pestovateľs
ká páleníca, garáž pre pohrebné vozidlo 
a autobusové čakáme. Obec je vlastníkom 
dopravných prostriedkov a to: autobus 
KAROSA, požiarne vozidlo AVIA-30, 
traktor s vlečkou, pohrebné vozidlo a slu
žobné vozidlo FAVORIT 136 L. 

V oblasti budovania infraštruktúry sme 
začali dobiehať okolité obce tým, že máme 
dokončený celoobecný vodovod, na ktorý 
je napojených 238 domácností a verejných 
budov. V náväznosti na vybudovaný vyso
kotlaký prepojovací plynovod /Koválov
Unín-Petrova Ves/ a vybudovanú regulač
nú stanicu plynu sa realizuje plynofikácia 
obce s ukončením v mesiaci september 
2003. V súvislosti s budovaním plynofiká
cie chcem požiadať občanov o spoluprácu 
s pracovníkmi firmy Padala a spol. zo 2ili
ny, ktorí tu budú pracovať viac ako pol 
roka. Treba sledovať postup prác a upozor
niť na už vybudované prípojky vody resp. 
staré potrubia, odpadové kanále, elektric
ké zemné prípojky a pod. Chceme takto 
predísť škodám, ale tiež ušetriť čas s prí
padnými opravami spôsobených škôd. Pri 
prácach budú tiež čiastočne porušené 
i odpadové kanále. 

(pokračovanie na str. 2) 
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· Prfhauor Starostu obcé 
. . .. '. ; . ., · \~ .: . 

( dokonče;.ie zó str. J) . ·. . . . . . 
Ziadame Vás aby ste si pokiaľ možno 

vykonali pred Vašimi domami opravu 
sami. Ziadam Vás o spoluprácu, trpezli
vosť, ohľaduplnosť a pochopenie, pretože 
bude i blato či prach pred Vašimi domami 
pri tejto práci a chceme, aby bol termín 
ukončenia splnený. Sme si vedomí i nepri- · 
aznivého stavu miestnych komunikácií. 
Následne sa bude riešiť i tento neľahký 
problém. 

Veľmi nás. trápi i oblasť životného prost
redia. I keď máme v blízkosti obce les ako 
zdroj čistého vzduchu, ktorý využívame 
hlavne v letných mesiacoch, nedarí sa nám 
prevychovať niektorých spoluobčanov 
v oblasti separovania odpadu a jeho vyvá-
žania, či vypúšťania...... , 

Naopak teší nás, že máme v obci na 
veľmi dobrej úrovni spoločenské organizá
cie. Všetky sú vysoko aktívne a bez ich 
účasti na kultúrnych či spoločenských 
podujatiach si život. v obe~ ani nevieme 
predstaviť. Postupne sa nám v našich novi-
nách iste predstavia. . 

Naša obec je zabezpečená i po stránke 
zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícke 
služby zabezpečajú dvaja lekári - detský 
a všeobecný - manželia Landlových. 
Dobre slúži našim občanom, ale i občanom 
zo susedných obcí lekáreň. Obec sa podľa 
daných možností stará i o miesto posledné-
ho odpočinku - cintorín. . 

Súčasný stav obce je taký, že budovy 
a technika, ktorú obec vlastní potrebuje 
čoraz väčšiu údržbu či rekonštŕukciu, čo je 
náročné i po stránke finančnej . I keď sa za 
posledné obdobie vykonalo vera mraven
čej práce, možno konštatovať, že prechod 
kompetencií · z pohľadu obcí a ·miest 
Slovenska nebol zo strany štátnych orgá
nov dostatočne pripravený. To postihlo 
i našu obec hlavne na úseku školstva 
a opatrovateľskej služby. Obec dostáva 
oneskorene finančné prostriedky na pre
vádzku a doteraz nedostala žiadne financie 
na administratívny výkon tejto činnosti. Je 
to práca naviac s tým istým počtom pra
covníkov obce. 

Na obec postupne prešli nasledovné 
kompetencie v plnom rozsahu: 
a./ úsek vnútornej správy - vedenie matrík 
bJ úsek školstva 
c./ úsek opatrovateľskej služby 
d./ úsek územného plánovania a staveb
ných povolení na drobné stavby v obci a na 
rodinné domy, garáže a väčšie stavby 
v spoločnej úradovni - Mesto Holíč 

Je zrealizovaná i oblasť kompetencií, 
ale iba v obmedzenom rozsahu: · · 
. a./ úsek pozemných komunikácií 
b./ úsek vodárenského hospodárstva 
c./ úsek sociálnej pomoci 
d./ úsek ochrany prírody /výrub drevín/ 
e./ úsek telesnej kultúry 
f./ úsek zdravotníctva. 

V najbližšom bbdobí nás čaká vera spo
ločnej práce. Chceme, ·aby každý občan 
bol spokojný v prostredí v ktorom žije, so 
službami, s možnosťou využitia voľného 
času a celkovou starostlivosťou. 

Unínske noviny 

. Qbeeqé . iastuplteľsiuo Z\'oléné 
·· v kom°"61,tiy~lf U,ol1f4dl u dňoch 6.12. - 7 .12.2002 

. ' '· . 

Starosta: 
Štefán Andel 

Obecné zastupitetstvo : . 
Mgr. Martin Hoferka 
Ján Palkovič 
Ing. Anton Papula 
Ing. Anton Míšaný 
Jaroslav Kríž st 
Jarmila Štetinová 
JUDr. Ján Štepánik 
Štefan Vacula 
Milan Vymyslický 

Zástupca starostu obce: 
Ján Palkovič 

Kontrolór obce : 
Stanislava Zilínková 

Kronikár obce·: 
Margita Vac~lová 

Zástupca Ocú v Školskej rade Zš: 
Milan Vymýslický 

Zástupca Ocú v komisii MS : 
Milan Vymyslický 

Komisie pri Obecnom úrade: 

Komisia finančná, správy majetku 
a obchodu: 

Predseda: 
Tajomník: 
Clenovia: 

Ján Palkovič 
Rozália Drúžková 
Anna Sovíková 
Ludmila Vlková 
Zlata Hoferková 
Eva Mihálová 
Štefan Vacula 

