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Zo žatvy, 1946.                                                              Foto: Archív V. Vaculkovej

Program hodov 
Piatok 12. 8. 2011 
20.00 hod. Disko, KD – organizátor
MS SČK

Sobota 13. 8. 2011
Koncertovanie hudobnej skupiny po
obci.
10.00 hod. Súťaž vo varení hodového
gulášu – areál ihriska TJ – organizátor
– Obec Unín
17.30 hod. TJ Unín – TJ Cerová -
majstrovský futbalový zápas dorastu
20.00 hod. Hodová tanečná zábava –
organizátor MS SČK

Nedeľa 14. 8. 2011
7.30 hod.  a 10.30 hod. Slávnostné
hodové sväté omše v chráme sv.
Martina
17.30 hod. TJ Unín – TJ Letničie –
majstrovský futbalový zápas A-mužstva

Pondelok 15. 8. 2011
7 30 hod. Svätá omša zo slávnosti
Nanebovzatia Panny Márie v kaplnke
sv.Barbory
14.30 hod. IX. Ročník hodového fut-
balového turnaja o pohár starostu
obce Unín – organizátor – Obec Unín
a TJ Unín
19.30 hod. Slávnostná sv. omša v
kostole sv. Martina

Sčítanie kedysi a dnes
Tento rok sa z 20. na 21. mája konalo

opäť po desiatich rokoch sčítanie domov,
bytov a obyvateľov. Naša obec bola rozde-
lená do štyroch sčítacích obvodov. Po
konečnom zrátaní bolo k tomuto dátumu
v obci 416 rodinných domov, 449 bytov
a 1195 trvale bývajúcich obyvateľov.
Z toho bolo 33 obyvateľov neprítomných
a 20 ľudí bolo prítomných, ale neboli pri-
hlásení na trvalý pobyt.

Sčítania obyvateľstva sa v poslednom
storočí konávali takmer pravidelne kaž-
dých desať rokov. Obdobné súpisy obyva-
teľstva poznáme i zo staršieho obdobia,
ako napr. portálne súpisy, dikálne súpisy,
urbáre a pod., ktoré sa v minulosti využí-
vali na zistenie počtu obyvateľstva, od
ktorého sa vyberala daň alebo na stanove-
nie pracovných povinností voči vrchnosti. 

Za prvé moderné sčítanie obyvateľstva

v Uhorsku sa považuje sčítanie z roku
1869. Do sčítacieho hárku sa zapisovali
údaje popri informáciách o obyvateľoch
i o domoch, bytoch a hospodárskych zvie-
ratách. 

Z výsledkov tohto sčítania vyplýva, že
v Uníne v roku 1869 žilo 1275 obyvateľov
v 221 domoch. Bývalo bežné, že
v domoch sa nachádzala i viac ako jedna
domácnosť. Všetkých domácností (bytov)
v obci bolo 298. Maximálny počet domác-
ností, ktoré žili v obci v jednom dome bol
štyri. Z dnešného pohľadu by sme mohli
povedať, že v jednom dome sa nachádzalo
viacero bytov, no byt by v týchto prípa-
doch pozostával z izby a kuchyne, poprí-
pade i komory a s maštaľou vo dvore.
O nič lepšie to nebolo ani v prípade, keď
celý dom obývala jedna domácnosť.
Klasický sedliacky dom v tom čase pozo-
stával z jednej, prípadne dvoch izieb,
kuchyne, komory, jednej alebo dvoch maš-
talí, pivnice a humna. I vtedy platilo, že
bohatší a váženejší ľudia žili v priestran-
nejších domoch. Najväčším domom
v obci, podľa počtu izieb, bola fara, ktorá
mala číslo domu 1. Farár Jozef Križák mal
k dispozícii 6 izieb, 2 kuchyne a komoru.
Na fare okrem neho býval kaplán Ján
Ťažký, gazdiná Anna Kollárová, ktorá
pochádzala z Čárov a dve slúžky – Alžbeta
Kollárová, ktorá bola taktiež z Čárov
a podľa veku mohla byť sestrou Anny
a Mária Stachalová z Radošoviec. Slúžky
pomáhali gazdinej pri vedení domácnosti
a starali sa o hospodárske zvieratá (žrebca,

kobylu, valacha, 5 kráv, teľa a 4 ošípané),
ktoré boli ustajnené v dvoch maštaliach.
K fare patrilo ďalej humno, pivnica
a miestnosť na náradie. 

