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ALELUJA � radujme sa !
Všedný, obyčajný, pracovný život má

veľkú cenu, no osobitnú hodnotu nadobú-
dajú v ňom významné medzníky, na ktoré
sa človek pripravuje, teší a potom i rád
spomína. Ktoré sú tie najkrajšie? Vianoce.
A najvýznamnejšie? VEĽKÁ NOC.
Primeraná príprava ešte zvyšuje ich váhu,
význam a hodnotu.

Ktorá jednotka v žiackej knižke je
cennejšia – z telocviku, alebo z fyziky,
matematiky, či vlastivedy? Na ktorú sa
musím viac a svedomitejšie pripraviť,
chystať a namáhať, tú si iste viac vážim.
„Čo za niečo stojí, čo nás nič nestojí?"
Alebo slová, ktoré povedal na Veľkú Noc
1971 pri kňazskej vysviacke v Bratislave
J.F.Mon.Josef Hlouch, českobudějovický
biskup „Zamilujte si, co jste Pánu Bohu
obětovali".

Čo sme my obetovali – a čo ON? My –
pár našich pobožností krížovej cesty, mod-
litby, skutky sebazaprenia a lásky? Nie,
nepodceňujme ich – ale ani nepreceňujme!
Lebo  „Nikto nemá väčšej lásky, ako ten,
kto položí život za svojich priateľov"
(Evanjelium). A to – ON!

Ak pôstna doba – od Popolcovej stredy
bola o pôste, pokání, zármutku, ľútosti
a o smrti, Veľká Noc je o radosti, o hojnos-
ti, o nádeji, o víťazstve, o živote. Keď uva-
žujeme o radosti, treba povedať, že tých

prejavov i dôvodov radosti môže byť bez
počtu.

Roľník – radosť z úrody, vojak – pový-
šenie, murár – krásna stavba, lekár –
prázdna patológia, športovec – body, góly,
medaily, študent – úspešná skúška, maturi-
ta, konštruktér – súci projekt, učiteľ –
múdri žiaci, vysokoškoláci, dobre vycho-
vané deti, zlodej – keď ho nechytia, kňaz –
keď má plný kostol, veľa miništrantov
a mládeže, ak je obľúbený, že pekne káže...

Popri osobných, súkromných a rodin-
ných radostných udalostiach sú tu i spo-
ločné, ktoré sa dotýkajú všetkých ľudí a aj
si ich pripomíname a slávime viacmenej
spoločne. Tie drobné, čiastkové radosti sú
veľmi nestále a pominuteľné. Kto by nepo-
znal známe slová:  „no čo chlieb aj tak  lac-
nejší nebude", alebo „svetská sláva – poľná
tráva". Tak je to v športe, v škole a vôbec
všade v živote. Dnes ťa chvália, zajtra
zatracujú. Po každej Kvetnej nedeli príde
Veľký piatok. Život nám pripravuje prem-
nohé prekvapenia, a opäť treba zájsť k pra-
meňu  múdrosti do Sv. Písma  „ ...tí, čo
plačú, akoby neplakali a tí čo sa radujú
akoby sa neradovali, a tí čo kupujú, akoby
nič nevlastnili a tí čo užívajú veci tohto
sveta akoby  (ho) neužívali, lebo tvárnosť
tohto sveta sa pomíňa" (1.Kor. 7,30-31).

Dedko dal vnučke ako svadobný dar tri
veci: metlu, luster a kríž. Mladomanželka
bola prekvapená, a preto jej to dedko

vysvetlí: „Metla nech ti pripomína, že si
máš zametať pred svojim prahom a budeš
žiť v zhode so svojim okolím. Keď  zažneš
luster, v jeho svetle spoznáš svoje chyby,
omyly, ktoré rýchlo naprav a udržíš si
pokoj vo vlastnom dome. A keď sa stretneš
s utrpením, krivdou, či nespravodlivosťou,
vtedy si kľakni pred kríž a spomeň si, že do
neba sa ide tou istou cestou, ako Spasiteľ".

Vianoce pominú, aj Veľká Noc prejde.
No Veľká Noc nie je len spomienka na
smrť, lež víťazstvo Pána Ježiša nad smrťou
je aj naším víťazstvom, pretože je našou
veľkou nádejou na vlastné zmŕtvychvsta-
nie. Tak totiž napísal Svätý Pavol apoštol.
„Ak Kristus nevstal, tak je márne naše
kázanie, márna je aj vaša viera ... A ak
Kristus nevstal, vaša viera je bláznov-
stvom ... A ak len v tomto živote máme
nádej v Kristu, tak sme najbohatší zo všet-
kých ľudí! Ale Kristus, prvotina zosnu-
lých, naozaj vstal z mŕtvych ...(1Kor.
15,12-20).

Drahí moji farníci! V tomto duchu sa
k Vám prihováram na tieto najväčšie sviat-
ky našej viery a v tomto duchu s Vami
vyslovujem –          Vďaku za dar VIERY

Želám Vám dar pevnej VIERY
Žehnám ku konečnému víťazstvu Vašej

VIERY

ThDr. Alojz Lackovič  PhD.,
dekan-farár

V tom maličkom sklenom kráme
Pre vás aj voňavú vodu máme
Šibi ribi mastné ryby
Nedopustíte sa chyby
Najprv tuná gazdinú
Potom vezmeme inú
Takto pekne dokola
Ako okolo stola
Kto nám vínka naleje
Naše srdce zohreje
Ktorá nám dá vajíčko
Bozkáme ju na líčko
Dobre ste nás občerstvili
Dodali nám ďalšie sily
Veľmi pekne ďakujeme
A zas ďalej putujeme

Dobré ráno gazdiná
Šibačka sa začína
Ráno je už v slnka svite
A vy si tu ešte spíte
A keďže dve dcéry máte
Tie čo majú vlasy zlaté
Vari ste ich skryli
Svoje krásne víly
My si ich nájdeme
Na povaľ zájdeme
Všetko prehľadáme
Dnes to právo máme
Jeden z nás ich zočil
Zradili ich oči
Už ich aj privádza
Korbáčom pohládza
Keďže vás dobre vyšľaháme
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Overovanie listín a podpisov 
na matričnom úrade
Obec Unín – matričný úrad  vykonáva overovanie listín (fotokó-
pií) a podpisov na listinách. Správny poplatok sa vyberá v hoto-
vosti:
- overenie 1 strany textu ................ 50,- Sk
- overenie podpisu ................ 30,- Sk
Matričný úrad overuje i správnosť údajov v žiadosti o výpis/odpis
z registra trestov a zasiela ho priamo na GP, register trestov
Bratislava. Žiadateľ osobne predloží:
- 100,- Sk kolok
- občiansky preukaz
- 50,- Sk v hotovosti
Tlačivo č. 3 výpis z registra trestov a č. 4 odpis z registra trestov
dostane žiadateľ na matrike.
Tlačivá č. 1 a č. 2 sú určené pre potvrdenie správnosti údajov
okresnou prokuratúrou.