Komisia stavebná: 

Predseda: 
Tajomník: 
Cien: 

Ing. Anton Papula 
Rozália Drúžková 
Ing. Anton Míšaný 
Miroslav Jakubáč 
Štefan Vach 
Emil Pípa 
Ing. Jozef Jurkovič 

Komisia pre kultúru, 
šport a vzdelanie: · 

Predseda: 
Tajomník: 
Cien: 

Mgr. Martin Hoferka 
Mária Tokošová 
Mgr; Michaela Vaňková 
Peter Khúla 
PeterVanek 
Anna Vaňková 
Stanislav Havel 
Jarmila Kollárová 

Komisia pre ochranu verejného pori
adku: 

Predseda: 
Tajomník: 
Člen: 

JUDr. Ján Štepánik 
Mária Tokošová 
Jaroslav Kríž st. 
Terézia Kurtová 
Alexander Rehák 
Pavol Benkovič 
Milan Vanek 

Komisia sociálna: 

Predseda: 
Tajomník: 
Člen: 

Jarmila Štetinová 
Mária Tokošová 
Margita Vaculová 
Mgr.Miriam Krížová 
Lubica Hrebačková 
Pavlína Matulová 
Ján Potreský 

mieste čl spriiune 
poplatky u obci 

- overenie listín - 1 strana 50,- Sk 
- vydanie matričných listín - druhopi-

sy /rodný list, sobášny list, úmrtný 
list/ 50,- Sk 

- výpis z registra trestov 50,- Sk 
- overenie podpisu 30,- Sk 
- zapožičanie vlečky na 1 deň 100,- Sk 
- autobus 20,- Sk/km 
- pohrebný voz 14,- Sk/km 
- traktor sa používa pre potreby obce 
- potvrdenie o trvalom pobyte 100,- Sk 
- rôzne potvrdenia 20,- Sk 
Daň za psa v obci je 50,- Sk a za kaž
dého ďalšieho 75,- Sk. 
Za odpad platia prvé dve osoby 
v domácnosti po 350,- Sk a každá ďal
šia osoba po 100,- Sk 
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ObecnQ rozpočet ·na rok 2003 
Príjmy v tis. Sk Výdavky v tis.Sk 

Daň z príjmu PO 1.580 SprávaOcú 1 .483 
Daň z príjmu PO 250 KotolňaZS 214 
Daň z nehnutefnosti 1.141 Úroky na úvery 350 
Daň za psa 12 Požiarna ochrana 35 
D~ z predaja alk. a tabaku 25 Údržba obce 45 
Daň z užívania verej. priestranstva 5 Odpady 433 
Vývoz odpadov 300 Údržba budovy ZS 200 
Daň z dobývacieho priestoru 40 Voda 12 
Cestná daň · 210 Verejné osvetlenie 244 
Dividendy 15 Telovýchova 35 
Používanie KD a autobusu 184 KD, autobus 224 
Nájom za byty 60 Knižnica 13 
Správne poplatky 40 Dom smútku 61 
Dom smútku 33 Materská škola 716 
Za popolnice 5 Nákup kosačky- traktor 130 
Relácie v miestnom rozhlase 4 Odpadové kanále 309 
Kopírovanie 2 Výstavba bytov 653 
Úroky 20 Nákup pozemkov 25 
Obec Radimov - pohJadávka 340 Projekty na plynofikáciu 118 
Dotácia zo ŠR 203 Splátky úveru 430 
Dotácia na matriku 64 
Predaj, pozemkov 7 
Dotácia na školstvo 760 
Rezervný fond 430 

Príjmy 5730 Výdavky 5730 

UolebnQ program 2003 2006 
1. Dokončiť plynofikácie v obci 

- plynofikácia budov v majetku obce. 
2. Vytvoriť nové stavebné pozemky. 
3. Vystaviť garáží pre rodiny bývajúcich v nájomných bytoch v obci. 
4. Vybudovať novú čakáreň na dolinke a pri zdravotnom stredisku. 
5. Zakúpiť a sprevádzkovať traktorovú kosačku. 
6. Vybudovať detské ihrisko v parku. 
7. Zrekonštruovať kabíny TJ a vybudovať garáže pre autobus a traktor. 
8. Vybudovať sociálne zariadenie pre PO a knižnicu. 
9. Rozšíriť most v hornom konci vybudovaním lávky pre chodcov. 
10. Za pomoci cezhraničného fondu vybudovať vyhliadkovú vežu u Unínskych 

Jipiek. 
11. Vybudovať park za parkoviskom pri RD a na veJkej dolinke /súčasné jazero/. 
12. Začať s rekultiváciou bývalej skládky TKO. · 
13. Pripraviť projekt COV a kanalizácie obce a za priaznivých okolností /dotácie 

štátu alebo cezhraničných fondov/ začať s jej budovaním. 
14. Uskutočniť údržbu 

- miestnych komunikácií 
- verejného rozhlasu 
- miestneho cintorína a obnova pomníka padlých a ostatných sôch v obci 
- požiarnej techniky a obecného autobusa. 

15. Udržiavať dobrú spoluprácu s RD, miestnymi úradmi /farským, poštovým/ 
a podnikateľmi v obci. 

16. Podporovať činnosť všetkých spoločenských organizácií, politických strán 
a hnutí v obci. 
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Spolofensk6 kronika 
Narodili sa: 
Andrea Straková 
AdamBordáč 

Opustili nás: 
Anna Hladká · 
Mária Vávrovičová 
František Ovečka 
Barbora Malíková 

Jubilanti v I. polroku 2003 

SO-roční 

Štefan Andel 
Alexander Bajan 
Stanislav Havel 
Jarmila Hrtúsová 
Ján Masaryk 
Terézia Pechová 
Pavol Štetina 
Štefánia Václavková 
Alexander Vávrovič 

60-ročoí 

Pavlína Bartalová 
Cecília Bilovská 
Emília Cvečková 
Ján Derrnek č.123 
Anastázia Derrneková 
Mária Vícencová 

70-roční 

Anna Melišová 
Agneša Piváková 
Alžbeta Štetinová 
Emília Vaculková 
Anna Vymyslická 
Ervín Vymyslický 

