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Zhodnotenie volebného
obdobia 2006 - 2010
z pohľadu starostu
obce

V novembri tohto roka končí volebné
obdobie 2006 - 2010 pre členov obecného
zastupiteľstva a pre starostu obce. Ku dňu
18. 2. 2008 sa poslaneckého mandátu
vzdala Jarmila Kollárová a na uvoľnené
miesto nastúpila Anna Danielová, ako
prvá náhradníčka v posledných komunál-
nych voľbách. Prostredníctvom našich
novín vás chcem oboznámiť s plnením
volebného programu.

Všetky plánované úlohy a ich plnenia
záviseli od úspešnosti predkladaných pro-
jektov a predovšetkým od finančných pro-
striedkov. Hneď na začiatku volebného
obdobia bol prijatý do funkcie obecného
kontrolóra Ing. Ivan Gronský. 

Budovateľskú činnosť sme realizovali
nasledovne: Z dotácie štátneho rozpočtu,
prostriedkov EÚ a so spoluúčasťou obce
bol realizovaný projekt „Rekonštrukcia
verejného osvetlenia, úprava verejného
priestranstva a rekonštrukcia miestnych
komunikácií v obci“. Projekt zahŕňal
výstavbu nových autobusových čakární,
cestu pri pomníku padlých, chodník
k materskej škole a parkovisko pri ihrisku. 

Bol vypracovaný a schválený Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
do roku 2013 a Územný plán obce. 

S klesajúcim počtom detí v materskej
aj základnej škole obecné zastupiteľstvo
pristúpilo k ich zlúčeniu. Po rekonštrukcii
tried, sociálnych zariadení a zabezpečení
interiérového vybavenia v základnej škole
sem bola od 1. 9. 2007 materská škola pre-
sunutá. Pri oplotení školy bola vysadená
zeleň. Do priestorov školského dvora bola
presunutá skladová bunka na náradie
a domček pre škôlkarov. V areáli bolo tak-
tiež vybudované polyfunkčné - viacúčelové
ihrisko s umelým povrchom s podporou
Nadácie SPP. Z dotácie Ministerstva škol-
stva SR bola vykonaná oprava strechy
telocvične a hospodárskeho pavilónu.

Uvoľnené priestory po materskej škole
boli zrekonštruované na Zariadenie pre
seniorov a dom sociálnych služieb pre
dospelých „Barborka“ pre 24 klientov.
Zariadenie slúži nielen našim občanom,
ale i klientom z blízkeho okolia ako i celé-
ho trnavského kraja. Týmto zariadením
sme vytvorili 12 pracovných miest, čo je

Z tohtoročnej procesie Božieho Tela.                                                      Foto: Š. Daniel

Program letných hodov 
Piatok 13. augusta 2010
20.00 hod.    Disco,  Kultúrny dom - Organizátor: MS SČK Unín  

Sobota 14. augusta 2010 
Koncertovanie DH Unínčanka po obci
9.00 hod. Súťaž vo varení hodového guláša (areál ihriska TJ Unín)
Futbalové majstrovské zápasy:
11.30 hod.  Žiaci      TJ Unín - TJ Borský Sv. Jur
14.00 hod.  Dorast    TJ Unín - TJ Sekule
16.00 hod. „Unínska hodová jedenástka“ - súťaž v kopaní pokutových kopov 

o hodnotné ceny 
Organizátor: Obecný úrad Unín

20.00 hod.  Tanečná hodová zábava. Hrá DH Unínčanka
Organizátor: MS SČK Unín

Nedeľa 15. augusta 2010
7.30 hod. a 10.30 hod.  Slávnostné sv. omše v chráme sv. Martina   
Futbalový majstrovský zápas:
17.30 hod.  Muži    TJ Unín - TJ Kopčany

Pondelok 16. augusta 2010
14.00 hod.  Hodový futbalový turnaj o „Pohár starostu obce Unín“

Organizátor: Obecný úrad Unín a TJ Unín         

v súčasnosti veľmi cenné. Využili sme
humanitárnu pomoc z Holandska na prvot-
né vybavenie sociálneho zariadenia,
nakoľko nám nebola z Ministerstva práce
a sociálnych vecí SR poskytnutá prisľúbe-
ná dotácia. Firma KOVOVÝROBA Unín
bezplatne poskytla 48 svietidiel. Situácia
sa zlepšila až na jar tohto roku, keď sme
z rezervného fondu predsedu vlády SR
dostali dotáciu 20.000 €. Vo dvore
Barborky boli vybudované chodníky
a zateplená časť budovy. Do konca roka by

mala byť vybudovaná domová čistiareň
odpadových vôd.

Za účelom udržania mladých rodín
v obci bola vybudovaná 12-bytová jednot-
ka. Rodiny sa do bytov nasťahovali v sep-
tembri minulého roka. Pri bytovke zostáva
dobudovať parkovisko a oplotenie.

Na výstavbu rodinných domov bolo
vytvorených a odpredaných 11 stavebných
pozemkov pri roľníckom družstve a pri
škole. 

(pokračovanie na str. 2)
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Pri stavebných pozemkoch u roľníckeho družstva bolo vybu-
dovaných 80 m vodovodu a elektrická prípojka.

V roku 2009 boli zahájené pozemkové úpravy v k. ú. Unín.
Tento projekt je financovaný z prostriedkov EÚ. Je to dlhodobá
a náročná úloha V súčasnosti sa upresňuje hranica intravilánu.
Bolo zistených niekoľko nedostatkov, ktoré treba riešiť s konkrét-
nymi vlastníkmi pozemkov.

Celá budova hasičskej zbrojnice dostala novú fasádu, v gará-
žach budovy boli položené betóny a zabudované nové svietidlá.
Oprava bola financovaná z dotácie Ministerstva financií. V kniž-
nici a klubovni na starej pošte boli zabudované nové plastové
okná.

Obec sa podieľala pri budovaní vykurovania kaplnky sv.
Barbory, pri novom oplotení starej fary a položená bola zámková
dlažba pred kaplnkou sv. Barbory. Taktiež bola opravená strecha
na kultúrnom dome a dome smútku. 

Poštový úrad bol presťahovaný do zrekonštruovaných priesto-
rov COOP Jednota. Vo viacúčelovej budove zdravotného stredis-
ka bola vybudovaná a daná do prevádzky plynová kotolňa.

Mobilný operátor O2 dal v našom katastri do prevádzky stani-
cu verejnej rádiotelefónnej siete. Na Zámčisku bola osadená oboj-
stranná informačná tabuľa o histórii Zámčiska a obce.

Naša obec bola zaradená do policajného obvodu Brodské.
Hoci obecné zastupiteľstvo žiadalo uznesením č. 44/2008 o spät-
né zaradenie našej obce do obvodu Holíč, nebolo nám
z Ministerstva vnútra SR vyhovené.

Z dôvodu finančnej úspory sme zmenili dodávateľa elektrickej
energie do obce. Obec zakúpila nové služobné vozidlo Škoda
Octávia a traktor s vlečkou.

Po viacnásobných prísľuboch od roku 2006 dodnes nemáme
kladnú odpoveď z VÚC  Trnava na realizáciu generálnej opravy
štátnej cesty Radimov – Unín – Petrová Ves. 

V oblasti odpadového hospodárstva obec zabezpečuje pravi-
delný vývoz tuhého komunálneho odpadu, plastov, papiera, skla,
elektrospotrebičov, starých pneumatík, autobatérií ako aj veľko-
objemového odpadu. I keď sa výsledky v separovaní niektorých
komodít zlepšili, stále máme rezervy, ktoré treba v budúcom
období odstrániť. K tomu by mal pomôcť i zberný dvor odpadov,
na ktorý máme vypracovaný projekt a podali sme 23.6.2010 žia-
dosť o dotáciu na Ministerstve ŽP SR. S Ministerstvom ŽP SR
máme podpísanú zmluvu o poskytnutí dotácie na rekultiváciu sta-
rej skládky odpadu. V tomto období prebieha schvaľovací proces
na výber firmy, ktorá bude stavbu realizovať.

Pracovníci obce a aktivační pracovníci z úradu práce sa starajú
o údržbu a čistenie parkov, cintorína, ihriska, verejných priestran-
stiev, čistenie a opravu kanálov, zimnú údržbu, zber plastov,
papiera, údržbu obecných budov a pod. Bez nich by bol problém
tieto práce zabezpečiť. Rozoberá sa nefunkčná vodná nádrž
a vykonáva sa bežná údržba v obci ako je oprava miestnych
komunikácií, miestneho rozhlasu a iné.

Obec vykonáva podnikateľskú činnosť v pestovateľskej páleni-
ci. Pálenické služby vykonávajú Ján Míšaný, Peter Hoferka a od
novej sezóny aj Pavol Ovečka, ktorý už absolvoval školenie
v Nitre. Každoročne sa po skončení sezóny vykonáva údržba
technologického zariadenia a oprava budovy. Od roľníckeho druž-
stva k pálenici boli majetkoprávne usporiadané pozemky. 

Obec sa zapojila do občianskeho združenia Partnerstvo pre
Horné Záhorie, do programu Leader. Čerpanie prostriedkov sa
začne od roku 2011. Zapojili sme sa do projektu Európska kultúr-
na trasa po stopách sv. Martina, ktorá spája mestá a obce Európy
spojené s týmto svätcom. 

Vďaka vysokej aktivite našich spoločenských a záujmových
organizácií patrí naša obec k najlepším v regióne v organizovaní
kultúrno-spoločenských a športových podujatí. Svedčí o tom
i publicita z našej obce v Slovenskom rozhlase, televízii, celoštát-
nej aj regionálnej tlači. Najviac bol prezentovaný ľudový unínsky
kroj, či už na výstave Slovakia tour v Bratislave, v časopise
Farmár a rôznych vystúpeniach našich speváckych skupín. VÚC

finančne podporil projekty kultúrno-spoločenských podujatí:
roku 2006 - Unínske samohyby, roku 2008 120. výročia založenia
DHZ a v roku 2009 Prehliadku unínskych krojov. 

V priebehu hodnoteného obdobia sa konali oslavy 120. výro-
čia založenia hasičského zboru, 70. výročie založenia poľovného
združenia a 10. výročie založenia jednoty dôchodcov. Záhorácke
divadlo Senica odohralo v Uníne divadelnú hru Rómeo a Júlia
a na Zámčisku natočili šot za spoluúčasti členov DT Klubu o his-
tórii starovekého hradiska. 
V tomto volebnom období sme neboli úspešní pri podaní projek-
tov na: 
- Rekonštrukciu kultúrneho domu
- Park, chodníky, zeleň, lavičky a okolie pri kaplnke sv. Antona
- Rekonštrukcia všetkých lávok cez unínsky potok
- Chodníky pri ZŠsMŠ od križovatky po ihrisko, pri novostavbách   

u RD, od predajne COOP Jednota po križovatku 
- Striedačky na ihrisku TJ.