Separovanie odpadu
Zákon č.24/2004 Z.z. o odpadoch ukladá aj povinnosť separovať
odpady. 
V našej obci separujeme tieto komodity: papier, plasty, sklo, elek-
trošrot, železo, nebezpečné odpady a pneumatiky. V priebehu
roka 2006 sa obec bude snažiť vytvoriť podmienky i na separáciu
bioodpadov – kompostovanie  (zeleň, lístie, haluze a pod).
Papier – zberá sa po obci traktorom po vyhlásení obecným roz-
hlasom 2 x ročne
- patria sem: noviny, časopisy, kartóny a obalový papier
- nepatria sem: kopírovací papier, celofán, voskový papier, obaly
od mlieka, použité obrúsky a plienky
Plasty – zberajú sa traktorom po obci, alebo je možnosť zaviaza-
né vrecia uložiť pri  kultúrnom dome
- patria sem: PET fľaše od nápojov, Tetrapak, plastové obaly,
fólie, obaly od čistiacich prostriedkov, AL –plechovky, polystyrén
nepatria sem: plastové obaly od olejov a jogurtov
Sklo – zberá sa do nádob na to určených, ktoré sú rozmiestnené
po obci
- patria sem: sklenené obaly rôznych farieb, tabuľové sklo
- nepatria sem: keramika, porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené
sklo, žiarivky
Elektrošrot – dáva sa do unimobunky, ktorá je pri obecnom úrade
- patria sem: rádia, televízory, práčky, chladničky, mrazničky,
počítače, tieto je  treba odovzdať celé, nie len torzá 
Železo – sa ukladá do kontajnera, ktorý sa nachádza v preluke
medzi domami p. Miroslava Valachoviča a Ing. Alexandra
Vávroviča            
Nebezpečné odpady – sa zberajú do nádob pri obecnom úrade:
- autobatérie – modrá uzatvárateľná skrinka
- motorové oleje – nádoba pri obecnom úrade
Pneumatiky – po vyhlásení obecným rozhlasom sa zberajú
1 x ročne pri obecnom  úrade
Vývoz všetkého komunálneho odpadu  zabezpečuje v našej obci
firma VEPOS spol. s r.o. Skalica. Od januára tohto roka sa smet-
né nádoby na tuhý komunálny odpad vyvážajú každý 3. týždeň vo
štvrtok. 
VEPOS s.r.o. vyváža odpad v 13 obciach a za rok 2005 urobila
vyhodnotenie zberu v jednotlivých komoditách. Naša obec sa
v zbere papiera umiestnila na 2. mieste, 
v zbere platov na 6. mieste, 
v zbere skla na 9. mieste, 
avšak v zbere komunálneho odpadu patrí našej obci až predpo-
sledná, teda 12. priečka, čo nasvedčuje tomu, že sa stále odpad
málo separuje, lebo máme najväčšie množstvo odpadu v prepočte
na 1 obyvateľa.

Veríme, že dôkladnejším prístupom všetkých občanov k separo-
vaniu odpadov znížime množstvo neseparovaného komunálneho
odpadu, ktorý najviac zaťažuje životné prostredie a zároveň vyža-
duje najvyššie finančné náklady na vývoz a uloženie.

Nakladanie s biologicky 
rozlo�iteľnými odpadmi

Podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a zákona č. 24/2004
Z.z. dňom 1.1.2006 má obec a občan povinnosť zamedziť i zneš-
kodňovaniu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a par-
kov. Jedná sa o tieto druhy bioodpadu: posekaná tráva, konáre zo
stromov a kríkov, lístie, zostatky ovocia a zeleniny, piliny, seno
a pod.

Takýto odpad by sa nemal dostávať do popolníc, nemal by sa
spaľovať na záhradách resp. verejných priestranstvách. Tento
odpad treba zhodnocovať vytváraním kompostovísk.

V súčasnosti sú do pozornosti dávané domáce kompostoviská,
ktoré si občan môže zriadiť za minimálne náklady na okraji svoj-
ho pozemku a využiť kompost na hnojenie v záhrade.

I naša obec v krátkej budúcnosti počíta s vybudovaním obec-
ného kompostoviska, pre ktoré hľadá vhodnú lokalitu. Riešili sme
i možnosť umiestnenia obecného kompostoviska v priestoroch RD
Unín, avšak k dohode zatiaľ neprišlo.

Spoločne chceme znížiť množstvo odpadu vyhadzovaného do
kontajnerov, vývoz na divoké skládky a zároveň chceme získať
kvalitné hnojivo a odbremeniť i tak dosť znečisťovanú prírodu. 

Leták s postupom na vybudovanie domácich kompostovnísk si
môžete prezrieť v obecnej výveske a v prípade záujmu si ho môže-
te vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Ministerské ocenenie 
do na�ej �koly

V trnavskom Divadle Jána
Palárika sa 28. marca 2006 konalo
slávnostné odovzdávanie ocenení
za mimoriadne aktivity pedagó-
gom celého Slovenska. Medzi 48
učiteľmi bola i Mgr. Jarmila
Trnková, ktorá prevzala z rúk
ministra školstva SR „Ďakovný list
za dosiahnuté viacročné úspechy
žiakov na celoštátnych kolách bio-
logických olympiád". Redakcia jej
z celého srdca blahoželá a verí, že
jej úspechy budú i naďalej rásť.

-mv-

Čo spôsobila tohtoročná zima
Tohtoročná dlhá, mrazivá a zasnežená zima i v našej obci

spôsobila veľa starostí hlavne s odhŕňaním snehu a závejov na
miestnych komunikáciách, ako i problémy s vodou z topiaceho sa
snehu. V neposlednej rade sme boli nútení vynaložiť zvýšené roz-
počtové finančné náklady na ich odstraňovanie. Práce na odstra-
ňovaní snehu sme zabezpečovali vlastnou technikou, ale hlavnú
službu odviedli pracovníci roľníckeho družstva so svojou techni-
kou, za čom im patrí úprimné poďakovanie. Náklady boli zvýšené
aj na vykurovanie objektov patriacich do vlastníctva obce. Hoci
ani našu obec neobchádzali problémy, náročnú a dlhú zimu sme
úspešne zvládli ...