80-roční 

Antónia Hrebačková 
Helena Kuchárková 
Alexander Masaryk 
Pavol Ovečka č.240 
Joi.ef Pecha č.190 

90-roční 

Mária Derrneková 
Školastika Vaculková 

27.2.2003 
6.3.2003 

11.1.2003 
18.3.2003 
29.3.2003 

1.4.2003 
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Kultťírno spolofenské akcie 
Od začiatku roka obec žila tradičným kultúrno-spoločenským 

životom 

USKUTQCNILI SA 

JANUÁR 

o tradičný maškarný ples pre deti z MŠ. Odmenou organizáto
rom bola radosť a spokojnosť na detských tváričkách 

o fašiangový maškarný ples usporiadali aktívni požiarnici, 
tradičný ples, ktorý sa teší popularite u miestnych občanov už 
niekofko rokov 

FEBRUÁR 

o detský maškarný ples pre deti zo základnej školy bol usporia
daný za organizačnej pomoci chovateľov 

o dozorný výbor Jednoty SD usporiadal pre svojich členov 
výročnú členskú schôdzu spojenú s oslavou 50. výročia zalo
ženia. Kultúrnym programom spestrili oslavu deti zo 
základnej školy a spevácka skupina „ Mária trio" pod vedením 
p. A. Dermekovej 

o Jednota dôchodcov Slovenska, miestna pobočka zorganirovala 
výstavku ručných prác šikovných naších žien a mužov. 
Výstavka mala medii občanmi dobrý ohlas. Bolo by pekné 
v tejto tradícii pokračovať 

o členovia Slovenského zväzu záhradkárov zorganizovali miest
nu výstavu vín. Na výstave spojenej s ochutnávkou sa prezen
tovalo 331 vroriek vín z obce, okolitých dedín a z južnej 
Moravy. Počas vefmi vydarenej akcie na počúvanie a do tanca 
vyhrávala tanečná skupina Rubín . 

MAREC 

o v prvý marcový deň sa v obci uskutočnila tradičná fašiangová 
. pochôdzka a fašiangová zábava. Celú akciu organizovali ako 
zvyčajne mládenci - regrúti. Tanečná zábava, na ktorej učin
kovala hudobná skupina Rubíňanka, bola spojená s pochová
vaním basy a tým zároveň s ukončením fašiangového veselia, 
takže pôst máme opäť o 3 dni dlhší... 

Počas prvých troch mesiacov tohto roka sa uskutočnili výroč
né členské schôdze spoločenských organizácii v obci. 

PRIPRAVUJE $A; 

APR1L 

o na Vefkonočnú nedeJu poriadajú chovatelia vefkonočnú disko
téku pre mládež 

o šibačkovú tradíciu zachovávajú v obci viaceré skupiny obča
nov, najmä však regrúti, ktoá s najväčším korbáčom v obci 
vyšibú všetky mladé i staršie ženy, žienky a dievčatá v obci. 
Odmenou im budú farebné, vyšívané i maľované stuhy na 
korbáči, ktoré skončia na „makovici" mája. 

o v posledný apálový deň sa začne v rôznych častiach obce zo 
stavaním symbolických „májov". Hlavný máj v priestoroch 
„pri šenku" postavia ako tradične regrúti 

MÁJ 

o oslava sviatku patróna hasičov sv. Floriana sa uskutoční v prvú 
májovú nedeľu. Hasiči si pri tejto páležitosti pripomenú 115. 
výročie založenia Hasičského spolku v obci. Oslava začne 
slávnostnou sv. omšou v chráme sv. Martina a bude pokračo
vať v športovom areáli kultúrno-spoločenskou časťou. 

o 11. 5. oslávime ,,Deň matiek" na každoročnom stretnutí matiek 
obce. V kultúrnej časti vystúpia deti z MŠ, Zš a kultúrne súbo
ry z obce 

o druhú májovú nedeľu sa uskutoční stretnutie mariánskych 
ctiteľov pri ,,Hoštc!čhej studničke" v lese nad obcou. V krás
nom prostredí pri zrekonštruovanej kapličke sa uskutoční 
stretnutie veriacich zo širokého okolia. 

o v sobotu 17. 5. si chovatelia v obci pripomenú 50. výročie 
založenia ich organizácie v Uníne. Oslavovať budú aj fonnou 
organizovania výstavy drobných a exotických zvierat 

o v pápade priaznivého počasia sa uskutoční posledný májový 
víkend púť k ,,Hurbankovi" do Vinohradov 

o hasičská organizácia usporiada dňa 24.5. v spolupráci s nad
riadenými zložkami okresné kolo hry mladých požiarnikov 
,,PLAMEŇ 2003" pre okres Skalica v športovom areáli 
v Uníne: Na tomto tradičnom mládežníckom podujatí vavány 
víťazov zbierajú i mládežníci z našej obce. Veáme, že aj 
v tomto roku budú pokračovať. Držíme palce. 

JúN 

o v predvečer Dňa detí sa uskutoční 5. ročník „Olympiády detí 
obce Unín" sa uskutoční tradične z páležitosti osláv „Dňa 
detí" Tradičné športové disciplíny budú aj tento rok, možno 
i nové. Určite novinkou bude autogramiáda športovcov -
repreientantov Slovenska. Ktorých? „. nechajte sa prekvapiť. 

o v nedeľu 8.6. sa poriada detský maškarný ples pre deti MŠ 
o deň pred touto akciou sa uskutoční Záhorácka veterán rallye. 

Okruh historických vozidiel vedie i našou obcou. 

JúL 

o pred 30. rokmi vznikla družba futbalistov Unína a Moravan 
u Kyjova a trvá bez prerušenia dodnes. Pri tejto páležitosti sa 
uskutoční priateľské stretnutie futbalistov všetkých kategorií 
od žiakov, dorastu, dospelých a veteránov. 

AUGUST 

o v pondelok na letné hody bude zorganizovaný pod patronátom 
starostu obce futbalový turnaj. Tento rok si berie pod patronát 
organizáciu tohto turnaja spolu s inými spoločenskými organi
záciami v obci aj obecné zastupiteľstvo. Turnaj bude mať novú 
tvár, nové pravidlá. 