Ďalej sa medzi bohatších obyvateľov
rátali niektorí sedliaci a majiteľ jediného
hostinca v obci Simeon Berger (*1821),
ktorý popri hostinci i gazdoval. Berger
pochádzal zo Sološnice a jeho manželka
Amália (*1821) z Borského Mikuláša.
Podľa súpisu mali jedného syna Mórica
(*1860) a osvojili si Máriu Weissovú
(*1851) zo Sološnice. Tá im pomáhala
v hostinci. Tiež u nich býval Jozef Weiss
zo Sološnice (*1859), ktorý v Uníne cho-
dil do školy. Pri hospodárstve Bergerovi
pomáhali dvaja sluhovia – Ján Hojsík
(*1842) a Martin Vanek (*1854) – a slúž-
ka Terézia Vaňková (*1851). Všetci traja
boli domáci. Gazdovstvo pozostávalo
z domu s tromi izbami s kuchyňou, komo-
rou a predizbou, 2 pivnicami, 2 maštaľami,
miestnosti na náradie a dvoch humien.
Dom slúžil aj ako byt aj ako hostinec.
Hlavnou obživou obyvateľstva bolo poľno-
hospodárstvo. Podľa hlavy domácnosti sa
považovalo za poľnohospodárske 249
domácnosti z obce. Z remeselníckych to
boli 3 tesárske, 2 tkáčske, 2 obuvnícke,
kováčska, mäsiarska, krajčírska, brúsiar-
ska, murárska a mlynárska. Mlynárom bol
Michal Sovík (*1793) a jeho syn.
Handlérstvo bolo hlavným zdrojom obži-
vy pre tri židovské domácnosti. V súpise
sa stretávame s viacerými hájnikmi. 

(pokračovanie na str. 4)
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Opustili nás:     
Terézia Machová 6. 5. 2011 vo veku 91 rokov
Terézia Drúžková 15. 6. 2011 vo veku 85 rokov
Česť  ich pamiatke 

S p o l o č e n s k á  k r o n i k a

Narodili sa:
Sebastian Drúžek 27. 4. 2011
Martina Lukáčová 5. 7. 2011
Ladislav Ondriska 19. 7. 2011

Zosobášili sa:
Mgr. Martin Vlk a MUDr. Alexandra Hyžová 7. 5. 2011
Peter Pintér a Mgr. Eva Křížová 25. 6. 2011
Matúš Valo a Miloslava Rešetková 9. 7. 2011

Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom

Bez dotácií to nejde
Bez dotácií sa ťažko realizujú investičné zámery, lebo obec

nedisponuje voľnými finančnými prostriedkami. Naša obec rea-
guje na výzvy z fondov a ponúkané žiadosti z VÚC, Ministerstiev
SR a iných subjektov. V tomto roku sme podali šesť žiadostí.
Zatiaľ sme boli úspešní v dvoch prípadoch. Z EKO-fondu SPP
nám schválili finančný príspevok vo výške 28 765 € na projekt
„Zlepšenie tepelno-technických vlastností viacúčelovej budovy
Obecného úradu Unín“. Je podpísaná zmluva a v súčasnosti pre-
bieha verejné obstarávanie na výber firmy, ktorá bude uvedený
projekt realizovať. Termín uskutočnenia výmeny okien, zateple-
nia budovy a výmena termohlavíc na radiátoroch je september
2011 až máj 2012. Z prostriedkov Nadácie ALIANZ nám bol ods-
úhlasený finančný príspevok – grant vo výške 400 € na projekt
„Zvýšenie dopravnej bezpečnosti inštaláciou merača rýchlosti
vozidiel v obci“, ktorý bude namontovaný na štátnej ceste do
30. septembra 2011. 

V jarných mesiacoch bola z prostriedkov VÚC TTSK vykona-
ná generálna oprava štátnej cesty č. III/5007 Unín – Radimov.
Úsek štátnej cesty Unín – Petrova Ves (spojovacia po rázcestie)
č. III/5006 nebol realizovaný, i keď bol poslancami VÚC daný
prísľub na jej opravu. Sme radi, i keď v časovom sklze sa po troch
rokoch podľa plánu cesta opravila, hoci predstava funkcionárov
obce ako i väčšiny občanov bola iná.

V súčasnosti sa opakovane (už po tretí krát) pripravuje žiadosť
o pridelenie dotácie z fondov EÚ na projekt „Zberný dvor Unín“.
Termín podania je do 20. septembra 2011.

Štefan Andel – starosta obce

Pokládka nového asfaltového koberca v obci. Foto: M. Hoferka

Plán vývozu odpadu do konca roka
1. 9. 2011 13. 10. 2011 24. 11. 2011

22. 9. 2011 3. 11. 2011 15. 12. 2011

Ostatné komodity budú vyvážané podľa potreby. Čas vývozu
bude oznámený prostredníctvom miestneho rozhlasu a obecnej
internetovej stránky.