-ša-
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Spoločenská kronika
NARODILI SA: 
Samuel Cvečka 24.12.2005
Anna Freiwaldová 31.12.2005
Eva Freiwaldová 31.12.2005
Denis Hrebenár 7.1.2006
Marek Rehák 11.2.2006
Romana Dinková 19.2.2006
Jakub Vajla 5.3.2006
Adam Klena 26.3.2006

OPUSTILI NÁS:
Mária Buríková, vo veku 80 rokov, 26.12.2005
Anna Freiwaldová, vo veku 0,         1.1.2006
Eva  Freiwaldová, vo veku 0, 14.1.2006
Ján Ujhélyi, vo veku 75 rokov, 23.2.2006

JUBILANTI 

90-roční
Serafína Bilovská
Ján Juriga

85-roční
Terézia Štepániková
Serafína Vlková
Anna Macejková

80-roční
Kamila Masaryková
Terézia Drúžková
Anna Faganová
Štefánia Straková

75-roční
Johana Drúžková
Anna Hoferková
Ján Sňada
Matilda Nováková
Štefan Flamík
Mária Mikulová
Rozália Vaňková
Alojz Móro

70-roční
Serafína Vlková
Anna Masaryková

65-roční
Anton Vach
Justína Kvasničáková
Vladimír Petráš
Milan Komorný

60-roční
Zlatica Bilovská
Oľga Hrebačková
Cecília Vymyslická
Milan Valentovič
Terézia Strožová
Pavol Dermek
Vladimír Pukančík
Eva Veselská

55-roční
Ján Pecha
Anton Šeba
Anna Danielová
Ján Bilka
Ján Potreský
Pavol Malík
Mária Ovečková
Alexander Ovečka
František Drúžek
Ján Drúžek
Miroslav Valachovič
Cecília Krížová
Anna Sovíková
Štefan Vymyslický

50-roční
Cecília Karasová
Jozef Ovečka
Oľga Vávrovičová
Vlasta Vávrovičová
Mária Flajžíková
Ľubomír Baláž
Ján Palkovič

Čo bolo:
- v poslednú adventnú nedeľu DÚŽ zorganizovala pre svoje

členky, ktoré zbierali liečivé rastliny posedenie, ktorého sa
zúčastnilo asi 30 žien. Ako občerstvenie im bola podaná
vynikajúca kapustnica, varené víno a sladké pečivo.

- 26.12.2005 sa uskutočnil stolnotenisový turnaj registrova-
ných a neregistrovaných hráčov o „Pohár starostu obce"
v telocvični ZŠ Unín

- Pohostinstvo „U Dalibora" zorganizovalo na záver roka roz-
lúčku so starým rokom „Silvestrovskú zábavu"

- 28.1.2006 DHZ Unín zorganizoval tradičný „Maškarný ples"
- členovia SZCH v Uníne dňa 5.2.2006 usporiadali pre všetky

deti z obce „Maškarný ples"
- v mesiaci január 2006 SZZ v Uníne zorganizoval pre svojich

členov „Posedenie pri vínku" v pohostinstve „U Dalibora"
- počas mesiaca január a február 2006 prebehli výročné člen-

ské schôdze spoločenských organizácii v obci

Čo bude:
- na veľkonočnú nedeľu TJ usporiada tanečnú zábavu
- v predvečer 1.mája naši mládenci postavia hlavný máj

a potom sa budú postupne   pri táborákoch stavať na tradič-
ných miestach ďalšie

- 20. mája 2006 sa uskutoční v unínskych vinohradoch III. roč-
ník „Unínskych samohybov"

- v mesiaci máj sa bude konať tradičné okresné kolo požiarnej
detskej súťaže „Plameň 2006"

- v mesiaci jún sa uskutoční tradičný „Deň detí"
- futbalisti oslávia 8. a 9. júla 60. výročie založenia telový-

chovnej jednoty
v sobotu 8.7.2006 bude o 7.30 hod. sv. omša za zosnulých
športovcov, futbalový zápas: žiaci Unín - výber okresu Senica

: dorast Unín - Štefanov
v nedeľu 9.7.2006 o 13.00 hod. starí páni Unín - Vrádište

o 15.00 hod. - „Unínska jedenástka"
o 17.00 hod. - Unín A - výber okresu Senica

Kultúrno-spoločenská činnosť

Tradícia fa�iangu 
zostala nepreru�ená

Od 1.1.2006 je zru-
šená základná vojen-
ská služba. Podľa tradí-
cii v našej obci sa vždy
„regrúti" – branci
odvedení na základnú
službu prezentovali na
fašiangovú sobotu
pochôdzkou po obci.
Tento sprievod s hud-
bou bol spestrený
netradičným zviera-
ťom, jeho pánom
a „podregrútmi". Večer
nasledovala tanečná
zábava s pochováva-
ním basy. Tak tomu
bolo i tento rok, aj keď

regrútov už nemáme. Vďaka našim mládencom sa tradícia
zachovala. Treba poznamenať, že vysoká účasť na tomto spolo-
čenskom podujatí bola dôkazom toho, že dobré tradície si treba
udržať. Veríme, že pokračovatelia sa nemusia báť, že by ich
vynaložené úsilie vyšlo nazmar. Ak si to bude situácia vyžado-
vať, môžu  do sprievodu pozvať i dievčatá.  Veríme, že stavanie

mája nadviaže na dlho-
ročné tradície a naši
mládenci pripevnia na
„makovicu" mája kor-
báč so stužkami od
dievčat, ktoré im ich
na veľkonočný ponde-
lok naň uviažu. 

Veľmi ľahko sa
niektoré tradičné
podujatia ukončia, ale
potom sa len ťažko
obnovujú, alebo nakoniec úplne skončia. Veríme, že v našej obci sa
tradície dodržia. -ša-
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V na�ej pravidelnej rubrike 
dnes predstavujeme 
p. Ľudmilu Rehákovú 
� majiteľku kaderníctva �Ľudmila"
Pani Reháková, kedy a ako ste začínali?