Okrem týchto investičných akcií sa v budúcom období treba
zamerať na už spomínané nezrealizované projekty: opravu horné-
ho mosta v obci a dopravné značenie, vytvorenie nových staveb-
ných parciel podľa územného plánu obce pre individuálnu
výstavbu rodinných domov, dokončiť potrebné stavebné úpravy
v sociálnom zariadení Barborka, dokončiť projektovú dokumentá-
ciu na odkanalizovanie obce a začať s realizáciou, s vedením
ZŠsMŠ vypracovať a podať projekt na skvalitnenie prostredia
a odborného vzdelávania, z prostriedkov Partnerstvo pre Horné
Záhorie „Leadru“ vybudovať vyhliadkovú vežu v našom katastri
a cyklotrasu do Koválova s vybudovaním občerstvovacej zastáv-
ky - zrekonštruovať studničku pri sv. Urbanovi vo vinohradoch,
vyasfaltovať miestne komunikácie, hlavne tie, ktoré sú vo veľmi
zlom stave, pri pozemkových úpravách vybudovať protipovodňo-
vé opatrenia, vetrolamy a spevnené cestné komunikácie podľa
projektu, v prípade záujmu o podnikanie resp. vytvorenie nových
pracovných miest v našej obci alebo katastri vytvoriť podmienky
a spolupracovať pre úspešnú realizáciu zámeru, podporovať roz-
voj školstva, duchovných hodnôt, kultúry, športu, zdravotníctva
a spoločenského života v obci. 

Na záver vyslovujem poďakovanie členom obecného zastupi-
teľstva a Vám, vážení spoluobčania, za pomoc pri plnení nároč-
ných úloh a pri vytváraní lepších podmienok života v našej
rodnej obci. Vždy je treba čo zlepšovať, ale bez  dobrých medzi-
ľudských vzťahov a otvorených dverách na tých správnych inšti-
túciách ako i bez finančného zabezpečenia to ide omnoho ťažšie.

Vysoko si vážim a oceňujem prácu tých, ktorí bez nároku na
odmenu robia dobré meno našej obci.

Štefan Andel
starosta obce

Spevácky súbor JD „Úsmev“ dňa 22.5.2010 na celookresnej
prehliadke krojovaných skupín v Borskom Mikuláši.

Foto: J. Potreský st.



Unínske noviny 3

Opustili nás:     
Ján Sňada 25. 4. 2010 vo veku 79 rokov
Terézia Pechová 27. 4. 2010 vo veku 57 rokov
Štefan Tokoš 9. 5. 2010 vo veku 79 rokov
Vladimír Martišiak 24. 5. 2010 vo veku 66 rokov
Stanislav Havel 1. 6. 2010 vo veku 57 rokov
Helena Kuchárková 15. 7. 2010 vo veku 87 rokov
Terézia Štepániková 8. 8. 2010 vo veku 89 rokov
Česť  ich pamiatke 

S p o l o č e n s k á  k r o n i k a

Narodili sa:
Timotej Čulen 14. 4. 2010
Saskia Svinkáseková 30. 5. 2010
Katarína Pastorková 3. 6. 2010
Vladimír Ondriáš 17. 6. 2010

Zosobášili sa:
Mgr. Martin Markech a Mgr. Jana Míšaná 17. 4. 2010
Dušan Vlk a Hana Beňová 17. 4. 2010
Dušan Pochyba a Lenka Mihálová 24. 4. 2010
Ján Mráz a Ing. Zuzana Ráčková 15. 5. 2010
Radko Lašák a Dunja Alimanovičová 22. 5. 2010

Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom

Ako sme v obci volili do NR SR 
Počet voličov zapísaných v zozname vo volebnom okrsku 962,
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 566, počet voličov,
ktorí odovzdali obálku 565, počet platných odovzdaných hlasov
555. Jednotlivé strany získali nasledovný počet hlasov:
SMER - Sociálna demokracia 151
SDKÚ - Demokratická strana 133
Sloboda a Solidarita 92
KDH 72
Ľudová strana - HZDS 23
SNS 21
KSS 15
Nová demokracia 13
SDĽ 12
Ľudová strana Naše Slovensko 6
Paliho Kapurková, veselá pol. strana 5
Združenie robotníkov Slovenska 5
Únia - Strana pre Slovensko 3
Európska demokratická strana 2
MOST - HÍD 2 
Voľby sa konali 12.6.2010. Obec mala jeden okrsok. RD

Pozemkové úpravy
Geodetické práce k pozemkovým úpravám v našej obci sú

v plnom prúde. Geodeti vyznačili hranice intravilánu, kde zistili
viaceré nedostatky. Vo všetkým prípadoch si občania rozšírili
svoje parcely a užívajú cudzie pozemky. Jedná sa o občanov, ktorí
vlastnia pozemky po obvode obce. Obecná komisia pre pozemko-
vé úpravy pod vedením predsedu komisie Štefana Vaculu zvolala
dňa 11.augusta zasadnutie, kde bolo za prítomnosti geodetov
a pracovníkov pozemkového úradu na vypracovaných mapách
podľa skutočného stavu poukázané na nezrovnalosti a navrhnuté
bolo i riešenie v konkrétnych prípadoch. Čas a miesto konania
zasadnutia bolo viackrát oznámené miestnym rozhlasom. RD

Dňa 21.apríla 2010 sa dožila krásnych „90-tich“ rokov pani
Terézia Pastorková. K životnému jubileu jej zablahoželal v mene
všetkých spoluobčanov starosta obce.              Foto: R. Drúžková

Zo starého nové
Každá obec sa podľa možností snaží uchovať dedičstvo predkov.

Jedným z takýchto artefaktov je i budova starej fary uprostred našej
obce. Pred dvoma rokmi ošarpaná, ošumelá, bola zvonka zrekon-
štruovaná. Vynovené boli i slnečné hodiny, ktoré sú raritou v širo-
kom okolí. Vtedy dostala nový kabát, ale v tomto roku bola osadená
celá nová strecha, a budova tak má teda aj nový klobúk. 

Na zachovaní tejto budovy má najväčšiu zásluhu terajší
duchovný otec Tibor Tasáry, ktorému patrí veľká vďaka. Veľké
ďakujeme patrí všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom na
rekonštrukcii podieľali.                                                       MO

Mažoretky
Ak by sme chceli nahliadnuť na samotné začiatky mažoretko-

vého športu, museli by sme zavítať do východnej Európy a Ázie,
kde začali mažoretky vznikať. Ich úlohou bolo zahajovať tanečné
festivaly, kde cirkusanti točili a žonglovali s nožmi, so zbraňami
či pochodňami. 

Prvé mažoretkové súbory na Slovensku začali pôsobiť až po
roku 1970. Ich názov v tej dobe musel znieť „pohybová skupina“.
Mažoretky vystupovali prevažne s dychovými orchestrami pri
rôznych kultúrnych, spoločenských a športových akciách. Prudký
rozvoj mažoretkových súborov nastal po roku 1990. Vedúci a tré-
neri skupín začali vymýšľať zaujímavé choreografie, nové tech-
nické prvky, vyberať netradičný štýl hudby, iné - módne uniformy
či rekvizity. Tým sa vytvárali aj nové typy predstavení, kedy
mažoretky už nepochodovali len pred orchestrami, ale začali
vystupovať vo vymedzenom priestore na javisku. 

Baton je odborný názov pre mažoretkovú paličku, ktorá je
vyrobená z ľahkého kovu, má menšie zakončenie z gumy a je
vyvážená, čo dáva mažoretkám možnosť presného pohybu.

Mažoretky sú v dnešnej dobe stále vítanými účastníkmi pre-
hliadok. V súčasnosti existuje veľa mažoretkových skupín.

Našu skupinku unínskych dievčat sme nazvali „Mažoretky
Laddies“, čo znamená v preklade slečny. Súbor navštevujú diev-
čatá: Alica Glogovská - 7 rokov, Monika Hricová - 7 rokov,
Sabina Klenová - 8 rokov, Tatiana Kavácsová - 7 rokov, Katarína
Pechová - 10 rokov, Natália Tokošová - 10 rokov a kapitánka
Sabína Jankovičová - 10 rokov. Duo starších dievčat tvorí Nikola
Alimanovičová - 12 rokov a Kristína Papulová - 13 rokov.

Mažoretkový šport si dievčatá prvýkrát okúsili 9. apríla 2010
v Miestnej ľudovej knižnici Unín. 

(pokračovanie na str. 4)
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Tak si žijeme v Barborke
V minulom vydaní Unínskych novín sme predstavili

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb pre dospe-
lých Barborka, n.o. Unín, jeho priestory, predmet činnosti a kul-
túrne podujatia. Dnes Vám chceme v krátkosti priblížiť, ako život
v našej Barborke pokračuje.

Po dlhej zime sme sa s očakávaním tešili na jar, kedy sa zača-
lo s terénnymi úpravami areálu. Obecný úrad zabezpečil vybudo-
vanie chodníkov a základu pod altánok, čo klienti aj zamestnanci
s radosťou privítali. Môžu sa tak bez prekážok pohybovať po
dvore a záhrade chodiaci aj imobilní klienti. Pre dobrý pocit
a krajší zážitok z pobytu na čerstvom vzduchu sa zamestnankyne
Barborky pričinili o úpravu okolia chodníkov, kde vysadili okras-
nú zeleň a kvety, rozmiestnili lavičky darované obecným úradom.
Tu môžu klienti posedieť a oddychovať v tieni pod brezou. V dol-
nej časti záhrady sme si vytvorili malý pestovateľský záhonček,
kde si klienti vysadili jarnú zeleninu. Plánovali sme aj úpravu
parku pred budovou, no nakoľko sa tu budú vykonávať ďalšie
zemné práce, úpravu sme odložili.

Popri vzornej starostlivosti o klientov sa personál snaží
o vytvorenie príjemnej atmosféry aj vhodnou úpravou interiéru
pri každej príležitosti, či už to bola vianočná, fašiangová alebo
veľkonočná výzdoba, starostlivosť o kvetinovú výzdobu i pomoc
pri organizovaní kultúrnych podujatí pre našich klientov. Jedným
z veľmi pekných podujatí bol koncert dychovej hudby Moravští
muzikanti pod názvom „Morava zpívá“, ktorý zamestnanci pri-
pravili v kultúrnom dome. Na toto podujatie boli okrem našich
klientov pozvaní aj občania obce a okolia. V jedno májové popo-
ludnie prispelo k veselej nálade aj „Posedenie pod brezou“ pri
hudbe a spevoch pána Ladislava Michálka s doprovodom. K ich
spevu sa pripojili aj naši klienti, ktorí mali radosť aj z tomboly.