Pekné počasie – polovica úspechu
Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie pri obecnom zastupi-

teľstve za aktívnej spolupráce všetkých spoločenských a záujmo-
vých organizácií v našej obci tradične i v tomto roku zorganizo-
vala detskú olympiádu z príležitosti sviatku Dňa detí. Tento rok
nám prialo počasie, keďže bol pekný slnečný deň. Úvod podujatia
patril našim „holúbkárom“, ktorí symbolicky vypustili svojich

miláčikov a títo zakrúžili nad ihriskom a potom sa pobrali do svo-
jich domovov. Najväčší záujem bol už tradične o streľbu zo vzdu-
chovky a o preteky v skákaní vo vreci. Zabehnuté jednotlivé
súťažné disciplíny prebehli pod dozorom dospelých, funkcionárov
jednotlivých spoločenských organizácií. Nechýbali ani tí najmen-
ší, deti z materskej školy. Pod dozorom svojich učiteliek
Rehákovej a Sňadovej, ktoré obetovali svoj voľný čas, a zo svo-
jich skúseností pripravili deťom viacero zaujímavých súťažných

hier. Vyvrcholením súťažného popoludnia bola ukážka hasičskej
techniky. Účastníci, deti aj ich rodičia, si mohli prezrieť nové
vozidlo unínskych hasičov Iveco Daily. Zlatým klincom však bola
pena, ktorú pre deti narobili profesionálni hasiči z Holíča pod
vedením Andreja Šveca. Všetci odvážlivci sa mohli do sýtosti
vyšantiť. Na záver boli vyhodnotené všetky disciplíny a víťazi boli
odmenení diplomami, sladkosťami a vecnými cenami.            -ša-

Na štarte disciplíny Skok vo vreci.                     Foto: J. Palkovič

Detská radosť je úžasná!                                  Foto: J. Palkovič
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Čo bolo:
24. 4. Veľkonočná diskozábava – TJ
8. 5. Deň matiek – obecný úrad

28. 5. PLAMEŇ – súťaž hasičských družstiev – DHZ
4. 6. Deň detí – detská olympiáda – obec a spoločenské 

organizácie
12. 6. Diskozábava pre deti – DÚŽ
15. 6. Záverečný koncert  ĽŠU pri ZŠsMŠ Unín
24. 6. Diskozábava – SZZ
25. 6. Petro-Pavlovská krojová zábava – SZZ
2. 7. Večerná hasičská súťaž  – DHZ

16. 7. Družobné stretnutie TJ Unín – TJ Moravany – TJ
16. 7. Futbalová „11“ – OcÚ a TJ 
30. 7. Unínske samohyby – DT klub Unín

Čo bude:
12. 8. Hodová diskozábava – MS SČK
13. 8. Súťaž vo varení hodového guláša – TJ a OcÚ
13. 8. Hodová tanečná zábava – MS SČK
15. 8. Hodový futbalový turnaj neregistovaných hráčov 

o pohár starostu obce – OcÚ
16. 10. Úcta k starším – JD
11. 11. Hodová diskozábava – SZZ
12. 11. Hodová tanečná zábava – SZZ
6. 12. Mikulášske poobedie – OcÚ

Kultúrno-spoločenská činnosť

Samohyby 2011
Tradične už po deviaty rok posledná júlová sobota patrila

v Uníne samohybom. DT klub aj v tomto roku zorganizoval, hoci
počasie neprialo a terénne podmienky boli veľmi ťažké, súťaž
podomácky vyrobených samohybov. Zúčastnilo sa 25 malotrakto-
rov, ktoré sa jazdou po obci predstavili divákom. K poľovníckej
chate pokračovalo už len 18 strojov, z ktorých sa 14 zapojilo do
súťažných disciplín.

V súťažnej disciplíne cúvanie s vlečkou bol najrýchlejší Jozef
Friza z Osvětiman časom 47,59 s., druhý bol domáci účastník
Marián Malík časom 54,99 s. a tretí Pavol Vaško z Piešťan časom
58,60s. V hode kardanom na cieľ sa ako prvý umiestnil Lukáš
Marčák z Vřesovíc časom 26,59, druhý Peter Homola zo
Sokoloviec časom 35,08 s. a tretí bol opäť Marián Malík z Unína
časom 35,29 s. Marián Malík sa stal aj celkovým víťazom bodo-
vaných disciplín časom 90,28 s., ako druhý sa umiestnil Jozef
Friza o Osvětiman časom 95,39 s. a tretí bol Pavol Vaško z Piešťan
časom 112,59 s. Ako „NAJ“ traktor 2011 bol vyhlásený Trabantík
majiteľa Jána Bobota z Borského Mikuláša a ako celkový víťaz
9. ročníka Unínskych samohybov bol vyhodnotený stroj s vodi-
čom Mariánom Ondrášom z Letničia, za čo získal Putovný pohár.
Na akcii bolo zabezpečené bohaté občerstvenie, miešané nápoje,
rôzne súťažné disciplíny pre divákov ako i program pre deti, voze-
nie na koňoch a iné. Večer sa mohli tí vytrvalejší vyzvŕtať pri
hudbe. Tento ročník bol úspešne ukončený aj keď pod mrakom,
a už sa všetci tešíme na budúci rok, kedy bude snáď počasie
priaznivejšie. - rd-

Cestou do vinohradov. Foto: M. Fišera

Rozšírenie služieb v obci
V minulých týždňoch bola v priestoroch firmy VAREZ spol.

s.r.o. otvorená prevádzka nového kaderníctva. Majiteľka  Zuzana
Dinková poskytuje kadernícke služby pre dámy, deti i pánov. Má

otvorené denne v pracovných
dňoch, v prípade slávnostných
príležitostí (svadby, sv. prijí-
manie a pod.), aj v sobotu
a nedeľu.