Bolo to tesne po revolučnom období. Čiastočne ma k tomu
prinútili okolnosti okolo vtedajšieho môjho zamestnávateľa,
Komunálnych služieb Holíč, ktoré boli v rozpade.

Otvorila som si súkromné kaderníctvo „Ľudmila" na zdra-
votnom stredisku v Holíči. Pôsobila som v týchto priestoroch
3 roky a po dohode s Mestským úradom Holíč, ktorý požado-
val priestory na zdravotnícke zariadenie, som prijala náhradné
priestory v Holíči na Školskej ulici, v priestoroch bývalých
detských jasiel. Tam aj v súčasnosti moja prevádzka funguje.
Prečo som pokračovala v profesii kaderníčky i v privátnej
sfére?  Táto profesia bola a stále aj je nielen mojou profesiou,
ale zároveň aj koníčkom. Viem, že ženy v každom veku sa
chcú páčiť,  a ja im chcem pomôcť a pritom sa stále niečomu
novému učiť a niečo nové tvoriť. Už ako učnica,  keď som začí-
nala v Komunálnych službách Senica, som sa zúčastňovala na
okresných a krajských súťažiach v odbore kaderník a obsadzo-
vala som  temer vždy  popredné miesta, lebo som mala snahu
tvoriť vždy niečo nové,  čo  sa ženám páči. Pôvodne som mala
prevádzku aj pri svojom rodinnom dome, ale po určitých
nejasnostiach a nedorozumeniach s obecným úradom som ju
zrušila. To mi bolo veľmi ľúto, lebo naša obec je dosť veľká,
a potrebuje služby, ktoré  poskytujem.
Aké sú  Vaše súčasné podnikateľské aktivity?

Moja práca mi prináša veľa nového a zaujímavého. Ako
som už spomínala snažím sa pri svojej práci aj pomáhať iným.
Po dohode s MŠ SR a učňovským školstvom som vytvorila
učňovské stredisko. Zodpovedala som za praktickú časť výuč-
by mladých kaderníčok. Je to práca veľmi náročná a potrebuje
dostatok trpezlivosti. Okrem radosti z práce mám aj kopec
bežných problémov, s ktorými sa stretáva podnikateľ, ktorý
nevlastní vlastné podnikateľské priestory. Prenajímateľ pries-
torov  vyžaduje maximálne plnenie si záväzkov, z jeho strany
je to však s plnením povinností  horšie. To, že dnes ešte pod-
nikám na tejto úrovni, môžem vďačiť aj svojím pravidelným
zákazníčkam v Holíči, ale i z Unína, ktoré za mnou dochádza-
li a podržali ma v začiatkoch môjho podnikania. Vážim si ich
a ďakujem im za podporu.
Čo plánujete do budúcnosti?

Pokiaľ mi zdravie dovolí, rada by som spolu  s dcérou
Veronikou, pokračovala v profesii kaderníčky. Zvažujem
pokračovať aj vo výchove mladej kaderníckej generácie, ktorej
by som odovzdala svoje dlhoročné skúsenosti. Je to náročné
a ťažké, ale dáva mi to veľa v oblasti tvorivosti, sily a sebave-
domia, že som  čosi pre spoločnosť dokázala. Človek plánuje,
avšak osud môže všetko zmeniť, moje zdravie už nieje ako
v mladosti, za jeho udržiavanie ďakujem môjmu ošetrujúcemu
lekárovi MUDr. Mariánovi Landlovi a sestričke Janke
Flajžíkovej.

Našej dedine Unín, želám aby rozkvitala nielen do krásy,
ale aj v podnikaní, aby neboli stále len čierne mraky, ale slnko
aby hrialo, svietilo, a okrem energií vyrábalo aj dobré medzi-
ľudské vzťahy. Záverom mi dovoľte moju životnú skúsenosť
a myšlienku, že človek čo sedí v kúte a nič nerobí, iba kritizu-
je, je v ústraní, ten čo sa ukazuje a pohybuje sa na verejnosti
je veľakrát terčom kritiky a rôznych tlakov, ale taký už je život.
Želám všetko dobré čitateľom Unínskych novín.  

Ďakujeme za rozhovor                                             -pal-

Keď mi pri�la karta narukovať...
Na perách s touto piesňou už

od 19.storočia mládenci nastu-
povali na výkon vojenskej služ-
by. Mladí muži opúšťali svoje
domovy, rodiny, priateľov, milé
a niektorí aj svoje vlastné mladé
rodiny. Jej dĺžka bola rôzna,
vykonávala sa nielen počas
doby vojen, ale aj v mierovom
čase. Vývojom doby, techniky,
myslenia ľudí a politických roz-
hodnutí prišlo od 1.1. 2006
k úplnej profesionalizácii armá-
dy, a teda k zrušeniu základnej
vojenskej  služby (pevne veríme, že navždy).

Dnes by sa nám už len veľmi ťažko  podarilo zistiť,  ktorý občan
Unína bol ten prvý, ktorý narukoval, ale s určitosťou vieme, kto
bol ten posledný občan našej obce, ktorý absolvoval základnú
vojenskú  službu. Bol ním pán Miroslav Krempa, ktorý sa len
tesne pred Vianocami vrátil z vojenčiny. Preto sme ho požiadali
o krátky rozhovor.
Mirku, ako to bolo s narukovaním a výkonom Tvojej základ-
nej vojenskej služby ?

Narukoval som v lete do posádky Kežmarok, kde som absol-
voval celý prijímač a vojenskú prísahu. Obdobie prijímača bolo
tak, ako asi všade, dosť prísne, a zvykali sme si na nový spôsob
organizovaného života, na ktorý sme neboli zvyknutí. Spočiatku
nám nik nenaznačoval, že sme poslední beh neprofesionálnych
vojakov. Stalo sa tak až tesne pred prísahou. Po jej vykonaní som
bol odvelený do posádky Kuchyňa, kde som doslúžil zostávajúcu
časť vojenčiny.
Čo Ti ten polrok dal, alebo vzal ?