Plánované kultúrno-spoločenské podujatia v druhej polovici 
roka prinesieme v ďalšom čísle 

O kultúrnych a spoločenských akciach, ktoré budú prebiehať 
v obci budú včas občania informovaní cestou obecného rozhlasu 
a na úradných informačných tabuliach pri obecnom úrade. 
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nouit budoua Zitkl.adneJ školg u unrne 
Niekorko desaťročí túžobne očakáva

ná nová budova základnej školy je dnes 
realitou. 

V septembri 1995 sa z finančných 

dôvodov otvorila len prvá časť budovy. 
Jej priestory boli naraz neuveriterne 
verké v porovnaní so starou budovou. 
Verká však bola i chuť žiakov a učiterov 
pracovať v nej, preto ich nezaskočil nedo
statočný počet miestností pre riadny chod 
vyučovania. Miestnosti s pôvodne iným 
zameraním si provizórne upravili pre 
výuku žiakov 2.-9. ročníka. Postupom 
času sa pričlenil i ! .ročník, ktorý bol pre 
nedostatok priestoru presunutý do mater
skej školy. Otvorila sa školská kuchyňa 
s priestrannou jedálňou, školský klub 
a telocvičňa . V plnej miere sa začal vyu
žívať pozemok v areáli školy na hodi
nách pracovného vyučovania na dopesto
vanie rôznych druhov plodín pre svoju 
potrebu. 

V školskom roku 200112002 sa sprí
stupnila i druhá časť budovy. Malou reor
ganizáciou sa zrušili staré provizóriá 
a miestnosti začali slúžiť pôvodným 
zámerom. Do novej čaSti sa umiestnili 
triedy 1.-7. ročníka, šatne pre tieto roční
ky, zborovňa pre vyučujúcich a odborná 
učebňa fyziky. Ziaci dostali do tried nový 
nábytok, školské lavice a stoličky, kober
ce pre oddychové chvíle. Vo vstupnej 
hale sa zriadila odborná učebňa hudobnej 
výchovy. Na prvom poschodí sa umiest
nil 8.a 9. ročník, odborná učebňa prírodo
pisu, zborovňa a riaditel'ňa. Interiér budo
vy je spestrený tematickými nástenkami, 
odbornými nástenkami, obrazmi , umelý
mi kvetmi a výtvarnými prácami žiakov 
a učiteľov. 

Budova školy slúži i širšej verejnosti. 
Telocvičňa je otvorená vo večerných 

hodinách cvičeniu žien, tréningom futba
listov, stolnotenisovým súťažným poduja
tiam dospelých a popoludňajším krúžko
vým činnostiam žiakov. Školská jedáleň 
rada pohostí i jubilantov, ktorí si prídu 
zaspomínať na školský čas. Konajú sa tu 
i významné podujatia reprezentujúce 
meno školy v okrese i mimo neho. 12. IO. 
2000 a IO. IO. 2001 to boli Metodické dni 
učiteľov prírodopisu a porada riaditerov 
plnoorganizovaných škôl v okrese 
Skalica. Vo februári tohto roku sme uvol
nili priestory súťažiacim Okresného kola 
Biologickej olympiády kategôrie C, 
v ktorej naši žiaci získali popredné umi
estnenie. 1. miesto obsadila Lenka 
Piváková, 2. miesto Marek Žilínek. 

V priebehu ôsmich . rokov v novej 
budove základnej školy žiaci ani učitelia 
nezaháľali. Všetci žiaci majú postarané 
o pestrý celoročný program. Zapájajú sa 
do mnohých športových zápolení .. 

Najčastejšie v stolnom tenise, športovej 
strefbe, futbale a cezpoľnom behu. 
Logické myslenie najlepšie zapoja žiaci 
v matematickom preverení svojich 
schopností, napr. v Matematickej pytago
riáde. Milovníci pekného slova v poézii 
a próze sa zúčastňujú Hurbanovho 
pamätníka. Lákavé rôznorodé výtvarné 
témy dávajú možnosť žiakom vyjadriť 

svoje predstavy i fantázie farbami 
a nezvyčajnými technikami. 

Nadaní žiaci sú zapojení do predmeto
vých olympiád, čím nastáva rozvoj osob
ností žiakov spájaním teórie s praxou. Sú 
to : Biologická olympiáda, Matematická 
olympiáda a Olympiáda v anglickom 
jazyku. 

K tvorivej činnosti motivujú žiakov 
najmä dlhodobé projekty. V školskom 
roku 200112002 sa do projektu 
„Poznávaj vlastnú minulosť „ zapojili 
hlavne žiaci vyšších ročníkov. Za pomoci 
starých a prastarých rodičov spisujú 
chronologicky sa opakujúce udalosti 
z vlastnej minulosti. Najlepšiu úroveň 

dosiahli práce Tomáša Šveca a Lucie 
Hricovej. Najlepšiu esej na tému ,,Ako si 
predstavujem svoju budúcnosť" napísala 
Gabriela Masafíková a Lucia Hricová. 

Žiaci, ktorí sú v danom školskom roku 
úspešní, získajú ocenenie - Diplom riadi
teľky školy. Tí najúspešnejší získajú naj
vyšší školský titul - Žiak školy. 

V rámci možností sa poriadajú 
v budove školy zaujímavé besedy. Na 
otázky žiakov o kriminalite a dopravných 
situáciách na cestách odpovedali prísluš
níci PZ SR.v Senici. Prednášku o trestnej 
činnosti detí a mládeže pre vyššie roční
ky urobila pracovníčka Okresnej proku
ratúry v Skalici Mgr. Regásková Výborná 
spolupráca s Pedagogicko-psychologic
kou poradňou v Holíči prináša odbornú 
pomoc pre mnohých žiakov práve vo 
forme besied. Týkajú sa prevencie proti 
drogám, problémov dospievajúceho člo
veka i integrácie žiakov s poruchami uče
nia do vyučovacieho procesu. 