„Som vyučená kaderníčka,
remeslo vykonávam už roky.
Nemala som priestory, tak som
kadernícke služby poskytovala
doma, v rodinnom dome.
Mám svoju stálu klientelu
a chcela som im ponúknuť
niečo viac, kvalitné služby, ale
aj kvalitné priestory, kde by sa

cítili príjemne. Asi dva roky som žiadala obecný úrad o vhodné
priestory, nepochodila som. Nenašli sa, tak mi pomocnú ruku
podali susedia Ľudmila a Štefan Vachovci, upravili mi priestory
v ich firme. Som im zato veľmi povďačná. Kaderníctvo má dobrú
polohu, nachádza sa v centre obce, pri autobusovej zastávke.
Moje služby využívajú aj obyvatelia susedných obcí a miest.
Snažím sa, a mienim tak aj v budúcnosti poskytovať zákazníčkam
a zákazníkom kvalitné služby. Mojím cieľom nie je len vlastná
realizácia, ale aj poskytovanie služby občanom, aby nemuseli
kvôli tejto službe cestovať do okolitých miest a obcí.“ 

-jp-

Foto: M. Hoferka

Na pašiových  hrách
Už od roku 1926 v prírodnom amfiteátri v rakúskej dedine

St. Margarethen v Burgenlande sa uskutočňujú každých päť rokov
pašiové hry. Na tohtoročné hry sa vypravil zájazd z našej farnosti
pod vedením miestneho duchovného. Umelecké stvárnenie umu-
čenia Krista sa odohráva v prírodnom amfiteátri -  bývalom kame-
ňolome.  Prírodná scenéria tak umocňuje celkový duchovný
zážitok  pri sledovaní umučenia Krista. Predstavenie  pravidelne
navštevujú cez víkendy počas letných mesiacov tisíce divákov.
V pašiách vystupuje 74 profesionálnych hercov, vyše stovky
ochotníkov a dobrovoľníkov. Okrem hercov na javisku pútali
pozornosť i naše ženy „v sedliackych krojoch“, ktoré sa tešili
záujmu fotoobjektívov. Hoci boli dialógy v nemčine, bol pašiový
príbeh všetkým jasný a zrozumiteľný. Toto nedeľné poobedie bolo
sviatočným obohatením,  aj vďaka Marte Polakovičovej, ktorá
zabezpečila vstupenky a spolupodieľala sa na zorganizovaní tohto
zájazdu. 

Niektoré spomienky odveje čas, iné sa nám vryjú hlboko do
pamäti a spomíname si na ne viac rokov. Podľa pozitívnych ohla-
sov zúčastnených veríme, že tento zážitok patrí k tým druhým. 

- red -
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Petropavlovská krojová
Na dennú prácu nosený, a aj sviatočný kostým výnimočných,

originálnych ľudí – našich predkov - bol leitmotívom piateho roč-
níka Petropavlovskej prehliadky krojov zo dňa 25. júna 2011. 

Za slnečného počasia sa krojovaní spolu s muzikantami
dychovej kapely Vinařinka z Čejkovic o 17 30 hod. zoskupili pred
požiarnou zbrojnicou, odkiaľ sa sprevádzaní hudbou presunuli do
kultúrneho domu, v ktorom krojované páry otvorili zábavu tan-

com mazúrka. 
Na prehliadke sme tento rok videli 52 párov v krojoch; vzhľa-

dom na počet obyvateľov našej obce úctyhodné číslo. Minulý rok
bolo 76 párov.   

Preto by sme chceli krojovaným, zúčastneným, respektíve
všetkým, ktorí akokoľvek podporili tohto-
ročnú prehliadku krojov, zastrešovanú ZO
SZZ v Uníne, poďakovať sa za spolusúdrž-
nosť, spolupatričnosť. 

Ľudový kroj je moment minulosti
v súčasnosti, predmet, skrz ktorý predchá-
dzajúca generácia manifestuje svoj um,
schopnosť zoskočiť z kolotoča všedného
dňa a zastať. Zastaviť sa, aby mohla vyrobiť
kroj, aby si našla čas na kus reči pri dobrej
hudbe, víne, zábave. 

I napriek všetkým pozitívam by predmet
prejavu mal nulovú výpovednú hodnotu bez
jeho nositeľov – ľudí, ktorí sa jeho odením
stávajú súčasťou tradície, subjektom ju udr-
žujúcu, posilňujúcu sociálnu väzbu
a v konečnom dôsledku budujúcim kultúru
v našej obci.

Dúfame, že sa nám o rok opäť podarí
spolu s Vami, v ešte hojnejšom počte, kultúru v obci posunúť
dopredu a v tejto tradícii pokračovať. Tešíme sa na Vašu účasť,
lebo tradícia bez človeka je ako studňa bez vody.  