V prvom rade som spoznal nový organizovaný kolektívny život
v iných podmienkach ako som bol z domu zvyknutý. Spoznal som
veľa nových ľudí, získal priateľov z temer celej republiky, zažil
som aj veľa pekného na čo budem dlho spomínať. Vzhľadom na
nedostatok vojakov v základnej službe boli na nás kladené pomer-
ne náročné a zodpovedné úlohy, ktoré sme boli povinní aj plniť.
Boli to najmä strážne služby, ale aj ostatné povinnosti a práce na
letisku a v posádke. Z dôvodu nedostatku personálu v armáde na
obslužné činnosti, sme boli temer stále vo výkone služby, mali
sme minimum voľna. Za celú dobu som bol doma len 3 razy, a to
hovorí za všetko.
Aká bola rozlúčka s vojenčinou, Vás ako posledných neprofe-
sionálnych vojakov ?

Myslím si, že všetko prebehlo štandardne ako u predchádzajú-
cich odchodov do civilu. Náčelník letectva nám poslal ďakovný
list a po odovzdaní armádnych vecí, sme každý z nás odišli dá sa
povedať s radosťou k svojim najbližším. Nebolo nám nijako zvlášť
zdôrazňované, že skončili poslední neprofesionálni vojaci
Armády SR.

Mirku, ďakujeme Ti za rozhovor a želáme Ti plnohodnotné
zapojenie sa do civilného života.

Posedenie vinárov
V mesiaci január usporiadal výbor ZO SZZ v Uníne

v Pohostinstve u Dalibora priateľské stretnutie pravidelných vysta-
vovateľov vín. Ako vstupenka slúžila minimálne jedna 7 dcl fľaša
svojho vína na osobu. Tak mohol každý zo 40 prítomných nezá-
väzne oceniť výsledky jednotlivých vinárov a zhodnotiť tohtoroč-
né vína. Každý zo zúčastnených tak dostal priestor na vlastnú pre-
zentáciu, poprípade oboznámiť prítomných o svojich úspechoch,
či podeliť sa so svojimi dojmami. Dúfam, že záujem o toto stret-
nutie, ako i priaznivé ohlasy zúčastnených, podnietia organizáto-
rov k ďalším podobným úspešným akciám.                           -mh-
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Dobré zvyky si zachovajme
Peknou tradíciou v obci sa stal Detský maškarný ples, ktorý

poriada už niekoľko rokov  Slovenský zväz chovateľov v Uníne. 
5. februára 2006 sa stretli v kultúrnom dome princezné, čaro-

dejnice, kúzelníci, čerti, trpaslíci, ... teda deti z materskej
a základnej školy. Predviedli sa v maskách, ktoré si za pomoci
mamičiek namáhavo pripravili. V hojnom počte sa zapojili najmä
menšie deti. Maškarný ples začal pochodovaním masiek, ktoré
vystriedal tanec a šantenie. Naši chovatelia nezabudli deti pohos-
tiť občerstvením a sladkou odmenou za prípravu masky.
Najväčšiu radosť však deťom urobila tombola, v ktorej našli rôzne
hračky a pomôcky do školy.

Ďakujeme organizácii za každoročnú prípravu plesu a želáme
veľa pomocných rúk v takejto neziskovej akcii i do budúcna.
Najkrajšou odmenou im je určite úsmev detí, ktoré sa každoroč-
ne tešia na svoj ples.                                                          

-mv-

Ako sa tu �ije ?
V tejto kratučkej ankete Vám prinášame pohľad niekoľkých
našich obyvateľov, ktorých pôvodným domovom nebol Unín, na
nás a našu dedinu. 
Všetkým sme položili nasledujúce tri otázky:
1. Ak porovnáte svoje predchádzajúce bydlisko (á) s terajším
v Uníne, v čom vidíte najväčší rozdiel?
2. Ako by ste čo najstručnejšie charakterizovali Unínčanov?
3. Každá dedina má svoj nezameniteľný kolorit. Čo je pre
Unín typické, alebo čo vás ako prvé napadne, ak sa povie
Unín. Pokúste sa to vyjadriť jedným slovom.

Odpovede: 
Anna Reháková, 41 rokov žije v Uníne, do obce sa privydala 
1. V rodisku sa mi zdali ľudia viac zábavnejší, viac mali pocho-
penia jeden pre druhého. Doma sme spolu chodievali na vychádz-
ky, na ulici bývali ľudia a nie ako tu, že niektorí pracujú doma aj
v nedeľu.  Neviem však povedať ako to v rodisku vyzerá teraz.
2. Už to tak nevnímam, no keď som sa sem privydala, tak sa mi
ľudia zdali celkovo viac zábavnejší a družnejší.
3. Bohatí ľudia – tak aspoň sa o Unínčanoch hovorievalo na okolí.

Anna Míšaná, 31 rokov žije v Uníne, do obce sa privydala
1. Odkaľ pochádzam sa mi javili ľudia viac zábavnejší a skrom-
nejší, tu je skôr každý doma.
2. Sú viac sami pre seba.
3. Ak sa niekto pre niečo zapáli, obyčajne si ide za tým a dokáže
to urobiť. Príkladom môžu byť niektoré spolky v obci.

Ján Flajžík, 22 rokov žije v Uníne, do obce sa priženil
1. V Uníne sa mi zdajú lepší ľudia ako v rodisku. 
2. Ťažko povedať, sú tu aj dobrosrdeční aj závistliví, aj takí aj
onakí, ako všade inde. 
3. Poloha.

MUDr. Marián Landl, 21 rokov žije v Uníne, prišiel za prácou
1. Do dediny som prišiel z Prahy a všetko sa mi zdalo malé. Ak
niekto povedal, že je to ďaleko až v hornom konci, tak mi to pri-
padalo veľmi smiešné.
2. Že sú normálni.
3. Vypúšťanie močovky v noci. Prejdeš celé Slovensko a neza-
mažeš si auto až doma.

Danka Vaculková, 20 rokov žije v Uníne, do obce sa prisťahova-
li aby si vyriešili bytovú otázku
1. Ťažko povedať, pretože v predchádzajúcom bydlisku som žila
slobodná s rodičmi  a sem som prišla už vydatá s vlastnou rodi-
nou. Ak je človek slobodný, tak problémy nevníma ako keď má
rodinu.
2. Páči sa mi ako sa tu naširoko udržiavajú priateľské väzby. Je tu
aktívnejší verejný a spoločenský život ako v Čároch.
3. Dedinský folklór.

Ľudmila Drúžková, 2 roky žije v Uníne, do obce sa privydala
1. Nedá sa porovnávať dedina kde som vyrastala, kde som necha-
la kus svojho života a rodinu s dedinou, do ktorej som sa privy-
dala. Ak však predsa porovnám, tak je to hlavne v prostredí.
Prichádzam sem spod Karpát, kde bolo nezameniteľné prostredie.
No tu zasa sú lepšie udržiavané ľudové zvyky a tradície.
2. Domnievam sa, že Unínčania vedia o mne viac ako ja o nich. 
3. Manžel, Unínčanka a vinný sklep.