Snažíme sa spestriť život našim klientom rôznymi aktivitami,
no keď prídu medzi nás deti či iní návštevníci z obce a okolia, pre-
žívame to ako veľký sviatok. Veľmi nás teší, že nás pravidelne
navštevujú deti z materskej školy a základnej školy, ktoré sa priš-

Týmto chceme srdečne poďakovať pani Jarke Kollárovej za
poskytnutie týchto priestorov, kde sme začínali.

Svoju hviezdnu kariéru sme odštartovali vystúpením v kultúr-
nom dome pri príležitosti Dňa matiek. Naším cieľom je pobaviť
ľudí a spestriť život v obci, preto sa veľmi radi zúčastníme na
akomkoľvek podujatí v obci.

Na uvedenej fotografii máte možnosť vidieť dievčatá v kostý-
moch, ktorá nám pred nedávnom darovala rodina Štetinových, za
čo im patrí naše veľké poďakovanie. S úpravou čapíc a šitím sukní
pre dievčatá nám nesmierne pomohla veľmi šikovná pani Anna
Vlková. ĎAKUJEME!                                    

Ján Petržala ml.

Mažoretky Laddies                                        Foto: J. Petržala ml.

li na Deň matiek predstaviť pekným divadielkom a pásmom pies-
ní a básní. Pri tejto príležitosti sa do programu zapojila aj riadite-
ľka zariadenia Mgr. Jarmila Štetinová svojím príhovorom a odo-
vzdala klientkam aj malé kytičky. V predveľkonočnom čase nám
zanôtili členky speváckej skupiny Radosť pôstne a veľkonočné
piesne, čím umocnili atmosféru očakávania veľkej radosti. Mali
sme tiež slávnosť posvätenia sochy sv. Barbory, ktorú sme si zvo-
lili za patrónku. Vnímame ju ako veľkú vzácnosť a sme na ňu
veľmi hrdí. O tejto slávnosti sa môžete dočítať v inom príspevku. 

Spomínanie na mladé časy vyvolal krojový sprievod, na kto-
rom sa niektorí klienti boli pozrieť. Ostatným prišli unínske kroje
ukázať do zariadenia zamestnankyne, ktoré ich mali oblečené.
Ženy si zaspomínali, aký kroj ktorá mala, aké kroje sa voľakedy
obliekali pri rôznych príležitostiach, aké na bežné nosenie.

Našich klientov sa snažíme zoznamovať s klientmi a ich živo-
tom v iných zariadeniach, preto sme prijali pozvanie na opekačku
do Domu pokojnej staroby v Gbeloch, kde sa zúčastnili 3 naši
klienti, tiež na oslavu 10. výročia otvorenia tohto zariadenia, kde
boli 2 klientky so zamestnancami. Dňa otvorených dverí
v Zariadení pre seniorov a DSS v Moravskom Sv. Jáne pri príle-
žitosti 12. výročia otvorenia sa na záhradnej slávnosti zúčastnili 2
zamestnankyne (pre veľkú horúčavu sa klienti nezúčastnili).
Máme tiež pozvanie na Priateľské stretnutie seniorov z príležitos-
ti 4. výročia otvorenia Domova sociálnych služieb Nezábudka
Kúty. Takéto stretnutia vítame, pretože takto získame pre nás
dôležité poznatky, skúsenosti a inšpiráciu do našej ďalšej činnosti
pri starostlivosti o našich klientov. Každé zariadenie na stretnutí
prezentuje aj výrobky svojich klientov, ktoré zhotovujú na pra-
covných terapiách, čo povzbudzuje pri prehliadke týchto výrob-
kov aj našich klientov, aby sa do pracovnej terapie zapájali a tak
si udržiavali, prípadne rozvíjali zručnosti a schopnosti oslabené
vekom alebo chorobou. To je aj priorita všetkého personálu v sta-
rostlivosti o klientov v Barborke.

Na tomto mieste vyslovujeme vďaku Obecnému úradu v Uníne
a všetkým zainteresovaným za pomoc a podporu pri realizácii
našich podujatí a aktivít.                            Bc. Jana Žilínková

Naša patrónka
Medzi svätými, ktorých si kresťanský svet uctieva s osobitnou

láskou a zbožnosťou sa nachádza aj sv. Barbora. Po všetkých
kútoch sveta sú kostoly zasvätené jej menu a veriaci vzývajú jej
pomoc osobitne v hodinu smrti, aby z tohto sveta neodchádzali
bez prijatia sviatostí. V obci Unín máme taktiež kostol svätej
Barbory, tzv. kaplnku, ktorej meno nesie aj naše zariadenie.

Zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych služieb pre
dospelých Unín n.o., Barborka pre-
žilo dňa 24. 6. 2010 významný deň.
Konala sa tu malá, ale o to milšia
oslava. Do zariadenia zavítala jeho
patrónka sv. Barbora v podobe
krásnej sošky. Obyvatelia a zamest-
nankyne „Barborky“ ju očakávali
slávnostne naladení. 

Vďaka úsiliu Jána Palkoviča
a Ing. Petra Michaláča, ktorí sochu
dali pre nás vyrobiť, sa klienti
a zamestnanci môžu tešiť z jej prí-
tomnosti. Patrí im za to naša veľká
vďaka. Socha je vytesaná z jedného
kusa kvalitného čierneho uhlia,
ktoré bolo vyťažené z hĺbky 1 200
metrov v baniach v Poľsku a vytvo-
ril ju bývalý baník. Je vysoká
45 cm a v priemere má 16 cm. 

Slávnosť sa konala za prítom-
nosti vdp. farára Mgr. Tasáryho,
predstaviteľa baníckeho stavu Jána
Palkoviča, starostu obce Unín

Plastika čiernouhoľnej sv.
Barbory.

Foto: R. Drúžková
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K zásahom už novým autom
Dobrovoľný hasičský zbor v našej obci patrí medzi najlepšie

nielen v regióne, ale i na Slovensku, čo dokazujú dosiahnuté
výsledky v jednotlivých úsekoch činnosti.  

V pondelok 19. apríla osobne spolu s doprovodom odovzdal

našim hasičom už exminister Róbert Kaliňák  nové hasičské
vozidlo IVECO DAILY, jedno zo štyroch pridelených v našom
okrese. Slávnosť odovzdávania sa konala pred požiarnou zbrojni-
cou, kde bola čestná stráž s nastúpenou jednotkou miestnych hasi-
čov a družstvo s historickou ručnou striekačkou za prítomnosti
veľkého počtu občanov, ktorí prišli privítať vzácnych hostí. Po
slávnostnom prevzatí kľúčov od nového vozidla veliteľom DHZ
Petrom Vaňkom nasledovalo bezprostredné stretnutie prítomných
s exministrom. 

Svätého Floriána - patróna hasičov 4. mája hasiči každoročne
oslavujú. Tohtoročná oslava bola spojená s posviackou nového
hasičského auta. Vdp. Tibor Tasáry po posviacke odslúžil svätú
omšu za všetkých zomrelých i žijúcich hasičov.

V hasičskom areáli sa uskutočnila súťaž mladých hasičov
Plameň 2010 a súťaž dorasteneckých družstiev. V obidvoch súťa-
žiach zvíťazili naše družstvá. Pekný úspech dosiahli naši žiaci aj
na Krajskom kole hry Plameň v Špačinciach. Chlapci obsadili 2.
miesto a dievčatá 3. miesto v Trnavskom kraji.

Aktivita nášho hasičského zboru vyvrcholila uskutočnením
Súťaže o pohár starostu obce Unín, ktorá sa konala 3. júla v hasič-
skom areáli. Súťaže sa zúčastnilo 17 družstiev z okresov Skalica
a Senica. V kategórii ženy súťažilo päť družstiev, z ktorých sa na
prvých troch miestach umiestnili Štefanov, Kopčany a Smrdáky.
V kategórii muži súťažilo 12 družstiev, z ktorých na stupne víťa-
zov vystúpili Brodské, Unín a Kopčany.

Naše hasičské družstvá muži a ženy sa zúčastnili okresnej
súťaže vo Vrádišti a taktiež sa zúčastňujú pohárových súťaží uspo-
riadaných v okolitých obciach a mestách, kde sa viacej darí druž-
stvu žien, ktoré získali už tri tretie miesta.                                    

ŠA

Dobrovoľný hasičský zbor na deň svojho patróna s miestnym duchovným                                                                 Foto: R. Drúžková

Foto: R. Drúžková

Štefana Andela, klientov, zamestnancov a ďalších hostí v spolo-
čenskej miestnosti zariadenia.

Po privítaní prítomných riaditeľkou zariadenia, v príhovore
vystúpili Ján Palkovič a Štefan Andel. Potom miestny duchovný
vykonal obrad posvätenia sochy svätej Barbory. Celý obrad bol
veľmi pekný a nejeden klient zariadenia sa od dojatia neubránil
slzám. Socha bola potom prenesená a umiestnená vo vstupnej
chodbe zariadenia. Tu si ju môže uctiť, utiekať sa k nej a poobdi-
vovať ju ako umelecké dielo každý návštevník zariadenia.

Na záver oslavy sme prichystali malé hodové posedenie.
Mgr. Jarmila Štetinová

Úspešní mladí zdravotníci
Na začiatku školského roka 2009/2010 sa znova rozbehla čin-

nosť zdravotníckeho krúžku pod vedením Mgr. Pavlíny Matulovej
a Ivany Šrámkovej. Dvadsať členov krúžku sa stretávalo na starej
pošte alebo v základnej škole, kde si hravou formou osvojovali
pravidlá a techniku prvej pomoci.

V januári 2010 najlepších 10 členov z prvého a druhého stup-
ňa sa začalo pripravovať na súťaž: „Družstiev mladých zdravotní-
kov“, ktorá sa uskutočnila 17.mája 2010. Deti zvládli súťaž na
výbornú. Boli jediné družstvo, ktoré sa zúčastnilo súťaže po prvý
krát. Z pätnástich zúčastnených družstiev sa umiestnili: prvý stu-
peň na piatom mieste a druhý stupeň na šiestom mieste. Za účasť
im SČK Senica udelil diplom a každý žiak dostal vecnú odmenu.
Súťaž prebiehala v štyroch disciplínach. Vo vedomostnej časti: Čo
vieš o červenom kríži a červenom polmesiaci a bezpríspevkovom
darcovstve krvi. Ďalšia časť bola poskytovanie prvej pomoci -
ošetrovanie poranenia a úkony zachraňujúce život - umelé dýcha-
nie a masáž srdca.