Anton Mihál

Tohtoroční krojovaní účastníci. Foto: K. Hoferková

Tohtoročná sezóna v unínskej pálenici začne
24. septembra. Záujemcovia sa môžu
prihlásiť u vedúceho pálenice Petra
Hoferku. 
Viac informácií získate na webovej
stránke obce – 
www.unin.sk/uninska-palenica. 

(dokončenie zo str. 1)

Hájnikom bol Ján Burík (*1833), panským hájnikom Ján
Tauzner (*1836) a panským „jágarom“ (poľovníkom) bol Jozef
Richter (*1810), ktorý pochádzal z Moravy. K obecnej honorácii
popri farárovi patril aj učiteľ, ktorým bol František Matulay
(*1839). Svojho učiteľa mala aj židovská komunita. Bol ním
Lajoš  Attman z Vrbového (*1844), ktorý býval u Opplerovcov.
Židia v tomto čase mali v obci postavenú synagógu a osobu
šocheta (obradný zarezávač zvierat). K spodnej spoločenskej
kategórii obyvateľov sa radili domácnosti nádenníkov, bírešov,
obecného sluhu, podnájomníkov a žobrákov. Osobitnú skupinu
predstavovali cigáni, ktorí bývali v jednom dome. -mh-

Sčítanie kedysi a dnes

Týždeň plný hier
V tomto školskom roku sa koncom júna uskutočnil prvý roč-

ník školy v prírode. 20. júna ráno odchádzal autobus od našej
základnej školy a v ňom sedelo 43 detí a 4 pani učiteľky. So zmie-
šanými pocitmi a so slzičkami v očiach sa deti rozlúčili s rodičmi
a išlo sa. Oči sa leskli i tým mamičkám, ktoré si uvedomovali, že
ich dieťa ešte nikdy nebolo týždeň bez nich. Cesta ubehla celkom
rýchlo a o niekoľko desiatok minút sme boli na mieste. Čakalo nás
krásne lesné prostredie v krajinnej oblasti Malých Karpát, v zná-
mej Harmónii, asi dva kilometre od mesta Modra.                        

Po ubytovaní a oboznámení s prostredím sa deti rýchlo udo-
mácnili, pretože ich čakal veľmi pestrý program hneď od prvého
okamžiku. Týždenný pobyt ubiehal ako voda. V prvom rade slú-
žil na regeneráciu síl po namáhavej celoročnej práci, ale nechý-
bali ani vzdelávacie aktivity, ktoré však boli žiakom ponúknuté
hravou formou. O zábavný program sa postarali slečny animátor-
ky, ktoré nenechali deti vydýchnuť do večerných hodín. Slnečný
týždeň bol ako stvorený na kúpanie vo vonkajšom bazéne
s posuvným prekrytím, futbal, loptové hry, vychádzky do okolia,
jazdu na štvorkolke, šantenie na „skákacom hrade“, hry podľa
voľby detí, návštevu pamätnej izby Ľudovíta Štúra v Modre
a výlet na Červený kameň. K spokojnosti prispela výborná strava,

neustála zdravotná starostlivosť, ubytovanie a dobrá nálada všet-
kých zúčastnených, ktorí sa zhodli, že škola v prírode by určite
mala mať aj ďalšie ročníky, na ktoré sa budú spoločne tešiť.  -mv-

Účastníci školy v prírode. Foto: M. Vaňková
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(dokončenie z predchádzajúceho čísla)

Novým duchovným správcom po odchode Jozefa Hrčku sa
stal Ferdinand Stachovič, rodák z neďalekého Brodského, kde sa
narodil 23. marca 1912. Po skončení strednej školy v Trnave
pokračoval v štúdiu teológie, ktorú ukončil v roku 1937 a na svi-
atok sv. Petra a Pavla bol v Bratislave biskupom Pavlom
Jantauschom vysvätený za kňaza. Jeho prvým kaplánskym pôso-
biskom sa stalo Podolie, odkiaľ bol koncom septembra 1937
menovaný za kaplána do Dvorníkov. Od 10. januára 1941 nastú-
pil na svoje prvé farárske miesto do Devínskej Novej Vsi, kde
pôsobil až do polovice septembra 1947, kedy sa stal farárom
v Uníne. Po príchode pokračoval v renovácii kostola, ktorá sa
skončila v roku 1949 a stála vyše pol milióna vtedajších korún.
Obnovený kostol bol požehnaný na sviatok Nanebovstúpenia
Pána dňa 18. mája 1950 trnavským administrátorom Ambrózom
Lazíkom. Zároveň bola udelená i sviatosť birmovania. V roku
1955 sa do kostola kúpil nový dvojmanuálový pneumatický organ
z Krnova v hodnote 40 tisíc korún. V Uníne účinkoval do konca
marca 1962, kedy bol ustanovený za administrátora do
Moravského Sv. Jána, kde zostal až do odchodu na dôchodok.
V Moravskom Sv. Jáne bol menovaný dekanom a v roku 1987
čestným kanonikom. Zomrel 27. mája 1993 a pochovaný je
v rodisku. Jeho domácnosť mu viedla gazdiná, ktorú si dodnes
viacerí pamätajú pod menom Filoména. 