Andrea Horinková,  4 roky žije v Uníne, do obce sa privydala
1. Doma bola krajšia príroda a viac sa mi páčilo prostredie. Tu sa
zasa stále dodržiavajú zvyky, čo doma už nebolo.
2. Poznám iba susedov a tých, čo sa chodia ku mne strihať, takže
ťažko viem povedať.
3. Veľký kopec.

Ferdinand Paníček, 13 rokov žije v Uníne, do obce sa priženil
1. Žiadny.

2. Zdá sa mi to podobné ako na Chvojnici.
3. Neviem.

Peter Khúla, 10 rokov žije v Uníne, do obce sa přiženil
1, Menšia obec, ľudia tu majú k sebe bližšie a nie je tu taký pro-
blém s rómskou otázkou.
2, Nakoľko je obec členom vinnej cesty, sú tu dva šenky, bar a aj
obecná pálenica, tak ľudí by som charakterizoval ako veľmi vese-
lých.
3, Perla Záhoria.

Ján Mráz, 26 rokov žije v Uníne, do obce sa priženil
1. Pochádzam z hlavného mesta, a od malička som nemal rád jeho
zhon. Tým, že som si našiel svoju životnú lásku na dedine, zabil
som dve muchy jednou ranou. 
2. Tak ako všade. Nedá sa to zovšeobecňovať. No podaktorí mi
stále dávajú najavo, že nie som rodený Unínčan.
3. Veľmi dobrá slivovica, unínska pálenica, Unínčanka a biele
víno.

Rodina Míčková, necelý rok žijú v Uníne, do obce sa prisťaho-
vali
1. Priestor, relatívny kľud a životné prostredie. Prišli sme sem
hlavne kvôli čistému vzduchu a kľudu, ale po tohtoročnej zime,
keď sa ku koncu topilo hocičím, ovzdušie nebolo dvakrát najlep-
šie. Iba dúfame, že výnimka potvrdzuje pravidlo.
2. Našťastie ich tak veľa nepoznáme a na základe tých niekoľkých
známych nechceme generalizovať. Čo je ľudové a zvykové nezna-
mená, že je automaticky aj ľudské. Veríme, že budúcnosť Unína je
v jeho mládeži. 
3. Chovatelia.
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Sviatok sv. Valentína 
Vzťah medzi mužom a ženou je posvätný, nie je len jednodňo-

vou záležitosťou.
V súčasnosti katolícka cirkev pozná najmenej troch rozdiel-

nych svätých, ktorí nesú meno Valentín či Valentinus. Všetci zahy-
nuli mučeníckou smrťou. Ten, ktorého si pripomíname 14. febru-
ára  bol kňazom v Ríme.

Cisár si všimol, že slobodní regrúti bojujú statočnejšie a s väč-
ším nasadením ako vojaci, ktorých doma čakajú manželky a deti,
a preto zakázal sobáše mladých párov. Vstúpiť do manželského
stavu mohli len tí, ktorí neboli vhodní pre vojenské remeslo, resp.
tí, ktorí si svoje roky v armáde už odslúžili.

Svätý Valentín nerešpektoval nariadenie cisára. V tajnosti
sobášil mladých ľudí, ktorí si chceli vyslúžiť túto sviatosť. Jeho
činnosť však bola čoskoro odhalená, na čo ho vzali do väzby.
Napriek mučeniu odmietol ponuku zachrániť si život zrieknutím
sa Krista. Sv. Valentína odsúdili na mučenie palicovaním a keď sa
ani po ňom nevzdal svojej viery,  cisár Claudius II. ho poslal spolu
so svätým Máriom pod katovu sekeru dňa 14. februára roku 269.

-red-

Unínske samohyby
Naša obec má svoju históriu a je známa dychovou hudbou, ľudo-

vým krojom, speváckymi súbormi, vyše storočnou hasičskou orga-
nizáciou, dobrou slivovicou, ale i šikovnými odborníkmi na výrobu
svojpomocnej techniky. Práve takáto skupina nadšencov „tridsiatni-
kov" začala od roku 2003 s organizovaním prehliadky a súťaže svoj-
pomocne po domácky vyrobených malotraktorov a podobných
strojov. Nadšenci si založili tzv. „Klub domácich traktorov" a vyro-
bená netypizovaná technika dostala názov samohyby.

Prehliadka spojená s prezentáciou zúčastnených pretekárov sa
koná pred pohostinstvom „U Dalibora". Všetci zúčastnení prejdú
po uliciach obce a presunú sa na miesto konania akcie, ktorým sú
unínske vinohrady pri poľovníckej chate. Tak tomu bude i tento
rok. Termín konania tohto zaujímavého a už obľúbeného poduja-
tia je stanovený na deň 20.5.2006, keď hlavným organizátorom
bude obecný úrad. Tento projekt je v tomto roku financovaný
z prostriedkov európskej únie, cezhraničnej spolupráce česko-
slovenskej. 

Po dobrej propagácii sa podujatia už v minulom roku zúčast-
nili majitelia so strojmi z okolitých obcí. Nadviazaný bol kontakt
s obcou Nové Bránice okres Brno-venkov, kde sa koná podobné
podujatie, čiže nás spája spoločné nadšenie pre svojpomocné
„kutilstvo".
I v tomto roku prebehnú súťaže v stanovených disciplínach:
- jazda zručnosti s pohárom vody na členitom teréne
- jazda – ťahanie bremena do vrchu
- zručnosť v cúvaní do vyhradeného priestoru na čas.

Sprievodným podujatím bude súťaž divákov v rúbaní polena na
čas, súťaž v pití pollitra piva na čas a stávka na atrakciu podujatia
„motor kaput".

Chýbať nebudú poľovnícke a záhorácke špeciality a dobrá
hudba či hovorené slovo. Okrem významných hostí z Moravy,
politického života či samosprávy, by sme radi privítali záhorácke-
ho kráľa Alojza I. sekulského.

Na toto podujatie Vás už teraz pozývajú hlavní organizátori –
obecný úrad a členovia DT Klubu a poľovného združenia.