Poďakovanie patrí vedúcim krúžku za prípravu a všetkým žia-
kom, ktorí sa zúčastnili súťaže za reprezentáciu SČK Unín
a ZŠsMŠ Unín.                                                  

Oľga Potreská 
predsedníčka SČK Unín
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Francúzske Lurdy sú najnavštevovanejšie miesto zjavenia Panny
Márie v Európe. V mesiaci máj veriaci prevažne z unínskej far-
nosti  pod vedením nášho duchovného otca toto pútnické miesto
navštívili. V tom istom čase sa konala i púť Vojenského ordina-
riátu SR.  Na fotografii sú niektorí účastníci pútnického zájazdu
so svojím farárom Mgr. Tiborom Tasárym a vojenským ordinárom
Mons. Františkom Rábekom (štvrtý zľava). Okrem hlbokého
duchovného zážitku sa atmosféra posvätného miesta spájala
i s telesnou pohodou aj vďaka  dobrej organizácii púte. 

Foto: archív T. Tasáryho

Viete aký bol Unín koncom 
19. storočia?

Možno vám niekedy napadla predstava vrátiť sa do minulosti,
aby ste videli, ako to tu vyzeralo. Do určitej miery to môžeme
urobiť. Na základe archívnych, zväčša písomných prameňov
dokážeme do istej miery rekonštruovať stav obce v minulosti.
K nim môžeme pripojiť aj článok, ktorý v roku 1898 uverejnil
mladý klerik Karol Anton Medvecký (1875 - 1937) v časopise
Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti, ktorý vydávala rovno-
menná spoločnosť so sídlom v Martine. Medvecký po svojich teo-
logických štúdiách v Banskej Bystrici bol v roku 1899 vysvätený
za kňaza. Po viacerých kaplánskych miestach sa stal v roku 1909
farárom v Bacúrove a od roku 1920 až do svojej smrti pôsobil
v Bojniciach. Politicky sa angažoval najskôr v Slovenskej národ-
nej strane a po názorovom rozchode s Andrejom Hlinkom sa stal
prívržencom Československej strany lidovej a redaktorom ich
straníckych novín Ľudová politika. V museálnej spoločnosti pat-
ril k blízkym spolupracovníkom Andreja Kmeťa a bol aj jedným
z najaktívnejších členov spoločnosti. 

V roku 1896 navštívil našu obec ešte ako mladý klerik, ktorý
ako člen Museálnej slovenskej spoločnosti v Martine sa zaujímal
o etnografiu a históriu.

Zo svojich dojmov, ktoré získal Medvecký v Uníne, uverejni-
la redakcia Časopisu Museálnej slovenskej spoločnosti článok.
Pisateľ v ňom  podáva dobový obraz o živote a zvykoch našej
obce ako i o niektorých miestnych zaujímavostiach. 

Prinášame Vám prepis celého článku tak, ako bol uverejnený
v roku 1898:

„Pred dvoma rokmi (rok 1896 - poznámka -mh-) zaviedla ma
povinnosť do okolia mesta Holiča (nitrianska stolica). Nakrátko
vymeraný čas nedovolil mi hlbšej preštudovať národo- i miesto-
pisné pomery kraja tohoto, no podávam tu aspoň toľko, čo utkve-
lo mi po priebežnom pozorovaní v pamäti, a síce o najzajímavej-
šej obci tejto okolice, Unine.

Je to dedinka obkľúčená horami, patriacimi k majetkom cisár-
skej rodiny, počítajúca asi 300 úhľadných domkov. Nad dedinou
čnie t. zv. Ferdinandsberg (dnešné Lipky -mh-), zkadiaľ je utešený
výhľad na neďalekú Viedeň. Pomenovanie svoje dostal od
Ferdinanda V., ktorý tade tiahnul so svojím vojskom, a pravdepo-
dobne tam aj dlhšie táboril.

Medzi horami mal kedysi stáť zbojnícky hrad, na čo - krém
ľudovej tradície - poukazuje aj meno „Zámčisko“ a jedno k tomu-
to blízke, až posiaľ „Zbojnícka studienka“ menované žriedlo. 

Pri ceste vedúcej do susedného Radimova, (Pozoruhodné je,
že tu na blízku nachádzajú sa 3 podobného mena obce: Radimov,
Radošovce (mestečko) a za moravskou hranicou Radiov) u dosiaľ
ešte stojacej sochy Panny Márie, bola kedysi tiež studienka,

známa svojou liečivou mocou oproti hostcu, do ktorej vďační
uzdravení peniaze hádzavali. Pasáci aj teraz ešte nachodia
v močarisku stojacom na mieste niekdajšej studničky, staré penia-
ze. Žiaľ, nepodarilo sa mi ani jeden zachrániť.

Známa je ďalej medzi horami „Tokošova cesta“, na ktorej
udajne pytláci (ľud: „raubšici“) cisárskeho hájnika Tokoša zadá-
vili. Ja sám poznal som jednoho tohože mena hájnika. Zadávený
bol zaiste jeho praded.

Uninčania sú ľudia nábožní, čistotní, usilovní a majú sa napo-
spol dobre. Postavy sú, zvlášte ženské pohlavie, nízkej. Ženské
vynikajú krásou v celom okolí. Na ozdobu rúcha i príbytkov veľmi
držia. Rúcho mládeže je bohato vyšívané, práca to výlučne pek-
noduchých Unínčaniek. Panny na štyri najväčšie sviatky nosia na
hlave venec. Vrkoč nosia na vrch hlave stiahnutý, z nehožto 5 - 6
širokých stúh (ľud: „pantle“) visia skoro po kolená. Krk zôkol-
vôkol zdobia čipky, vykúkajúce zpod hodvábnej šatky, ktorej konce
siahajú až pod životok (ľud: „leibl“). Posledný shotovený je tiež
z hodvábu barvy krikľavej (zväčša zelenej, červenej alebo modrej)
a síce prilieha úzko ku telu, súc úzky natoľko, že ani zapnúť sa
nedá, ale zašnurujú ho stuhou. Životky tieto sú najväčšou okrasou
ženského úboru; povyšívané sú na nich zlatom tulipány, fialky,
sirôtky, alebo srdcia. Vydaté nosia čepce tiež zlatom bohato vyší-
vané, a taký jeden kus cenený je mnohokráť na 10 - 15 zlatých.
Mládenci nosia kolo krku i na pleciach a prsiach zlatom vyzdo-
bené košele. „Vesty“, nepomerne malé, bývajú nezapnuté.
Konečne priliehajúce „uherské" nohavice, tiež šnurované.

Bolo by želateľné, aby speňaženie umeleckých tamojších ľud.
výšiviek prevzal opravdový ľudomil prv, než by to kadejakí cudzo-
pasníci - ovšem len k mravnej i hmotnej škode nášho ľudu - učinili.

Zdá sa vám, že sa za jedno storočie tak veľa nezmenilo, či nao-
pak nepoznáte zo spomínaných názvov takmer nič? Nech už je to
s vami akokoľvek, doba sa mení a s ňou i ľudia a krajina. No pre-
meny zostávajú zachytené nielen na papieri ale i v pamäti ľudí.
A to je hádam ešte cennejšie ako archív (i keď nie spoľahlivejšie),
lebo predsa pôvodcom zmien bol človek a bez ľudí sú dejiny len
súborom suchých faktov a skutkov. 

Pramene:
Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti roč. 1, 1898, č. 2,
s. 23 - 4, Martin 1898.
Wikipédia, Slobodná encyklopédia, heslo Karol Anton Medvecký;
http://sk.wikipedia.org/wiki/Karol_Anton_Medveck%C3%BD,
28.7.2010 -mh-

Voda ukázala svoju silu
Vplyvom dlhodobých vysokých zrážok v mesiaci máj a veľké-

ho množstva prívalovej vody v koryte unínskeho potoka prišlo
1.júna k rozsiahlemu zosuvu pôdy z pozemku Milana Poláka
a následnému zrúteniu hospodárskej budovy, ktorá bola súčasťou
rodinného domu. Tečúca voda vymlela koryto potoka a pôda sa
zosunula až tak, že roh rodinného domu a jeho základy visia nad
potokom. Odbornú prehliadku vykonali pracovníci krízového štábu
CO v Senici, prednosta Obvodného úradu v Senici Jaroslav Riha,
riaditeľ Správy povodia Moravy Jozef Farkaš a technici Čulen
a Jurkovič ako i statik Belický, ktorý vystavil odborný posudok. 

Škody na majetku boli odhadnuté na dvadsať tisíc eur. Obec
podala vlastníkovi potoka Správe povodia Moravy požiadavku na
úpravu a reguláciu potoka a spevnenie jeho brehov. Obecné zastu-
piteľstvo ponúklo rodine Milana Poláka náhradné bývanie na dobu
určitú v uvoľnenom byte na 12 b.j., ktoré však poškodený neprijal. 

Horný most bol od zosuvu pôdy pre dopravné prostriedky
uzavretý. Po opakovanej obhliadke statikom bude opäť posúdené
jeho budúce využitie.                                                            ŠA
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Nezvyčajný výlet
Keď sa povie 26. 4. 1986, len málokto si spojí s týmto dátu-

mom nejakú udalosť. No keď sa povie Černobyľ, každému je
jasné, že reč je o mestečku, kde sa v spomínaný deň stala v ató-
movej elektrárni najväčšia jadrová havária všetkých čias s celo-
európskymi následkami. Počas nočného testu 4. reaktora prišlo
k jeho výbuchu a následnému požiaru, pri ktorom cez porušený
obal reaktora uniklo do ovzdušia veľké množstvo vysoko rádio-
aktívneho materiálu. Tento rádioaktívny spád (materíál obsahujú-
ci pevné častice) potom v priebehu ďalších dní vietor rozfúkal po
celej Európe. V najbližších dňoch bola celá oblasť evakuovaná a do
miesta katastrofy bolo povolané vojsko ako i civilní pracovníci. 

Do tejto mŕtvej krajiny sa začiatkom júla tohto roka vybrala 8
členná skupinka nadšencov, ktorá sa v duchu hesla „je lepšie raz
vidieť ako desať krát počuť“ rozhodla Černobyľ navštíviť. Medzi
členmi expedície boli i dvaja naši spoluobčania - doktorandi Ing.
Pavol Krempa a Mgr. Martin Vlk, - ktorí mi o svojej nevšednej
ceste porozprávali. 

Skôr ako sa
vydali vlakom na
30 hodinovú cestu
z Bratislavy do
Kyjeva, kde mali
zabezpečené uby-
tovanie, si prost-
redníctvom ukra-
jinskej agentúry
Solo East Travel
rezervovali vstup
do zakázanej Čer-
nobyľskej zóny.
Týmto dňom bol 4.
júl, kedy sa ráno
mikrobusom vyda-
li do približne 150
km vzdialeného
Černobyľu. 