Stachoviča vo farnosti vymenil Martin Pernecký, ktorý
dovtedy bol farárom v Moravskom Sv. Jáne. Martin Pernecký sa
narodil v Gajaroch 7. novembra 1910. Po skončení základnej
školy v rodisku pokračoval na gymnáziu v Trnave a po maturite
v Trnave študoval i teológiu. Kňazskú vysviacku z rúk Pavla
Jantauscha prijal v bazilike sv. Mikuláša v Trnave dňa 24. marca
1935. Po vysviacke dostal určenie za kaplána do Piešťan, v roku
1936 bol kaplánom v Borskom Mikuláši, v roku 1937 v Suchej
nad Parnou a v roku 1938 v Šuranoch. Zo Šurian bol v roku 1938
menovaný administrátorom v Záhorskej Vsi a od roku 1941 pôso-
bil v Žitavanoch. Od roku 1952 sa stal administrátorom
v Ludaniciach a v roku 1959 sa vrátil na Záhorie do Moravského
Sv. Jána. V máji 1962 sa stal správcom v Uníne, kde pôsobil až
do polovice roku 1986, kedy bol preložený do Vysokej pri
Morave, kde zomrel 29. júna 1988. Pochovaný je na cintoríne
v rodných Gajaroch. Mesiac po jeho príchode mal na filiálke
v Radimove primičnú slávnosť radimovský rodák Stanislav
Grešša a o rok neskôr mal v Uníne primície Jaroslav Pecha.
Obidvaja novokňazi boli vysvätení pre Banskobystrickú diecézu.
V júli 1964 vo farskom kostole vysluhoval biskup Ambróz Lazík
sviatosť birmovania a pri tej príležitosti sa ku kostolu vydláždila
cesta betónovými dlaždicami. Na fare spolu s ním tu žili i jeho
najbližší. Až do jeho odchodu z farnosti mu domácnosť viedla
jeho sestra Terézia, ktorú sme poznali pod menom Rézka. 

V lete 1985 bol za nového správcu farnosti vymenovaný Jozef
Karáč, ktorý prišiel po ôsmych rokoch kaplánovania v Šaštíne-

Strážach na svoje prvé farárske pôsobisko. V tej dobe sa všetky
bohoslužby konávali len v „kaplnke", lebo farský kostol bol už
niekoľko mesiacov v rekonštrukcii. Jozef Karáč sa narodil 30.
marca 1953 v Perneku. Po gymnaziálnych štúdiách v Bratislave
rok pracoval v Slovnafte, lebo nebol prijatý na bohosloveckú

fakultu. Vysvätený bol v Bratislave 12. júna 1977 a od roku 1977
do roku 1985 bol kaplánom v Bazilike Sedembolestnej v Šaštíne-
Strážach. Po ukončení opravy kostola sa ako prvá sv. omša v ňom
slávila polnočná na Vianoce 1986. Obnovený kostol bol posväte-
ný 3. júla 1988 arcibiskupom Jánom Sokolom a zároveň sa kona-
la i birmovka. Dňa 27. júla 1991 bola pomocným trnavským bis-
kupom Vladimírom Filom posvätená obnovená Kaplnka sv.
Barbory a boli požehnané tri nové zvony pre farský kostol. Karáč
v Uníne pôsobil celých desať rokov do júla 1995, kedy bol vyme-
novaný za farára do novovzniknutej farnosti Svätej Rodiny
v Bratislave – Petržalke. Spolu s ním na fare žila jeho mama,
ktorá mu viedla domácnosť a pravidelne ich navštevovala jeho
teta, ktorá mu bola krstnou. Preto ich všetci v dedine volali
„maminka“ a „krstná“. Od júla 2007 pôsobí v neďalekých
Radošovciach. Nástupcom Karáča v Uníne sa stal Alojz
Lackovič, ktorý pochádza z Trakovíc. Narodil sa 6. júla 1947
a vysvätený bol 9. júna 1974 v Bratislave. Kaplánoval v Šaštíne-
Strážach, od roku 1976 v Radošovciach a do roku 1978
v Hlohovci. V roku 1979 sa stal správcom farnosti Kuchyňa a od
roku 1995 do konca júla 1998 bol administrátorom v Uníne.
Postgraduálne študoval na Bohosloveckej fakulte v Bratislave
a v roku 1995 získal doktorát z teológie. Za tento krátky čas sa mu
podarilo s podporou veriacich postaviť novú faru a jeho zásluhou
obec navštívil na martinské hody vtedajší prezident Michal
Kováč. Z Unína Lackovič prešiel za farára do Topoľčian a od feb-
ruára 2003 do 2009 bol farárom v Hornej Strede. V súčasnosti
pôsobí vo farnosti Trnava – Modranka.