Dojmy tetky Zuzky
Konečne tu máme jaro. Pomáuy sem sa začínaua bát, že sa ho

nedožiju. Pri mojem vjeku a zdravotním stavje su ráda, že sem
prečkaua túto ukrutnú zimu. Ani do humna sem sa vúbec nešua
kuknút, mjeua sem strach, že mja zafúka a najdú mja až na jaro
ked zlezú snehy. Šecko ze zimú začauo na Silvestra. Vňuk mi ríkau,
že ked nad ránem na Nový rok vylézli z chaty nevjerili de sú, a co
sa vlastne deje. Ríkali, že šak zas až tak moc  nepili, aj ked neja-
ké to spívaní byuo. Huavama skúšali skákat do závjejú, kolko
snehu vúbec napaduo. No zapomjeli, že nevytŕčili nohy z chaty
ceuý rok. A to víte, ked si vlezete do ňútra v roku 2005 a vylezete
až v roku 2006, tak sa nečudujte co sa za tú dobu pomjení. Ludé
si zatát doma v teple štrngali, pripíjali na Nový rok a navzájem
slubovali hory-doly. No nekerí novoročné precavzaťá zebrali moc
zhurta a rozhodli sa, že uspíšá jaro tým, že si odvezú  šecek sneh
spred barákú. Myšlenka velice chválihodná, no pozapomjeli na to,
že by mohuo aj mrznút a padat ešte víc snehu a tak místo teho, aby
sa sneh roztopiu na kanáloch, de ho šikovní naši spoluobčané
vyvézli, zamrzeu a ked sa konečne po troch mjesícoch tuhej zimy
začau  topit a púščat z polí, tak sa voda do kanálú vúbec nemohua
dostat a tékua širinú po ulicách. V první jarní deň sem si vyšua na
špacír a byua sem aj kuknút co je nové na tej našej Novej ulici.
A velice friško sem pochopiua, proč je to Nová ulic. Vidzeua sem
tam fakt nové vjeci, s kerýma sem sa za ceuý svuj dúhý život
nestretua. Dicky sa tvrdziuo, že voda teče s kopca a cesta má byt
zespádovaná od prostrídka ke kanálom, aby ked poteče voda po
cesce, mohua pjekne vtécit do kanála. No ale tam majú ti no
vouliční zlepšovatelé kraj cesty u kanálu zdvihuý! Rozmýšlaua
sem, co za tym može byt. Možno nescú mjet ti ludé mokro v kaná-
loch, ale rači na cesce, alebo sa bojá, že im vodari naučtujú stoč-
né za pretečenú vodu. Nevim, no kvúli jejich kanálom a vodze mja
skoro prejeuo auto. Nejaký dzivoch leceu jak na závodoch a skrz
odstavený dúhy auťák cez kerý nebyuo vidzet na cestu, sem mu
skoro vbjehua pod koua. Dofčilka tam zavadzaua obecní chrchla
a fčil po dzedzine máme takych chrchlí kopec. Každí si odstaví
náklaďák de ho napadne. Keby sme tu tak mjeli obecnich policaj-
tú! Už vidzim ti veliké papuče na kouách a naradoscené ksichty
šoférú. 

Veru zima byua tuhá. Moc tuhá. Kvúly temu zasedali aj polov-
níci. Prebírali dopad zimi na zvjer a ziscili, že veru moc zvjeri
pošuo a moc í stihli vystrílat. Tak nanovo začali nasádzat zvjer.
A to neni enem tak! Moseli sa učit jak má správne sedzet kvočka
na z maďar dovezených vajcách, jak ich treba otáčat a kerým
bokem ich pouožit do hnízda. Šak na druhý krát si pozvú aj kvoč-
ky, lebo ide o zvjer našého chotára. A ked to vynde, skusá aj zají-
cú, ale už né pod kvočkama. Šak tento rok budú mjet veseuo.
Samohyby dostali grant a tak bude u polovníckej chaty čoro-moro.
Enem aby aspoň potom ten srnčí guláš nechali odstát na kožke ze
srnca, alebo ho podávali pod srnčíma parohama. 

Ludé, a tych psú co je po dzedzine, až strach ít po ulici. Nevim,
nevim jak to je aj s tym puacenim. Nekerí nepuacá za psa vúbec,
asi ho berú buď jak člena rodziny alebo majú s nim inačí plány.
Scu enem pripomenút, že aj za rodzinnych príslušníku sa puací
obecní daň za odpad což sa potom vztahuje aj na psa. Výnimku od
dane majú ti, kerý ich majú doma místo sviní. Ale skúr než budú
robit klobásky, by si mjeli maso nechát skontrólovat veterinárem.
Dnes veru čovjek neví. Co ked tá jejich sviňa-pes má ftáči chrip-
ku a možú ju dostat aj domácí. Zvlášť ket by klobásky jedli suro-
vé. A to už neni sranda. Na to sa umíra. No šak by sme si nejak
poradzili, né? V našich obchodoch sa dá kúpit šelico aj pod rukú,
neco by sa tam našuo aj proci ftáčí chripce. A pravidelná konzu-
mácia púdecákú alebo piva už sama o sebje je dobrú prevenciú.
Jediní, do možú pit a ešte sú za to  pochválení, sú vinari. Ti aj ked
sa ožerú, to vlastne enem koštovali o cosi víc vzorek. No hold,
šecko si žádá svoju daň. Aj fašank. Odvodi už zrušili a tak sa
moseli chlapci, coby regrúci, objetovat aby nám odprovodzili
basu. Zvládli to ale na jedničku. Tak už sem   dúho nezažiua naby-
tý kulturák. Topit sa vúbec nemoseuo, lebo tolko  ludu, preca cosi

nadýchá. Dúfam, že si to zapamatovali aj tí, co budú jakože reg-
rúci na další rok. 

Je tu jaro a v dzedzine sa začau veliký úklid. Čiščí sa a ukuá-
dá. Obrezujú a zrezávajú sa stromy, čiščá kanále, zametá.
Chvílama mám pocit, jak keby si dali naše úrady závody do zreže
vjec stromú. Enem dúfam, že do Velkej noci bude jarní ukuádaní
skončené, scihne sa opravit spaduá scenka na cinteri a naša dzed-
zina bude vypádat zas o cosi víc k svjetu. 