Žiaci sa celoročne zúčastňujú rôznych 
exkurzií a výstav v blízkom okolí. SOU 
v Holíči už tradične pozýva základnú 
školu na sezónne výstavy ovocia a vlast
ných výrobkov. Nezabudnuteľná je ukáž
ka výroby keramiky na hrnčiarskom 
kruhu u pani Potančokovej v Holíči, 

ktorá nielenže milo vysvetlila výrobný 
postup, ale umožnila deťom vyskúšať si 
prácu vlastnoručne. Zároveň si prezreli 
vernisáž jej prác a klubu umelcov 
Genesis pri MsKS Holíč. K rozvoju kul
túrneho diváka prispieva každoročné nav
števovanie divadelných predstavení 
v Trnave. Žiaci mali možnosť porovnať 
herecké osobnosti napn1dad v predstave-

niach Drotár, Pyšná princezná, Alica 
v ríši divov, Zlaté kura, Malá morská víla 
a iných. 

Deti 1. stupňa ZŠ navštevujú rok čo 
rok plavecký výcvik v Senici, ktorý 
odborne vedú plavčíci plavárne. V tomto 
školskom roku ich čaká v mesiaci máj 
a jún. Zo strany detí je veľmi očakávaný 
a navštevovaný v stále zvyšujúcom sa 
počte. 

Nemalú zásluhu na sklbení tohto 
náročného programu na celý rok s vyučo
vaním svojich predmetov majú pedagó
govia školy. 

V školskom roku 2002/2003 si plní 
školskú dochádzku 173 žiakov z Unína 
a Radimova. Triednictvo a vyučovanie 
predmetov je nasledovné : 

1. ročník - triedna učiterka - p. Štefá
nia Václavková 

2. ročník - triedna učiteľka - Mgr. 
Katarína Pavlíková 

3. ročm'k - triedna učiterka -
Mgr.Lubomíra Masaryková 

4. ročník - triedna učiterka - Mgr. 
Michaela Vaňková 

Učiteľky 1. stupňa ZŠ vyučujú vo svo
jich ročníkoch všetky predmety. 

5. ročník - triedna učiteľka - Mgr .. 
Renata Pospíšilová vyučuje slovenský 
jazyk, občiansku výchovu, výtvarnú 
výchovu 

6. ročník - triedny učiter - Mgr. Peter 
Pavlačka vyučuje zemepis, telesnú 
výchovu 

7. ročm"k - triedna učiterka - p. 
Izabela Flamíková vyučuje anglický 
jazyk, fyziku, chémiu 

8. ročník - triedna učiterka - Mgr. 
Iveta Hájková vyučuje matematiku, etic-
kú výchovu · 

9. ročník - triedna učiterka - Mgr. 
Jarmila Trnková, výchovná poradkyňa, 
vyučuje prírodopis, dejepis, pracovné 
vyučovanie, vedenie domácnosti 

Zástupca školy Mgr. Jindfich 
Krmíček vyučuje slovenský jazyk, 
nemecký jazyk 
Riaditeľka školy - Mgr. Marta Šišková 
vyučuje slovenský jazyk 
Vedúca školského klubu - p. Zuzana 
Kudláčová 

d.p. - Richard Jankovič vyučuje nábo
ženskú výchovu 
Správni zamestnanci školy 
- vedúca školskej jedálne - p. Lucia 

Starychová 
- kuchárky - p. Jana Flamíková, 

p. Jarmila Masaryková 
- školník - p. Ján Flajžík 
- upratovačky - p. Anna Rusinková, p. 

Zita Pechová, p. Mária Flajžíková 
Mgr. M.Vaňková 
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m i e s t n a o r g a n i z 6 c i a č K u U n f·n e 
Slovenský čenený Kríž (CK) je 

jediná vládou SR uznaná národná 
spoločnosť CK pôsobiaca na území 
SR podľa Zenevských dohovorov 
a ich dodatkových protokolov. 

Slovenský ČK je na území SR 
nástupcom československého ČK, 
ktorý bol Medzinárodným výborom 
ČK uznaný 1. 12. 1919. Jeho zaklada
teľom bol prvý prezident ČSR T. G. 
Masaryk. Slovenský ČK ako národná 
spoločnosť bol uznaný medzinárodným 
výborom ČK v ženeve 25. 8. 1993 
a prijatý za riadneho člena 

Medzinárodnej federácie Národných 
spoločností ČK a červeného 
Polmesiaca 25. 10. 1993 v Birrning
hame. 

Prvá zmienka o ČK v našej obci je 
z roku 1950. Spolok ČK mal 50 členov 
a predsedom bol V. Vanek. Najväčší 
rozvoj činnosti ČK však spadá do 
rokov 1958 - 73, kedy pod vedením 
obvodnej sestry Terézie Pechovej boli 
vyškofované hliadky a družiny, ktoré sa 
zúčastňovali obvodných a okresných 
kôl, kde dosahovali výborné výsledky. 
Neboli to len žiacke družstvá, ale 
zúčastňovali sa i ženy. V 75. rokoch 
organizácia zarnlkla, výbor sa staral len 
o organizovanie a nábor bezpríspevko
vých darcov krvi. 

Nová a plodnejšia éra začína v r. 
1985 pod vedením predsedkyne Cecílie 
Krížovej a ostatných členov výboru. 
V tomto období sa organizoval zber lie
čivých rastlín, prehlbovala sa spoluprá
ca so ZDŠ v Uníne, kde viedla p. uči
teľka Matulová zdravotný krúžok, tak
tiež sa organizovali brigády podľa mož
ností s JRD a spolupracovalo sa 
s MNV a ostatnými zložkami. 
Zorganizovali sa masáže, vysadili sa 
stromčeky okolo domu smútku a zdra
votného strediska, členky výboru nav
števovali starých občanov, pre žiakov 
ZDŠ sa usporiadal kurz obväzovej 
techniky, v miestnom rozhlase boli 
odvysielané prednáška so zdravotníc
kou problematikou. Po tomto období 
prichádza 1 O ročná odmlka. 