Predposledným kňazom, ktorý doposiaľ vo farnosti pôsobil bol
Richard Jankovič. Pochádza zo Starej Turej, narodil sa 15.
októbra 1968, vysvätený za kňaza bol 10. júna 1995 a ako kaplán
pôsobil v Seredi, od júla 1996 v Bratislave-Rači a od septembra
1997 v Levicich. V auguste 1998 nastúpil do Unína na svoje prvé
farárske miesto, kde zotrval až do júla 2006, kedy bol preložený
do Dvorníkov. V súčasnosti je farárom v Horných Otrokovciach.

Od júla 2006 je správcom unínskej farnosti Tibor Tasáry,
ktorý pochádza z Cabaj – Čápora. Narodil sa 10. novembra 1956,
vysvätený za kňaza bol 14. júna 1997. Po kaplánskych miestach
v Topoľčiankach a v roku 1998 vo Vrbovom bol od júna 1999
ustanovený za administrátora do Dolných Plachtiniec, odtiaľ
v apríli 2003 prešiel do Blesoviec a od 1. júla 2006 je správcom
farnosti Unín.

Oprava: V minulom čísle som nesprávne uviedol dátum úmr-
tia Jozefa Hrčku 1. 1. 1994. Správny má byť 22. 12. 1994. 

M. Hoferka

Miništranti s Ferdinandom Stachovičom.
Foto: Archív obecného úradu

Dekan Martin Pernecký s prvoprijímajúcimi okolo roku 1973.
Foto: Archív Z. Hoferkovej

Z pôsobenia duchovných v Unínskej farnosti VI.



6 Unínske noviny

Na uverejnenú historickú fotografiu z minulého čísla zareago-
vali dve čitateľky, pani Alžbeta Sovíková a Terézia Stróžová,
ktoré nám napísali: 

„Na fotografii v obecných novinách je dom rodiny Mikuláša
Tokoša a je oproti husímu rinku. Teraz autobusová zástavka
u potoka“ znela odpoveď Terézie Stróžovej.

Tento dom poznám veľmi dobre. Chodím každý deň okolo
neho, pretože stojí blízko nás. Stojí na Malej strane rovno napro-
ti zástavke autobusu. Kedysi na tomto mieste býval Mikuláš Tokoš
s rodinou a po ňom jeho zať Ladislav Štepánik s rodinou. Dom,
v ktorom určitý čas bývali zbúrali a postavili na tom mieste pekný
rodinný dom. Jeho číslo je 152. Ladislav Štepánik sa s rodinou
odsťahoval a dom predal manželom Novákovým, ktorí tam bývajú
dodnes. S úctou Alžbeta Sovíková

Viete kde sa nachádzali tieto domy, pred ktorými sú v kroji vyfo-
tografované tieto dievčatá a kto v nich býval? Ak to viete, napíš-
te nám. Tešíme sa na Vaše odpovede.

Prehliadka krojov v senickom
okrese

Obec Osuské usporiadala dňa 14. mája prehliadku krojov, na
ktorej sa zúčastnila  za našu obec spevácka skupina Úsmev
a zástupcovia obcí Borský Mikuláš, Hlboké, Jablonica, Sobotište
a Osuské. Každá obec sa prezentovala svojim programom.
Moderátorka výstižne pred každým vystúpením uviedla jeho cha-
rakteristiku. Spevácka skupina Úsmev zaspievala kytičku ľudo-
vých piesní za doprovodu harmonikára Jána Petržalu. Počas celé-
ho programu bola úžasná atmosféra, diváci svojim potleskom

Už vyše mesiaca nás každé ráno víta do nového dňa zvuk zvonov,
po tom, čo prešli generálnou opravou, ktorú realizovala súkrom-
ná firma z Leopoldova. Doterajší systém z 80. rokov minulého
storočia bol nahradený spínacím elektromagnetickým mechaniz-
mom, bola zrekonštruovaná všetka elektroinštalácia a bolo prero-
bené upevnenie zvonov (chrbáty zvonov).               Foto: L. Mihál

Sprievod Osuským.                                           Foto: Š. Jurigová

Doskočisko v ZŠsMŠ
Areál Základnej školy s materskou školou  v Uníne má voľné

priestory na vybudovanie športovísk, ktoré sú potrebné pre výuč-
bu telesnej výchovy. V mesiacoch apríl a máj bola zrealizovaná
výstavba rozbehovej dráhy a doskočiska pre skok do diaľky.
Výstavba bola úspešne dokončená vďaka rezerve finančných
zdrojov školy na športovú činnosť,  finančnej pomoci firmy
TRANSTRADE Slovakia s.r.o. Radimov, málo vídanej pomoci
rodičov a ochote priložiť ruku k dielu DT Klubu Unín. Slávnostné
otvorenie sa konalo prvého júna za účasti starostu obce, sponzo-
rov a zástupcov školy. Deťom bol v deň osláv MDD tento pekný
darček symbolicky odovzdaný do užívania. Všetkým, ktorí aj
takýmto spôsobom prispeli k rozvoju športovej činnosti našich
detí  patrí veľké poďakovanie.              Peter Biskupič

Mláďa sovy ušatej
vypadlo dňa 27.
júna 2011 z hniezda.
Usadilo sa na zábra-
dlí pri vchode do
obecného úradu. Za
skorej pomoci poľov-
níkov sa dostalo späť
do hniezda.