Zakázaná zóna
je rozdelená na dva sektory. Vstup do prvého je asi 50 km od elek-
trárne a do druhého vnútorného okruhu asi 10 km od elektrárne.
Vstup do obidvoch kontroluje milícia a je len na povolenie. „Naša
skupina prechádzala cez kontrolné stanovište Ditjatki. Po prekro-
čení prvého kontrolného stanoviska sme prechádzali cez obec
Černobyľ a cez druhé kontrolné stanovisko až k mestu Pripjať.
I keď elektráreň sa nachádza asi 3 km od tohto mesta, známa je
podľa obce Černobyľ, od ktorej je vzdialená zhruba 18 km. 

(pokračovanie na str. 8)

Nové vedenie Únie žien Unín
Na májovej slávnostnej výročnej schôdzi Únie žien v Uníne,

ktorá bola spojená s celoobecnou oslavou Dňa matiek, si členky
jednej z najaktívnejších a najväčších spoločenských organizácii
v obci zvolili nové vedenie. Predsedníčkou sa stala Darina
Pechová, ktorú sme požiadali o rozhovor.
Pani predsedníčka, dovoľte zablahoželať Vám k zvoleniu do
funkcie. Kto okrem Vás pracuje vo výbore DÚŽ v Uníne?

Ďakujem za blahoželanie. Ako ste už uviedli, bola som zvole-
ná za predsedníčku, funkciu tajomníčky vykonáva Anna Vaňková,
pokladníčku Anna Danielová, členkami výboru sú Mária
Drúžková, Terézia Michalková, Mária Flamíková, Danka
Vaculková, Štefana Jurigová, Dana Khúlová a Anna Glogovská.
Členkami revíznej komisie sú Jarmila Krempová a Gabriela
Horinková. Svadobka je už roky v starostlivej opatere Terézie
Stróžovej.
Aké plány a ciele ste si vytýčili do budúcna?

Žiadne bombastické, ale reálne. V prvom rade chceme za
aktívnej účasti celej členskej základne stabilizovať a postupne
zvýšiť počet členiek našej organizácie, nakoľko nie všetky ženy
v obci sú v ÚŽ organizované. Chceme sa zamerať na všetky veko-
vé kategórie, chceme to robiť na báze dobrovoľnosti. Tak ako
doteraz chceme spolupracovať s obecným úradom a všetkými
spoločenskými organizáciami v obci. V tomto roku sme sa po-
dieľali na organizovaní Dňa detí, zúčastnili sme sa Celookresnej
výstavy zákuskov v Radošovciach, výstavy zákuskov v Petrovej
Vsi, kultúrneho vystúpenia súboru SĽUK v Bratislave a na podu-
jatiach  organizovaných  okresnou organizáciou ÚŽ. Máme záu-
jem o doplnenie a skvalitnenie služieb, ktoré vykonávame obča-
nom zapožičiavaním riadu a kuchynského náradia z našej sva-
dobky. Chceme doplniť a skvalitniť tento materiál o novší
a modernejší.

Ďakujem za rozhovor a želám Vám ako i Vašej spoločenskej
organizácii veľa úspechov. JP

Spoločná fotografia skupinky pred sarkofágom.  
Foto: P. Krempa

Pamätník záchranárom.
Foto: P. Krempa

Čo bolo:
4. 4. - Veľkonočná diskozábava - TJ

19. 4. - Minister vnútra SR Róbert Kaliňák - odovzdal DHZ 
nové hasičské auto

4. 5. - Sv.Florián - posviacka nového hasičského auta
9. 5. - Deň matiek - OcÚ

22. 5. - Morava spívá - vystúpenie dychovej hudby Moravští
muzikanti - DSS 

29. 5. - Plameň - súťaž mladých hasičov - DHZ
5. 6. - Deň detí - detská olympiáda - OcÚ a všetky spol. 

organizácie 
12. 6. - Voľby do NR SR
26. 6. - Petro-Pavlovská krojová zábava s miestnou 

ochutnávkou vín - SZZ
3. 7. - Večerná hasičská súťaž spojená so zábavou - DHZ

31. 7. - Unínske samohyby - DT Klub

Čo bude:
13. 8. - 16. 8.  Letné hody
17. 10. Október - Mesiac úcty k starším - posedenie dôchodcov

- OcÚ
12. 11. Martinská hodová diskozábava - SZZ
13. 11. Martinská hodová tanečná zábava - SZZ
5. 12.  Obecné adventné mikulášske popoludnie 
Adventné koncerty
Vianočný stolnotenisový turnaj

Kultúrno-spoločenská činnosť
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Školník od Dr. Andreja Radlinského
alebo o školstve vtedy a dnes

Do rúk sa mi dostala veľmi vzácna kniha „Školník“, ktorú ešte
v roku 1871 vo Viedni vydal na vlastné náklady Dr. Andrej
Radlinský. 

Dr. A. Radlinský bol rim. - kat. kňaz, národný buditeľ, jazyko-
vedec, vydavateľ, redaktor, zakladateľ Spolku sv. Vojtecha a spo-
luzakladateľ Matice slovenskej. Narodil sa v Dolnom Kubíne
v roku 1817 a zomrel a je pochovaný v Kútoch v roku 1879.
Všetky svoje sily venoval rozvoju  slovenského národa, pre jeho
duchovné, kultúrne a materiálne povznesenie. Veľké zásluhy  mal
aj  pri napomáhaní  rozvoja slovenského školstva. A práve v tejto
činnosti veľmi vyniklo už spomínané dielo „Školník“.

Kniha alebo skôr učebnica bola vydaná najmä pre potreby
katolíckych  elementárnych škôl. Už vtedy sa školstvo muselo
riadiť zákonnými nariadeniami a vyučovali sa predmety uzákone-
né v roku 1868: viero a mravoveda; čítanie a písanie; počtovanie
z hlavy a písmom, jako aj nauka krajinských mier; mluvnica; cvi-
čenia mluvy a umu; prírodozpyt (silozpyt a zemeznalectvo); prí-
rodopis so  zreteľom na spôsob výživy a na kraj, k nemuž vätšina
rodičov detí patrí; krajinský zeme - a dejepis; nečo zo všeobecné-
ho zeme - a dejepisu; praktické prípravy v poľnom hospodárstve
a záhradníctve; krátka nauka občanských  práv a povinností; spev;
telocvik ohľadom na telocvik vojanský.

Aj „Školník“ rešpektoval tieto predmety a jeho prvý zväzok
obsahuje tieto časti:

1, Hviezdoveda 7, Ovocinárstvo
2, Zemepis 8, Včelárstvo
3, Silozpyt 9, Hodbabníctvo
4, Zemeznalectvo 10, Nauka o právach a povinnostiach
5, Prírodopis    občanských
6, Domáce a poľné hospodárstvo

Už z názvov je vidieť, že sa predmety, ktoré sa vtedy vyučova-
li, veľmi podobali na tie súčasné. Aj keď v mnohých veciach boli
skôr praktickými radami do života. Vedomosti, ktoré  mohli žiaci
získať z tejto učebnice boli vypracované  vo forme otázok a odpo-
vedí. Učiteľom pripadalo, že je to  najprimeranejší  a najbežnejší
spôsob, ako 12 ročným deťom priblížiť  poznanie nového. Je
samozrejmé, že poznanie sveta a jeho zákonitostí vtedy a teraz
bolo rozdielne, a preto sa v tomto období  oveľa ľahšie poznatky
sústredili  do jednej malej knižky.

Prvý spomínaný predmet „Hviezdoveda alebo tiež všeobecný
zemepis“ sa zaoberá otázkami hviezd, planét, mesiaca, slnka,
pohybmi Zeme, súčasťami  roka, avšak zväčša z všeobecného hľa-
diska. Už vtedy  spomína planéty (bludice) okolo slnka, ale podľa
poznatkov z tých čias ich je oveľa viac: „Zem, Mesiac, Dobropán
(Merkur), Láda (Venuša), Smrtonoš (Mars), Parom (Jupiter),
Hladolet (Saturn), a Nebešťan (Uran), Ceres, Pallas, Juno, Vesta,
Asträa, Neptun, Hebe, Iris, Orion a Horn“. V súčasnosti  však už
poznáme len 8 planét.

Konkrétnymi poznatkami  o našej Zemi sa zaoberá druhá časť
„Zvláštny  zemepis“. Tu rozoberá jednotlivé svetadiely. Európu,
ktorej venuje najviac otázok a odpovedí spomedzi všetkých sve-
tadielov.

Treťou časťou je „Silozpyt“, dnešná fyzika, postrach mnohých
žiakov. Myslím si, že mnohí, ktorí majú problém pochopiť základné
zákonitosti, by tu načerpali  veľa základných poznatkov a oveľa ľah-
šie by  pochopili  súčasné vyučovanie. Píše o vlastnostiach telies,
ťažisku a rovnováhe, o váhach, o vetre, plynoch, vode, svetle, tep-
lote zvuku a na záver pridáva pár praktických prípadov a rád do
života. Sú to udalosti, ktoré sa stali, a ktoré  by mali byť ponauče-
ním pre mnohých ľudí do budúcnosti. Zo všetkých vyberám nasle-
dujúce:

„Čo má činiť človek, keď v zime ide na cestu, a je veľmi chladno.
Má si dobre teplé šaty obliecť, teplej polievky alebo mlieka sa
napiť, pálenky ale ani nekoštovať.“

„Čo sa robí s človekom, keď v zime na ceste pije pálenku alebo
mnoho vína?

Zostane ospanlivým tak, že ľahko potom poblúdi, zaspí
a zamrzne.“

Štvrtá časť „Zemeznalectvo“ sa zaoberá pôvodom, vývojom
zeme, premenami na povrchu zeme, sopkami, zemetrasením, mo-
riami. Je to  najmenej obsiahla časť, avšak nie menej  zaujímavá. 

Piata časť „Prírodopis“ sa najviac podobá súčasnému  prírodo-
pisu, ktorý sa zaoberá človekom, živočíchmi, rastlinami a horni-
nami. Tu opäť pridáva  pár praktických rád, najmä z oblasti živo-
ta človeka, ktoré môžu  deti využiť vo svojom živote. 