Noví zapálení členovia zvolali člen
skú schôdzu, na ktorej bol zvolený 
nový výbor pod vedením Jany Žilínko
vej. Prioritou sa stalo získanie nových 

členov. Zorganizovali sa výstavky ruč
ných prác, brigády na skrášlenie obce. 
Po štyroch rokoch predsedovania 
odstupuje a je zvolená nová, Oľga 

Potreská. 
Spolok ČK v Uníne spolupracuje 

s obecným úradom v usporiadaní 
Detskej olympiády, ktorá sa už každo
ročne koná v obci pri príležitosti MDD. 
Poskytli sme finančnú hotovosť 
a zabezpečovali sme zdravotný dozor 
a asistenciu pri disciplínách. Pri ČK sa 
začal rozvíjať i zdravotný krúžok. 
Máme založený zdravotný krúžok, 
ktorý vedie Ivana Bajanová. Žiaci sa 
učili základom prvej pomoci, ktorú 
perfektne predviedli na III. ročníku 
detskej olympi'ády i ukážkami obväzo
vania. 

Pre deti sme zorganizovali 2 krát 
návštevu kina v Borskom Mikuláši. 
Opäť sme sa zapojili do akcie ,,Nadácie 
liga proti rakovine" organizovaním zbi
erky v našej obci. Štyri študentky sa po 
celý deň, keď sa zbierka konala, pohy
bovali po verejných priestranstvách 
obce a rozdávali umelé narcisy ako 
symbol akcie. V tejto zbierke sa vyz
bieralo 5 350,- Sk, ktoré sme odovzda
li do centra nadácie a boli poskytnuté 
na účely onkológie. Chceme deti naučiť 
základom prvej pomoci, poznávať lieči
vé rastliny, starať sa o životné prostre
die a úcte k starším ľuďom. V spoluprá
ci s Jednotou dôchodcov sme zorgani
zovali zájazd do divadla na hru Ženský 
zákon. Usporiadali sme anonymnú zbi
erku na povodne. Vyzbieralo sa 7 800,
Sk. Za čiastku sme nakúpili: dezinfekč
né prostriedky, rukavice, nealkohólické 
nápoje. Ako organizácia sme samostat
ne zakúpili 4 páry gumákov v hodnote 
2 OOO,- Sk. V októbri pri príležitosti 
mesiaca úcty k starším sme zorganizo
vali Seniorparty - posedenie a zábavu 
pre ľudí stredného veku pri živej hudbe. 
Pre kultúrne vyžitie sme tradične pri
pravili disco-zábavu na Petra a Pavla 
a na Martinské hody. 

K ČK sa viaže aj meno Prof. Jána 
Jánskeho, podľa ktorého ČSČK pome
noval bronzové, strieborné a zlaté pla
kety, ktoré dostávajú mnohonásobní 
bezpríspevkoví darcovia krvi. Aj 
v našej miestnej organizácií ČK máme 

darcov krvi, ktorí boli ocenení 
Jánskeho plaketami. Zlaté Jánskeho 
plakety za 40 násobné darcovstvo krvi 
boli udelené: Terézií Strožovej, Jánovi 
Varmužovi,JozefoviTokošovič.d. 165 
a Pavlovi Derrnekovi č. d. 157. Medzi 
tých, ktorí prišli prevziať zlaté plakety 
a ocenenia do ženevy patrí aj náš sta
rosta Štefan Andel, ktorý prevzal 14. 
septembra 1998 Vyznamenanie za obe
tavú a záslužnú prácu v ČK. Popri tom 
je niekoľko desiatok občanov, ktorý 
majú strieborné a bronzové Jánskeho 
plakety, v prípade striebornej plakety 
ide o 20 násobného darcu, u bronzovej 
Jánského plakety 10 násobného darcu. 

Máme evidovaných 53 darcov krvi, 
z toho darujú niektorí pravidelne, niek
torí sú načas vyradení. V tomto roku 
naši darcovia darovali krv - 3krát. Prvý 
odber bol 15. apríla - darovalo 22 dar
cov, druhý odber bol 22. júla - 17 
darcov, tretí bol 21. októbra, kde daro
valo krv 18 darcov. Organizácia po 
každom odbere bezplatnému darcovi 
prispela na občerstvenie. Najbližší 
odber kni sa uskutoční 28.4.2003. 

Miestná organizácia má 98 členov 
a jej činnosť od roku 2002 riadi nový 
11 členný výbor v tomto zložení 

Predseda 
- Oľga Potreská 
Tajomník 
- Štefánia Jurigová 
Pokladník 
- Zlata Machová 
Zdravotný referent 
- Pavlína Matulová 
Referent pre prácu s deťmi 
- Ivana Bajanová 
Referent sociálnych vecí 
- Jana Flajžíková 
Referent pre bezplatné 
darcovstvo kni 
- Terézia Strožová 
Clenovia výboru 
- Štefan Ovečka 
- Jana Žilínková 
Revizor 
- Jana Vaculková 
- Zuzana Šišková 

Oľga Potreská, 
Margita Vaculová 



Unínslce noviny 

Stoln(í tenis u ntís 
V súťažnom ročníku 2001/2002 súťažné družstvo 

Unín ,,A" v zložení Pekar Uenko, Bc.Fagan Ferdinand, Vaculka 
Štefan, Kubina Radoslav a Šebesta Ferdinand sa stalo víťazom 
oblastnej sútaže /okresov Senica, Myjava a Skalica/ v stolnom 
tenise a postúpilo do 3.ligy, kde vystriedalo družstvo Petrovej 
V si, ktoré vypadlo. 

Súťažné družstvo Unín ,,B" v zložení lglár Jaroslav, Mach Šte
fan, Malík Vladimír, Ing .Buček Ján, Martinusík Milan, Vaculka 
Ján, Žilínek Ján, Mach Slavomír a Matuský Martin v skupine „B" 
zostalo na 4.mieste a celkovo v oblasti na 12.mieste. 

V ročníku 2002/2003 nastúpilo družstvo Unín „A" do 3.ligy
t.j . Trnavský kraj v zložení: RNDr. Jurik Leopold - získaný 
z Holíča na prestup, Šebesta Ferdinand - na hosťovaní z Petrovej 
Vsi do 30.6.2003, Pekar Zdenko, Bc.Fagan Ferdinand a v súpiske 
sú zaradení i ostatní hráči B družstva. 