Vaša zalaptaná Zuzina



Vy�rebovanie súťa�e �iakov 
ročník 2005/2006 � jar
8. 29.4.2006 o 16.00 hod. voľno Unín
9. 6.5.2006   o 16.30 hod. L.N.Ves Unín
10. 13.5.2006 o 16.30 hod. Unín Sekule
11. 20.5.2006 o 17.00 hod. Stráže Unín
12. 27.5.2006 o 17.00 hod. Unín Smolinské
13. 3.6.2006   o 17.00 hod. Letničie Unín
14. 10.6.2006 o 17.00 hod. Unín Radimov
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Výsledky vianočného 
stolnotenisového turnaja
"O pohár starostu obce"
konaného dňa 26.12.2005 
v telocvični Základnej �koly Unín
Kategória: žiaci - zúčastnených 8 pretekárov
1. Tomáš Kubina 
2. Adriana Martišiaková 
3. Adam Mihál 
4. Milan Hoferka 
Kategória: registrovaní hráči - 8 pretekárov
1. Ferdinand Šebesta 
2. Zdenko Pekar 
3. Štefan Vaculka 
4. Jaroslav Iglár 
Kategória: neregistrovaní hráči do 30 rokov - 
12 pretekárov
1. Ing. Dušan Serdahélyi 
2. Slavomír Mach 
3. Mikuláš Mach 
4. Marek Krempa 
Kategória: neregistrovaní hráči nad 30 rokov -
6 pretekárov 
1. Peter Rehák 
2. Ladislav Míšaný 
3. Miroslav Jakubáč 
4. Marián Ovečka 

Vy�rebovanie súťa�e dorastu a A-mu�stva ročník 2005/2006 � jar
18. 2.4.2006 o 13.00 hod. Unín Borský Mikuláš

15.30 hod. Unín Borský Mikuláš
19. 9.4.2006 o 13.00 hod. Mokrý Háj Unín

15.30 hod. Kopčany Unín
20. 16.4.2006 o 13.30 hod. Unín Hlboké

16.00 hod. Unín Hlboké
21. 23.4.2006 o 13.30 hod. voľno Unín

16.00 hod. Sekule Unín
22. 30.4.2006 o 13.30 hod. Unín voľno

16.00 hod. Unín Rybky
23. 7.5.2006 o 14.00 hod. Rovensko Unín

16.30 hod. Radošovce Unín
24. 14.5.2006 o 14.00 hod. Unín Jablonica

16.30 hod. Unín Letničie
25. 21.5.2006 o 14.30 hod. Brodské Unín

17.00 hod. Brodské Unín
30. 26.5.2006 o 15.00 hod. Unín Šajdíkove Humence

17.30 hod. Unín Šajdíkove Humence
26. 27.5.2006 o 17.00 hod. Unín Mor.Sv.Ján

28.5.2006 o 17.00 hod. Unín Čáry
27. 4.6.2006 o 14.30 hod. Cerová Unín

17.00 hod. Cerová Unín
28. 11.6.2006 o 14.30 hod. Unín Oreské

17.00 hod. Unín Oreské
29. 18.6.2006 o 09.00 hod. Smolinské Unín

11.30 hod. Smolinské Unín
16. 12.5.2006 o 14.30 hod. Unín Petrova Ves

17.00 hod. Unín Kúty
17. 24.6.2006 o 15.00 hod. Trnovec Unín

25.6.2006 o 17.30 hod. Koválov Unín
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Detský kútik
-Čo ste dnes brali na hodine chémie? – pýta sa otec syna
- Výbušniny
- Hm... A zajtra kedy ideš do školy?
- Do akej školy? Už nijaká neexistuje.

Učiteľka sa spytuje žiakov: - Prečo je mesiac taký bledý?
- Lebo sa stále túla po nociach.

- Danko – vyzvedá sa teta, ktorý predmet považuješ za najťažší?
- Žiacku knižku.

Perličky:
- Zebra má pekné zvislé vodorovné pruhy.
- Slepé rameno rieky vzniká tým, že voda nezvládne zákrutu.
- Lesná zver potrebuje pokoj a preto v lese nekričíme a nehľadá-
me súrodencov.
- Keď som sa narodil, bol som taký prekvapený, že som dva roky
neprehovoril.
- U zubára treba otvoriť ústa a zaťať zuby.

Hádanky:
Maškara
a.) osoba v nápadnom, smiešnom oblečení
b.) vozík s maskami
c.) malá škára
Maškrta
a.) dobrota
b.) vec, ktorú mama škrtá
c.) krtko, ktorý volá na mamu
Ozembuch
a.) ten, kto sa hádže o zem
b.) ten, kto búcha do zeme
c.) hudobný nástroj, ktorým sa búcha o zem
Huspenina
a.) pečená hus s malinovou penou
b.) typické fašiangové jedlo
c.) nazlostená hus

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

Tajnička č.I

Zvisle:
1 – lúpe
2 – malý Ivan
3 – vidí

4 – slávnostná hala
5 – obyvateľ pekla
6 – sud
7 – mužské meno 24.12.

SUDOKU -  treba doplniť čísla tak, aby vodorovne i zvisle
boli čísla od 1 po 4

4 2

12

1 4

32

32

41 2

4 3

13

Návratka: Meno a priezvisko: ...................................................
Adresa: .......................................................

Vek: .......................................................

Zakrúžkujte správnu odpoveď:
Hádanky: Maškara a) b) c)

Maškrta a) b) c)
Ozembuch a) b) c)
Huspenina a) b) c)

Tajnička č.I.:  ...........................................................................
Tajnička č.II.: ...........................................................................
Tajnička č.III.: ...........................................................................
Tajnička č.IV.: ...........................................................................

Tajnička č.II
- Polomer
- ŠPZ okresu Hodonín
- Predložka
- Bývalé hlavné mesto

Nemecka
- Seno
- Kraj na Slovensku
- Dom pre psa
- Európske hospodár-

ske spoločenstvo
- Vápnik
- Vykričník

Tajnička č.III

- hrad
- okrasný vták
- lopta po česky
- veta
- miesto, kde sa hrá 

futbal
- domáci strážca
- vzdelávací inštitút
- orgán zraku

Tajnička č.IV

- vrch
- súhlas
- opak starého
- diera v zemi
- nesúhlas
- obojživelník
- rybie vajíčka
- opak nešťastia
- zviera s 2 hrbmi
- ženské meno (26.7.)
- rodičia sú: otec a …
- mužské meno (11.2.)
- hory
- orgán sluchu
- zimný mesiac
- teplé ročné obdobie