V častiach „Hospodárstvo“, „Ovocinárstvo“, „Včelárstvo“,
„Hodbabníctvo“ je rozpracovaných mnoho praktických rád, ktoré
by isto využil nejeden  dnešný domáci hospodár, domáci majster,
včelár. Mnohé  z týchto rád a odporúčaní sú platné  aj pre dnešok
a neboli prekonané žiadnymi novinkami:

„ Ktorý je najlepší prostriedok proti žihadlu?
Aby nám rana veľmi nenapuchla a nás menej bolela, najlepšie

je, žihadlo v tom okamžení vytiahnuť, lebo čím menej jedu do
rany dojde, tým aj menej napuchne a bolí, potom musíme dať na
ranu studenú hlinu alebo šatku, dobre je tiež  solou, mädom, cibu-
lou a ľanovým firnajzom ranu dobre natrieť.“

Posledná kapitola „Nauka o občanských právach a povinnos-
ťach“ je niečo ako súčasná Náuka o spoločnosti. Tiež sa tu rozo-
berajú  informácie o štáte, vlasti, ústave a vláde, právach a povin-
nostiach občanov, o stoličnej vrchnosti, o cirkvi a školách, a opäť
je tu pár praktických  právnych prípadov v živote človeka, ktoré
uzatvára tromi hlavnými čnosťami „každého verného občana kra-
jiny uhorskej“:

(pokračovanie na str. 9)

V samotnej najbližšej oblasti žije okolo 2000 ľudí, ktorí moni-
torujú stav elektrárne a jej tesného okolia. Zachádza sem i auto-
busový spoj, funguje tu obchod a pošta.“ - hovoria obidvaja
súhlasne. „Ako nám spomínal sprievodca Jurij“ - pokračujú ďalej
v rozprávaní - „dva dni po výbuchu bolo celé 43 tisícové mesto
Pripjať vysťahované a v nasledujúcich dňoch evakuovali z oblasti
130 - 200 tisíc ľudí. Uhasiť požiar sa podarilo z helikoptér až po
niekoľkých dňoch, no i naďalej hrozilo nebezpečenstvo druhého
výbuchu, lebo v reaktore stále zostávala žeravá vysoko rádioak-
tívna magma. Preto z 3. bloku, ktorý bol vzdialený asi 150 m od
4. bloku vykopali podzemný tunel, ktorý reaktor mal zospodu
ochladzovať. Nakoniec na celý reaktor bol vystavaný železobetó-
nový sarkofág. Na dekontamináciu okolia bolo povolaných asi
pol milióna vojakov a záložníkov, ktorí odstraňovali rádioaktívny
prach z budov a niektoré domy asanovali a zahŕňali buldozérmi
do zeme. 

V meste duchov, lebo tak dnes Pripjať nazývajú, si pripadáte,
že sa tam zastavil čas. Všade ešte socialistické heslá a plagáty,
narýchlo opustené domy, zábavný park s ruským kolom, opuste-
né autíčka, na ktorých sa nikdy nevozili deti, lebo sa mali oficiál-
ne odovzdať do prevádzky až 1. mája, z betónu vyrastajúca mladá
breza na balkóne  9. poschodia hotela, odstavené kontaminované
autá a helikoptéry, podobne zhrdzavené lode v prístave. A všade
absolútne ticho, nepočuť preletieť muchu či komára, vôbec žiadny
hmyz. Ten tam totiž ani nie je.“ Na moju otázku, čo treba so
sebou, ak by som sa chcel ísť do Černobyľu pozrieť, mi radia obuť
si pevnú obuv, mať bez ohľadu na teplotu oblečené dlhé nohavice
a dlhé rukávy. Dodávajú, že nie je na škodu si so sebou zobrať
dozimeter (prístroj na meranie radiácie). Aká tam vlastne je?
Hovoria, že všetko závisí od miesta kde sa nachádzate. Na tráv-
natých plochách je nižšia ako na asfaltových, lebo dážď rádioak-
tivitu postupne vymýva hlbšie do podpovrchových vrstiev pôdy.
Všeobecne možno povedať, že v oblasti bolo asi dva krát vyššie
rádioaktívne žiarenie ako je na pozadí (myslí sa na žiarenie, ktoré
na zem preniká z vesmíru a prírodného podložia), no nepresaho-
valo povolené normy pre civilné obyvateľstvo. Samozrejme našli
sa i vyššie. U sarkofágu to bolo asi o 4,5 krát viac ako je pozadie
a v Pripjati na niekoľkých miestach v zábavnom parku až o 80
krát vyššie. 

A aký bol ich celkový dojem? Spýtajte sa sami, keď ich stretnete. 
M. Hoferka
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Účastníci JD na pútnickom zájazde v Skalke pri Trenčíne dňa
18. 7. 2010.  Púť začali krížovou cestou. Svätú omšu celebroval
Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Popoludní sa zastavili
v Trenčíne.                                                           Foto: J. Juriga

Konopa, konopa, zelená konopa... 
(Chudera, konopa, dnes je odsúdená na drogu)

Za dávnych čias to bola neodmysliteľná rastlina patriaca
k životu ľudí, veď zaodievala všetok dedinský ľud. Muži si oblie-
kali konopné gate, sedliacke konopné košele - aj do kostola
v nedeľu. Mládenci nosili do kostola v nedeľu bielunké gate, vyší-
vanú zásteru, bielu košeľu s rovným golierom - stojačikom, širák
a vysoké boty - čižmy. Mladí muži nosili tiež biele gate, bielu
košeľu, zásteru už nemali vyšívanú, ale len vyšpicovanú, vysoké
boty a širák. Starečké nosili „gace“, rovnú zásteru, sedliacku
konopnú košeľu a v lete nosili pantofle. V zime nosili vlnené
„galóty“ z bielej ovčej vlny „haliny“, alebo kožuchy. Ženy nosili
zase konopné rubáče, sedliacke rukávce, dievčence sa tak strojili
v robotné dni. 

V domácnostiach sa používali konopné plachty na postele,
konopné uteráky, konopné obrusy krásne vyšívané ažúrou, meš-
terkou, vyrezávané vzory, tie obrusy sa volali „rosívky“, používa-
li sa aj krásne prikrývky na postele. Keď sa išlo do poľa, brali so
sebou travnice - či na „nošku“, alebo na pokrm, ktorý sa niesol
v travnici.

Vtedy neboli pračky ako dnes, konopné veci sa zvárali. Na
zváranie konopného prádla sa používala 100 litrová nádoba ako
sud, lenže bola rovná s ušami - volala sa „trečaf“. Na spodu - na
kraji mala otvor veľkosti asi ako 1 €, nad otvorom bola trubka, ale
nedosahovala až na dno. V trubke bola „hulka“, ktorá zapadala do
tohto otvoru. Trečaf sa položil na „tragle“ - to bola trojnožka, pod
trečaf sa dal „škopek“ - proti tomu otvoru. Ponamáčané šaty
namydlili a pekne pozvínané ich poukladali do tohto trečafa a až
bol celkom plný, tak sa šaty zakryli travnicou, na ktorú sa nasypal
drevený popol (iný vtedy ani nemali, lebo za dávnych čias sa kúri-
lo v peciach len drevom) a popol sa nevyhadzoval, ale sa odkla-
dal na zváranie prádla. Do kotliny s kotlom sa dala voda, keď zov-
rela postupne sa nalievala (vriaca) na tie šaty - na popol. Až boli
šaty celkom zaliate, voda sa otvorom vypustila a zváranie sa opa-
kovalo viackrát, voda sa vždy vypustila a znova sa pokračovalo
v zváraní - obyčajne celý deň. Cez noc sa prádlo nechalo v treča-
fe a ráno sa išlo prať na potok, kde sa spravil „stávek“ motykou,
doň sa položila čistá travnica, okolo stávku sa dali stolice - tie sa

Rozlúčka so škôlkou
Skončil sa ďalší školský rok, pre budúcich prvákov bol posled-

ný v škôlke. Skončilo sa pre nich obdobie hier a bezstarostného
života. Po prázdninách ich čakajú starosti s písaním domácich
úloh, prípravou pomôcok do školy. Ešte si to sami neuvedomujú,
no iste ich na to pripravovali panie učiteľky v materskej škole.
V posledný deň školského roka pripravili „predškolákom“ veľmi
peknú rozlúčku so škôlkou, na ktorej boli prítomní všetci rodičia,
učiteľky materskej školy i riaditeľka školy Mgr. Pospíšilová.
V príhovore deti oslovila ich pani učiteľka Anna Reháková, ktorá
ich povzbudila do nového života. Potom sa deti predstavili rodi-
čom krásnym programom, ktorý s nimi pripravili ich učiteľky
„Anička a Ivetka“. V pásme pesničiek, básničiek a tančekov uká-
zali, čo všetko sa v škôlke naučili. Po programe sa im prihovorila
pani riaditeľka, ktorá im zároveň odovzdala Osvedčenia o absol-
vovaní predprimárneho vzdelávania. Nakoniec mali deti pripra-
vené bohaté občerstvenie, na ktoré pozvali aj rodičov.

V mene rodičov detí, pre ktoré končí oslovenie škôlkar, úprim-
ne ďakujem učiteľkám, že sa s láskou a trpezlivosťou podieľali na
starostlivosti o naše deti. Učiť ich rozpoznávať dobro od zla,
vytvoriť im prirodzené príjemné a hravé prostredie, vštepovať
kladné ľudské hodnoty, rozširovať obzor ich poznatkov a schop-
ností je neľahká práca. Verím, že tieto hodnoty a schopnosti deti
zúročia v dosahovaní dobrých výsledkov v prvom ročníku základ-
nej školy. Veľmi dobre všetci vieme, že deti v predškolskom veku
prechádzajú viacerými fázami vývoja, čo sa často prejaví na ich
správaní. Vy, učiteľky (i vychovávateľky), ste však neustále
usmerňovali ich konanie tým správnym smerom a často s prižmú-
renými očami odpúšťali ich drobné prehrešky. Iste na Vás deti
budú o pár rokov veľmi radi a s láskou spomínať.

Úprimne ďakujem všetkým tým, ktorí prispeli k pokojnému
a pestrému životu našich detí v unínskej materskej škole, osobit-
ne kolektívu, ktorý sa deťom venoval najviac: Márii Horinkovej,
Jarmile Pavlačkovej, Ivete Sňadovej, Anne Rehákovej, Monike
Pukančíkovej a Oľge Rehákovej.                  Bc. Jana Žilínková

„1. Prvá čnosť je, aby bol dobrým kresťanom. Lebo občan, nezna-
boh a nešlechetník nemôže  nikdy byť  verným občanom krajiny.

2. Druhá čnosť je, aby bol dobrým vlastencom, aby svoju vlasť
verne miloval, povinnosti občanské ochotne plnil a apoštolskému
kráľovi  a krajinskej zákonnej vrchnosti poddaný bol, všetkého, čo
by vlasti škodilo, sa chránil, a všetkie nebezpečenstvá, nepokoje
a nesvary od nej odbíjal.