Po polovici súťaže s 3 víťazstvami, 2-remízami a 8 prehrami 
sme boli na 11.mieste zo 14. 

Pred posledným kolom, ktoré sa bude hrať 12.4.2003 v Trnave 
s Macom TT sme na peknom 8. mieste a nemôžeme skončiť hor
šie, ale pri troške šťastia aj na 7 .mieste. 
To znamená, že a-mužstvo nevypadne do okresnej súťaže - do 
5.ligy, ale pri plánovanej reorganizácii nám zostane „čierny peter" 
a zostaneme jedno miesto pre zaradenie medzi mužstva 3.ligy, 
takže nás čaká 4.liga, kde sa budeme okrem iných stretať 
s Petrovou Vsou a Senicou. 

Družstvo ,,B" v zložerú Vaculka Štefan a Peter, Kubina 
Radoslav, Mach Štefan, Malík Vladimír, lglár Jaroslav a Ing. 
Buček Ján bolo po jesennej časti na 9.mieste. 

Bolo založené i družstvo žiakov, ako podmienka pri postupe do 
vyššej súťaže, inak by sme boli sankciovaný pokutou 5000 Sk. 

Družstvo v zložerú Martišiaková Veronika a Adriana, Rusinko 
Peter a Kubina Tomáš bolo po polovici sútaže na 4.mieste zo 6. a 
4. miesto si udržalo až do skončenia súťaže. 

Veronika a Adriana Martíšiakové sa zúčastnili jedného kola 
z dvoch /v Piešťanoch a v Trnave/ krajskej súťaže jednotlivcov 
dievčat a sú zhodne vo svojich kategóriach na 12.mieste. 

Bc.F. Fagan 

3. liga 
1. Kúty 24 20 3 1 304:128 67 
2. Moravany B 24 19 4 1 299:133 66 
3. Padáň 24 18 2 4 280:152 62 
4. Dobrá Voda 24 13 6 5 245:187 56 
5. Maco Tmava 24 13 4 7 237:195 54 
6.Viktória B 24 12 4 8 237:195 52 
7. Hlohovec B 24 8 5 11 196:236 45 
8. Trstice 24 8 2 14 201:231 42 
9. Unín 24 8 2 14 186:246 42 
10. Bricon C 24 7 4 13 180:252 42 
11. Senica 24 4 6 14 180:252 38 
12. Majcichov B 24 6 2 16 178:254 38 
13. Gasto C 24 5 2 17 156:276 36 
14. Sládkovičovo B 24 3 2 19 149:283 32 

4. liga 
l . Petrova Ves 25 22 2 1 354:96 71 
2. Senica B 25 18 4 3 277:173 66 
3. Skalica 25 18 1 6 293:157 62 
4. Holíč B 25 16 3 6 272:178 60 
5. Lozorno 25 12 5 8 246:204 54 
6. Kúty B 24 13 3 8 236:196 53 
7. Rohožrúk 25 11 2 12 201:249 49 
8. Bor. Sv. Jur B 25 8 7 10 231:219 48 
9. Studienka 25 8 5 12 191 :259 46 
10. UnínB 25 8 4 13 195:255 45 
11. Skalica B 24 9 2 13x 184:248 43 
12. Veľké Leváre 25 5 2 18 179:271 37 
13. Kúty C 25 2 2 21 149:301 31 
14. Senica C 25 3 o 22 123:327 31 
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Výsledky majstrovstiev trnavského kraja žiaci skupina 
C-senická 
1. Propria Kúty 10 10 o o 96:4 30 
2. BC Serúca IO 6 2 2 66:34 24 
3. Sokol Skalica IO 5 2 3 61:39 22 
4.STOUnín 10 3 1 6 32:68 17 
5. Borský Sv. Jur IO 3 o 7 31:69 16 
6. Stavoimpex Holíč 10 o 1 9x 14:86 10 

Znamienko X uvedené za prehrami znamená jednu kontu
mačnú prehru, za ktorú sa nepriznáva žiadny bod. 

FUTBHL 
f ak tí ntís ťal ktí Jar 

Umiestnenie našich mužstiev po jesennej časti futbalového 
ročníka 2002/2003 nás zaväzuje stavať pred mužstvá žiakov, 
dorastu ako aj dospelých iba tie najvyššie ciele. Ziaci skončili po 
jesennej časti na prvom mieste vo svojej skupine, čo je pre nich 
veľký úspech. 1 keď priznajme si, že ťažili hlavne z hry starších 
a to predovšetkým Petra Sebu a Tomáša šveca. O týchto dvoch 
hráčov budú v jarnej časti oslabení, nakoľko boli preregistrovaní 
do mužstva dorastu. Tak isto mužstvo dorastu bolo o skóre na 
prvom mieste pred susedmi z Radimova. Tuná po posilnerú o hrá
čov zo žiackeho mužstva môže byť cieľ prvé miesto splnený. 
Všetko bude však aj záležať od toho, koľkí hráči posilnia A
mužstvo dospelých. Naše A - čko sa umiestnilo po jesennej časti 
na treťom mieste, s jednobodovou stratou na prvú Prietrž. Toto 
nás už po niekoľký krát predurčuje na boj o postupové pozície 
teda o prvé miesto. Tomuto bola podriadená aj zimná priprava, 
s ktorou sa pod vedením p. Včelku začalo .už 2. 1. 2003 a to 
v telocvični Zš. 9. 1. 2003 sme sa zúčastnili na zimnom sústre
derú na Pustom poli pri Telgárte, kde boli zo strany majiteľov 
hotela Pusté pole vytvorené vynikajúce podmienky na zimnú pri
pravu. 1 keď sme tu boli iba štyri dni, toto sústredenie určite spl
nilo svoj účel. Na hernú prípravu sme zvolili zimný turnaj 
v Gbeloch, kde sme skončili na siedmom mieste. Striedali sme 
slabšie výkony s lepšími, kde sme napriklad porazili mužstvá 
Šaštína a Borského Mikuláša a remizovali sme so susedmi 
z Petrovej Vsi. Naopak zlé výkony sme podali hlavne proti 
Letničiu a Cárom. Zápasy sme zahanbujúco prehrali. Všetky tré
ningy prebiehali v telocvični, nakoľko neboli dobré klimatické 
podmienky. S pripravou na ihrisku sa začalo až na začiatku mesi
aca marec, kedy prišlo aj k zmene na poste trénera. P. Včelku 
vystriedal p. Ján Mihálik z Petrovej Vsi. Z kádra odišli na ZVS 
Roman Straka a Erik Hoferka a z tohto dôvodu sme sa posilnili 
na brankárskom poste, kde sme na hosťovanie získali Juraja 
Vacha z Borského Mikuláša. Po prestávke zavinenej zraneniami 
začali s pripravou Martin Brabec a Ján Ujhélyi. Dúfame, že 
s pomocou sponzorov a fanúšikov sa nám podarí splniť náš cieľ 
a tým i postup do vyššej sútaže. 1 keď toto, vzhľadom na kvalitu 
mužstiev v súťaží, nebude vôbec jednoduché. 