3. Tretia čnosť je, aby  bol úprimným ľudomilom, aby totižto,
ústavy, spolky a iné dobročinné záujmy, ktoré k dobru a vzdela-
nosti ľudu smerujú, všemožne podporoval.“

Zaujímavé je, že už vtedy si A. Radlinský uvedomoval, aké
dôležité je, aby prírodné vedy viedli ľudí k osvete, a aby vyvraca-
li rokmi zaužívané povery:

„Či je to pravda, že tam strašidlo a jakýsi duch chodí, kde zabi-
tý alebo obesený je pochovaný?

To neni pravda; lebo ho ešte žiaden striezlivý človek nevidel,
len bojazliví a poverčiví ľudia si hneď myslia, že videli ducha, keď
vo tme nemohli dačo rozpoznať.“

Učebnica „Školník“ rešpektuje didaktické pravidlá platné aj
v súčasnosti, aby nové vedomosti nadväzovali na staršie, aby sa vyu-
žívali názorné a praktické príklady a používali jednoduché experi-
menty. „Školník“ bola veľmi dôležitou učebnicou v období konca 19.
storočia, kedy neboli žiadne slovenské stredné školy, a napriek tomu
sa slovenský jazyk udržal a používal na ľudových školách.

Kvalita tejto učebnice je tiež neodškriepiteľná, lebo sa použí-
vala v 6. - 8. ročníku škôl aj po prvej svetovej vojne.

Na záver chcem veľmi pekne poďakovať pánovi Ladislavovi
Masarykovi za zapožičanie tejto vzácnej knihy.

Mgr. Daniela Hladká

používali len na pranie. To prádlo ešte vrelé sa dalo na stolicu,
namydlilo sa a piestami sa plieskalo po prádle - len taký buchot,
pleskot išiel od potoka. V tom stávku sa prádlo máchalo, krásne
voňalo. Keď bolo oprané, pekne sa pozvínalo a dalo sa sušiť.
Konopné prádlo sa ani nežehlilo, len sa „vygúľalo“ - to bol taký
valec, s tým sa prádlo gúľalo. Tenké veci sa nezvárali (ako duch-
ny či biele košele...), to sa pralo inak.

I toto je krátky úsek zo života nášho ľudu v minulosti. Dedinou
sa často niesli krásne melódie a spomienky, ktoré dodávali našim
predkom ten správny elán i spestrenie do ich života.

Helena Šišková
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Samohyby už po 8.- krát
Počasie počas týždňa pred konaním 8. ročníka „Unínskych

samohybov“ hralo s nervovou sústavou organizátorov. Temer
celodenný dážď kropil areál akcie vo vinohradoch, prístupové
cesty, už postavené stany, ale aj hlavy členov DT Klubu Unín, pri-
pravujúcich plynulý a bezproblémový priebeh akcie. Bola otázka,
kto zvíťazí. Sobotné ráno, deň konania akcie, bolo pochmúrne.
Ťažké mraky križujúce nebeskú klenbu neveštili nič dobrého. 

Od skorých dopoludňajších hodín začali do obce prichádzať
priaznivci tejto techniky z blízkeho okolia ale i vzdialenejších
krajov. Na malej strane, na „Placi“, sa začínajú schádzať so svoji-
mi tátošmi ich majitelia. Predvádzajú svoje technické stroje vyrá-
bané na amatérskej úrovni s profesionálnou technickou dôsled-
nosťou a dokonalosťou. Desiatky obdivovateľov fotografujú,
porovnávajú, hodnotia. Pred obecenstvom sa prezentuje 27 stro-
jov, z nich do súťažných bojov zasiahne len 19. Po oficiálnom pri-
vítaní a zahájení starostom obce a zástupcami DT Klubu vykona-
li účastníci spanilú reprezentačnú jazdu po časti obce, ktorou sa
zároveň presunuli do dejiska súťažnej časti - unínskych vinohra-
dov. Po ťažkom teréne sa všetky stroje bez väčších problémov
dostali do dejiska podujatia. Po „svojich“ sa  vybrali na miesto
akcie aj diváci, nakoľko v tom čase z technických príčin ešte
nefungoval hromadný prevoz divákov. Nikoho zhoršené podmi-
enky neodradili, čo sa prejavilo na diváckej účasti. Podľa odhadu
sa akcie zúčastnilo priebežne okolo 3 tisícok zvedavých divákov.

V samotnom areáli súťažiacich a divákov privítali hlavní pro-
tagonisti podujatia Fero Polakovič a Jozef Pecha. A začali sa
samotné súťaže. V krásnom a slnečnom (a srdečnom) prostredí
vinohradov sa začali súťaže formou zahrievacieho kola, prejazd
brodom plnom bahna a vody, čo nebolo problémom pre tieto stro-
je. Prvou technickou disciplínou bolo cúvanie s vlečkou. 

(pokračovanie na str. 11)

Mladí legionári
Postupne sa začína rozbiehať jesenná časť futbalových súťaží.

Naše mužstvá sa postupne zapájajú do športových zápolení.
Okrem hráčov, ktorí obliekajú „domáci“ unínsky dres, odchovan-
ci nášho futbalu hosťujú v mládežníckych mužstvách klubov vo
vyšších súťažiach. K dnešnému dňu, tak ako má redakcia infor-
máciu, Vás o nich chceme informovať.

V MFK Skalica hráva najviac našich odchovancov. V mužstve
starších žiakov, ktoré hrá III. ligu pravidelne hrávajú Erik Pecha
na poste záložníka a Marek Khúla na poste obrancu. V mladšom
doraste, dnes už taktiež hrajúci III. ligu, na poste obrancu hrá
Frederik Flamík a útočníka Peter Rehák.

V Spartaku Myjava v staršom doraste II. ligového mužstva na
poste záložníka hrá Marek Míšaný. V TJ Bernolákovo za starší
dorast v III. lige sa prezentuje Ivan Šiška ml.

Všetkým mladým hráčom prajeme veľa športových úspechov.
Celá unínska fanúšikovská verejnosť si určite želá aj niektorého
nášho futbalistu v kvalitnom slovenskom klube.                      JP

K uverejnenej fotografii
Už sa ani nepamätám, koľkokrát som už odpovedala na vašu

hádanku, uverejnenú v unínskych novinách. Aj keď bola táto foto-
grafia zhotovená v roku 1934, keď som mala len 6 rokov, pokú-
sim sa oživiť moje spomienky.

Tieto domy stáli na hlavnej ceste v dolnom konci. Domček so
slamenou strechou obývala rodina Pavla Vlka. Manželka mu
bohužiaľ zomrela veľmi skoro, ale zanechala mu päť dcér. Vo
dvore bývala aj rodina Melišových. Teraz je dom pekne opravený
a obýva ho pani Cilka Karasová s rodinkou.

Druhý domček mi utkvel v pamäti vďaka vôni, ktorá z neho
vychádzala. Býval v ňom pán Oto Schlezinger s rodinou. Bol
pekár a piekol chlieb pre celú dedinu. Piekol tiež aj taký domáci
chlebík. Gazdinky si k nemu priniesli na slamienke cesto
a dohodli sa ešte deň vopred, kedy si prídu pre hotový upečený
voňavučký chlebík. Pomáhala mu aj jeho manželka Irma a babič-
ka, ktorá ich hotové výrobky, ako i suroviny na chlebík  (múku,
droždie, cukor a iné) predávala. Pekáreň bola vo dvore, spolu
s miestnosťami, kde mali žiaci zo školy dielne. Pán Schlezinger sa
aj s rodinou odsťahoval. Neviem kedy, ani kam odišli. Neskôr tam
bola predajňa mäsa. Domček dnes už nestojí. Na jeho mieste si
rodina Vladimíra Tokoša postavila veľký moderný dom. 

Dúfam, že moje spomienky potešia hlavne tých neskôr naro-
dených, ktorí si našu dedinku v takejto podobe nepamätajú. Teším
sa a dúfam, že sa v našich rodinných archívoch nájde ešte veľa
takých krásnych fotografií našej dedinky.

S pozdravom vaša verná čitateľka 
Alžbeta Sovíková

Pamätáte sa na tento dom? Kde sa nachádzal a kto v ňom býval?
Foto: archív rodiny Drúžkovej

Krojová zábava
Slovenský zväz záhradkárov v Uníne usporiadal v sobotu

26. júna 2010 štvrtý ročník Petro-Pavlovskej prehliadky krojov,
ktorá bola spojená s ochutnávkou miestnych vín a tanečnou zába-
vou. Podujatie sa začalo o 16. hodine sprievodom od požiarnej
zbrojnice do kultúrneho domu za doprovodu dychovej hudby
Unínčanka. 

Do prehliadky sa zapojilo 73 párov v krojoch. S radosťou
môžeme konštatovať, že i s vaším prispením - účastníkov,
návštevníkov, iných miestnych spoločenských organizácií, podni-
kateľov - napriek vplyvu ekonomickej recesie, každodenným pro-
blémom, ťažkostiam ste si našli čas, prostriedky a chuť, aby ste
spolu s nami pomohli udržať tradíciu krásneho unínskeho kroja. 

Ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník.                                AM 

Hodový turnaj 2010
Každý rok usporiadatelia premýšľajú nad tým, ako tento

turnaj vylepšiť čo najlepšie, aby sa dalo vyhovieť väčšine
zúčastnených. V tomto roku sa rozhodli, že pre rýchlejší prie-
beh poobedia budú súperiť tri mužstvá systémom „každý
s každým“.
Mužstvá budú nasledovné: 
1. Záhumnie - od Dušana Petráša  až po Vladimíra Tokoša 
2. Dolinky (veľká, malá) - od bytovky na zdravotnom stredis-
ku po Petra Regáska (vrátane)
3. Ostatné ulice obce - malá strana, hrubá strana, chrenovica
a nová ulica

Pravidlá: môžu hrať hráči od 18 rokov s tým, že nie sú
registrovaní a aktívni v žiadnom klube. Pre „hodárov“ platia
rovnaké podmienky.                                                       MV
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Družobné stretnutie
Sobotňajšie poobedie zaváňalo búrkou, ktorá mala byť podľa

predpovedí sprevádzaná silným prívalovým dažďom na našom
území ale i na území blízkej Moravy. Dusno a vysoké teploty
tomu v tento deň nasvedčovali. Autobus do Moravan u Kyjova
bol však nad očakávanie preplnený nielen hráčmi ale i fanúšikmi
futbalu. Mohlo sa teda vycestovať.

V túto sobotu, 17. júla, sa konal už 37.ročník medzinárodného
družobného stretnutia TJ Unín a TJ Moravany. Po príjazde do
družobnej dedinky, ktorá má približne 700 obyvateľov, nás milo
privítali voňavým „mokom“  a pekným príhovorom, ktorý pripo-
menul dlhotrvajúce pekné vzťahy našich družobných obcí.
Počasie si i poobede udržiavalo vysoké sparné stupne, ale i napriek
tomu sa zápas začal.

Ako prví nastúpili „starí páni“. Z viacerých pekných šancí
v zápase sa našim podarili premeniť len štyri. I keď mali hlasnú
podporu našich fanúšikov, zápas sa skončil pre nás prehrou 4:8.
Góly nášho tímu dali: Ivan Flamík (2), Ivan Komorný (1) a Peter
Khúla (1).

Druhý zápas predviedlo A. mužstvo v silno veternom a upršanom
počasí. Konečné skóre 1 : 1 bolo nakoniec uspokojivé, pretože sily
oboch tímov boli rovnomerné. O remízu sa postaral Peter Drúžek.

Družobné stretnutie sa týmto neskončilo. Hostitelia pripravili
chutný guláš, dali ochutnať svojho vínka a večer všetkých pozva-

Najšikovnejší vodič bol Ján Leško z Maduníc, ktorý zvíťazil aj
v druhej technickej disciplíne v ťahaní oceľovej gule na cieľ a stal
sa víťazom bodovaných technických disciplín. V silovej disciplí-
ne, v ťahaní pňa stromu, bol najsilnejší stroj Martina Helíka
z Moravského Lieskového. Za „NAJ“ samohyb bol odbornou
komisiou vyhodnotený stroj Dušana Drahutu z Hornej Breznice,
pekné 3. miesto v tejto súťaži obsadil „domáci“ Marián Malík.

Celkovým víťazom súťaže bol samohyb Štefana Tokoša (má unín-
ske korene) z Prietržky. Okrem týchto súťaží prebiehali ako tra-
dične divácke súťaže. V rezaní dreva pílou „bruchatkou“ z 11 dvo-
jíc najlepšie pílili Ján Valúch a Igor Olša z Vrboviec. Kráľom
v pití 1 litra piva na čas sa stal Martin Helík z Moravského
Lieskového a najlepšou súťažiacou v tipovacej súťaži „motor
kaput“ sa stala Helena Bačinská z Tepličky nad Váhom. Veľmi
zaujímavou súťažou bola súťaž v pití kofoly, kde zvíťazilo všet-
kých 12 súťažiacich detí. Organizátori pre deti okrem bohatého
občerstvenia pripravili aj jazdu na štvorkolkách a koníkoch.
V mene redakcie všetkým víťazom blahoželáme. Víťazov bolo
viacej, boli nimi hlavne usporiadatelia. Vďaka im za prípravu
a usporiadanie tejto akcie, ktorá sa uskutočnila za veľmi peknej
diváckej kulisy, s pekným počtom štartujúcich. Tešíme sa všetci
spoločne na 9. ročník pre obec, ale i región zaujímavej súťaže.  

JP

A-mužstvo
Kolo Dátum Čas Súperi
1. 1. 8. 17.30 Unín - Čáry
2. 8. 8. 17.30 Smrdáky - Unín
3. 15. 8. 17.30 Unín - Kopčany
4. 22. 8. 17.00 Čáčov - Unín
5. 29. 8. 17.00 Unín - B.Sv.Jur
6. 5. 9. 16.30 Chropov - Unín
7. 12. 9. 16.30 Unín - Radimov
8. 19. 9. 16.00 Unín - Holíč B
9. 26. 9. 16.00 Prietrž - Unín
10. 3. 10. 15.00 Unín - Hradište
11. 10. 10. 10.00 Rohov - Unín
12. 17. 10. 14.30 Unín - Vrádište
13. 24. 10. 14.30 Letničie - Unín

Dorast
Kolo Dátum Čas Súperi
1. 30. 7. 17.30 Unín - Kopčany
2. 7. 8. 17.30 Cerová - Unín
3. 14. 8. 14.00 Unín - Sekule
4. 22. 8. 12.30 Trnovec - Unín
5. 28. 8. 14.00 Unín - B.Sv.Jur
6. 4. 9. 16.30 P. Ves - Unín
7. 12. 9. 14.00 Voľno
8. 19. 9. 13.30 Voľno
9. 26. 9. 13.00 Oreské - Unín
10. 2. 10. 14.00 Unín - B.Mikuláš
11. 9. 10. 15.00 Koválov - Unín
12. 16. 10. 14.00 Unín - Brodské
13. 24. 10. 12.00 Jablonica - Unín
14. 30. 10. 14.00 Unín - Š.Humence
15. 7. 11. 11.00 Mokrý Háj - Unín

Žiaci
Kolo Dátum Čas Súperi
1. 14. 8. 11.30 Unín - B.Sv.Jur
2. 21. 8. 17.00 Letničie - Unín
3. 28. 8. 11.30 Unín - L.N.Ves
4. 1. 9. 13.30 Senica D - Unín
5. 4. 9. 11.30 Unín - Sobotište
6. 11. 9. 10.00 Rybky - Unín
7. 18. 9. 11.30 Unín - Smrdáky
8. 25. 9. 11.30 Unín - Prietrž
9. 2. 10. 12.00 P.Močidľany - Unín
10. 9. 10. 11.30 Unín - Smolinské
11. 16. 10. 12.00 Voľno
12. 23. 10. 11.30 Unín - Stráže
13. 14. 9. 17.00 P.Ves - Unín

Vyžrebovanie súťažného ročníka
2010/2011

li na zábavu do miestneho kultúrneho domu.
Výbor TJ Unín chce touto formou poďakovať všetkým zúčast-

neným, ktorí prišli toto družobné stretnutie podporiť.             MV

Spanilá jazda cez obec.                                      Foto: M. Fišera
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Výsledky futbalového ročníka 2009/2010
II. trieda - A-mužstvo
Por. Mužstvo Zápasy V R P Skóre +/- Body
1. Spartak Stráže 26 21 2 3 95:21 74 65
2. Letničie 26 16 2 8 73:52 21 50
3. Hradište 26 15 3 8 58:30 28 48
4. Borský Svätý Jur 26 15 3 8 57:41 16 48
5. Čáry 26 13 4 9 46:41 5 43
6. Radimov 26 12 4 10 51:44 7 40
7. Unín 26 12 2 12 48:53 -5 38
8. Smrdáky 26 10 5 11 43:57 -14 35
9. Holíč B 26 10 4 12 36:43 -7 34
10. Rohov 26 9 4 13 50:46 4 31
11. Vrádište 26 8 4 14 40:56 -16 28
12. Chropov 26 7 4 15 37:72 -35 25
13. Prietrž 26 7 2 17 33:69 -36 23
14. Trnovec 26 5 1 20 27:69 -42 16

MO - dorast
Por. Mužstvo Zápasy V R P Skóre +/- Body
1. Skalica B 28 27 1 0 128:13 115 82
2. Kúty 28 23 0 5 154:31 123 69
3. Kopčany 28 18 2 8 82:40 42 53
4. Oreské 28 16 3 9 96:53 43 51
5. Smolinské 28 16 1 11 74:59 15 49
6. Trnovec 28 12 5 11 63:56 7 41
7. Sekule 28 12 3 13 56:49 7 39
8. Petrova Ves 28 11 4 13 65:77 -12 37
9. Šajdík. Humence 28 11 1 16 83:110 -27 34
10. Brodské 28 10 3 15 93:84 9 30
11. Mokrý Háj 28 8 5 15 52:84 -32 29
12. Jablonica 28 8 3 17 42:94 -52 27
13. Borský Mikuláš 28 8 3 17 54:115 -61 27
14. Unín 28 5 4 19 44:132 -88 19
15. Borský Svätý Jur 28 5 2 21 35:124 -89 17

II. trieda - žiaci
Por. Mužstvo Zápasy V R P Skóre +/- Body
1. Jablonica 24 19 3 2 127:29 98 60
2. Dojč 24 18 3 3 74:31 43 57
3. Stráže 24 14 2 8 70:61 9 44
4. Lakš.Nová Ves 24 12 6 6 66:44 22 42
5. Pop. Močidľany 24 12 3 9 51:51 0 39
6. Borský Svätý Jur 24 10 3 11 46:52 -6 33
7. Smrdáky 24 9 5 10 41:51 -10 32
8. Rybky 24 8 6 10 50:61 -11 30
9. Gbely 24 8 2 14 67:85 -18 26
10. Petrova Ves 24 7 3 14 28:36 -8 24
11. Unín 24 5 6 13 30:58 -28 21
12. Prietrž 24 5 4 15 29:88 -59 19
13. Senica D 24 5 2 17 51:83 -32 17

Súpiska registrovaných
hráčov v nastupujúcej
sezóne:

Žiaci: Jakub Šiška, Peter Šiška, Patrik
Polakovič, Samuel Flamík, Šimon Vrba,
David Landl, Jakub Hrica, Patrik Vašek,
Daniel Rehák, Dalibor Kovács, Filip
Hrebačka, Richard Landl, Dominik
Bartal, Tomáš Straka, Peter Václavík,
Tibor Konečný

Dorast: Patrik Jurkovič, Juraj Bartal,
Tomáš Kubina, Ivan Šiška, Filip Landl,
Filip Lazícius, Dominik Starych, Benedik
Sekáč, Ľubomír Polakovič, Marek
Matula, Matúš Matula, Tomáš Rešetka,
Milan Skladan, Jakub Vanek, Anton
Mihál, Daniel Míšaný, Ivan Daniel

Muži: Roman Straka, Ján Mach, Adam
Mihál, Mikuláš Mach, Patrik Potreský,
Juraj Ondráš, Martin Matuský, Erik
Hoferka, Slavomír Mach, Tomáš Hoferka,
Boris Malík, Martin Krempa, Michal
Vymyslický, Peter Rusinko, Michal
Pastorek, Juraj Pukančík, Branislav
Tureček, Lukáš Hyža, Peter Drúžek,
Milan Hoferka
Tréneri:
Žiaci - Roman Jankovič, Peter Flamík
Dorast a Muži - Richard Masaryk

Tretí na turnaji
25. júla poriadala Telovýchovná jedno-

ta Slovan Dubovce futbalový turnaj za
účasti týchto mužstiev: TJ Popudinské
Močidlany, TJ Radimov, TJ Unín a TJ
Dubovce. Našim prvým súperom boli
Dubovce, ktoré nám v peknom vyrovna-
nom zápase dali jediný gól a postúpili do
finále. V boji o tretie miesto sme mali
súpera z Radimova. Tento súboj sme
vyhrali s prehľadom  1 : 0 zásluhou Milana
Hoferku.  Konečná tabuľka turnaja:   

1. Dubovce
2. Popudinské Močidlany
3.Unín
4. Radimov