V tomto roku nás čaká jedna významná udalosť a to 30. výro
čie družobných stykov s našimi priateľmi z TJ Slavoj Moravany. 
Toto družobné stretnutie sme naplánovali na 19. júla tohto roku. 

Záverom by som chcel uviesť, že nás mrzí slabá podpora fut
balu v našej obci zo strany miestnych podnikateľov a boli by sme 
radi, keby sa toto počas roku 2003 zlepšilo. Ved celá ťarcha 
financovania futbalu v Uníne leží na pleciach obecného úradu, 
ktorému by sme aj takto chceli poďakovať. Ďalšie finančné pro
striedky si zaobstarávame sami a to predovšetkým poriadarúm 
diskoték a zábav, čo nie je tiež ľahká záležitosť. Futbal je predsa 
zábava, ktorá okrem zimných mesiacov je v obci celý rok. Každý 
či už z výboru, alebo hráčov toto robí bez nároku na finančnú 
odmenu a pre všetkých obyvateľov našej obce. 

M. Ovečka, prezident TJ 
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Umiestnenie po Jesennej časti súťažného ročníka 2002/2003 
„Bn trieda - starší žiaci 

počet výhra remíza prehra body 
7.ápuov 

1. TJ Druž.flevník Unín 7 7 o o 21 
2. TJ Družstevník Štefanov 7 6 o 1 18 
3. TJ Spartak Šaštín - Stráže 7 4 o 3 12 
4. TJ Petrova Ves 7 3 1 3 IO 
5. TJ Družstevník Vrádíšte 7 2 2 3 8 
6. TJ FK Borský Sv. Jur 7 2 2 3 8 
7. TJ Družstevník Dojč 7 1 o 6 3 
8. TJ Družstevník L.N. Ves 7 o 6 

Začiatok jarnej časti súťaže starší žiaci II. „B" je 19.04. 
2003, kedy odohráme prvý zápas „ vonku" s Telovýchovnou jed
notou Štefanov. O výsledky, ktoré boli dosiahmuté sa zaslúžili 
títo hráči: 
T. Kubina, J. Flajžík, P. Rusinko, L. Hyža, M. Ovečka, A. 
Mihá), P. Potreský, B. Tureček, 1. Daniel, B. Mlčúch, R. 
Vach, M. Mágr, P. Seba, T. Svec, D. Hájek, D. Míšaný. 

Umiestnenie po Jesennej msti II. trieda - Dorast 

počet výhra remíza prehra body 
7.ápuov 

1. TJ Družstevm'k Unín 11 8 2 1 26 
2. TJ Družtevník Radimov 11 8 2 1 26 
3. FK Slov.Hodváb Senica „C'' 11 6 2 3 20 
4. TJ Druž. Pop. Močídlany 11 6 2 3 20 
5. TJ Letničie 11 6 o 5 18 -6. TJ Druž. Trnovec 11 5 2 4 17 
7. TJ Druž. Koválov II 5 o 6 15 
8. TJ Druž. Smolinské II 4 o 7 12 
9. TJ FK Borský Sv. Jur II 3 1 7 IO 
IO. TJ Druž. Prietrž II 3 1 7 IO 
11. TJ Iskra Holíč „B" 11 3 o 8 9 
12. TJ Slovan Dubovce II 3 o 8 9 

Unínske noviny - občasník občanov obce Unín 

O výsledky sa zaslúžilí nasledovní hráči: 
M. Potreský, 1. Tureček, L. Mihál, J. Bartal, P. Bartal, R • 
.Zilínek, J. Karas, M. Hoferka, S. Mach, B. Bajan, M. 
Krempa, M. Jančík, T. Hoferka, R. Kucbárek, R. Masaryk. 

Umiestnenie po jesennej lastl II. trieda 
- „fl" mufstuo 

počet výhra remíza prehra body 
1.ápasov 

1. TJ Druž. Prietrž 

2. ŠK Baník Čáry 

3. TJ Druž. Unín 

4. TJ Druž. Mokrý Háj 

5. TJ Druž. Pop. Močidlany 

6. ŠK Dunaj Chropov 

7. TJ Tatran Jablonica 

8. TJ Druž. L. N. Ves 

9. TJ Druž. Vrádíšte 

1 O. TJ Druž. Trnovec 

11 . TJ Druž. Radimov 

12. TJ Druž. Sobotište 

13. TJ Druž. Rovensko 

14. TJ Spartak Šaštín- Stráže 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

IO 
IO 
9 

8 

6 

5 
6 

5 
5 
5 
4 

3 

3 

o 
3 
2 

4 

o 
2 
2 

1 

o 
2 

Výsledky dosiahlo „A" mužstvo v tomto zložení: 

2 31 

3 30 

1 30 
3 26 

6 19 

4 19 

7 18 

6 17 

6 17 

7 16 

8 13 

9 IO 
IO 9 

IO 5 

R. Straka, M. Hoferka, S. Mach, B. Bajan, E. Hoferka, R. 
Masaryk, B. Mah'k, J. Ujhély, J. Drúžek, R. Mah'k, P. Khúla, 
J. Ondráš, M. Mach, A. Sopúšek, P. Drúžek, J. Vacbo, P. 
Rebák, P. Komorný, M. Brabec, J. Ondráš, M. Ovečka 
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