Foto: R. Drúžková

povzbudzovali účinkujúcich, spievali s nimi, na tvárach bolo vidieť
úsmevy šťastia a spokojnosti. Podľa vyjadrenia zúčastnených sa
program páčil a my si už iba prajeme dobré zdravie a pevné hlasy,
aby sme mohli naďalej pokračovať v našej činnosti. Spev nám
dáva radosť zo života, zabúdame na to, koľko máme rokov a čo
všetko nás bolí. Bodku za celým programom v Osuskom dala pie-
seň Biela holubičko, ktorú zaspievali všetci účinkujúci spolu
s divákmi. Štefana Mihálová 
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Hasičská súťaž „O pohár starostu
obce Unín“

II. ročník hasičskej súťaže v požiarnom útoku „O pohár staro-
stu obce Unín" sa uskutočnil v sobotu 2. júla 2011 v miestom
hasičskom areáli.

Zúčastnilo sa 8 družstiev v kategórii ženy a 13 družstiev
v kategórii muži. Celkom 21 hasičských družstiev, čo je o 4 viac
ako v I. ročníku.

V kategórii žien zvíťazili hasičky z Kopčian časom 26,39 s.,
druhé miesto obsadili hasičky z Petrovej Vsi časom 27,60 s. a tre-
tie miesto časom 30,22 s. obsadili hasičky zo Štefanova.

V kategórii mužov si najlepšie umiestnenie odniesli hasiči zo
susednej Moravy, a to družstvo hasičov z Místřína-Svatoboříc,
s víťazným časom 22,26 s., druhé miesto obsadili dorastenci
z Unína s časom 22,39 s., tretie miesto vybojovali hasiči z Gbelov
s časom 22,61 s. Súťaž bola veľmi vyrovnaná, čo je jasne vidieť na
rozdieloch v časoch medzi prvými tromi družstvami.

Ceny víťazom odovzdal osobne starosta obce Unín Štefan
Andel s funkcionármi miestneho dobrovoľného hasičského zboru,
ktorý bol organizátorom celej súťaže. - jp-

Družobné stretnutie s TJ Slavoj
Moravany

Už od roku 1973, sa pravidelne stretávajú v športových súbo-
joch na ihrisku dve družobné Telovýchovné organizácie, TJ
Družstevník Unín a TJ Slavoj Moravany. Nebolo tomu inak ani
v tomto roku. Na ihrisku TJ Unín sa stretli 16. júla za pekného
slnečného počasia najskôr zástupcovia staršej generácie futbalis-
tov „Starí páni“. Domáci ako správni hostitelia, nechali svojich
športových kolegov z druhej strany Moravy zvíťaziť výsledkom 4:2.

Počas prestávky medzi dvomi zápasmi sa uskutočnila tradičná
„Unínska jedenástka“, súťaž v kopaní pokutových kopov. Do
súťaže sa zapojilo 60 aktérov, celú súťaž odchytali 2 brankári,
Tomáš Kocák zo Skalice a Martin Michálek z Borského
Mikuláša.

Súťažiaci bojovali o 15 cien. Prvé miesto obsadil Peter
Rusinko, získal reprezentačný dres Slovenska Roba Vitteka aj
s jeho vlastnoručným podpisom, druhý skončil Peter Rehák ml.
cenou mu bol dres FK Jablonec, tretie miesto obsadil Jozef
Míšaný, získal dres FK Senica.

Štartovné, ktoré bolo od súťažiacich vybrané bude použité pre
deti z obce na mikulášske posedenie. 

V hlavnom zápase A- mužstiev, tréneri Ivan Beneš za domá-
cich a Jaroslav Kalinec za hostí, postavili omladené mužstvá, skú-
šali nových mladých hráčov. V dobrom a svižnom zápase sa súpe-
ri  rozišli zmierlivo remízou 1: 1.

Po skončení zápasov sa uskutočnila v športovom areáli taneč-
ná zábava, ktorá trvala do neskorých nočných hodín. Celá akcia,
tak ako i po minulé roky bola pekným spestrením športového
a spoločenského života v obci.  

-jp-

Vzorne reprezentoval
Základná organizácia slovenského zväzu chovateľov v Uníne

ďakuje za vzornú reprezentáciu svojmu členovi Pavlovi
Zelenkovi, ktorý získal prvé miesto v okresnej vedomostnej súťa-

P. Zelenka pri preberaní ceny. Foto: P. Zelenka st. 

Zástupcovia víťazných družstiev kategórie muži preberajú ceny
z rúk starostu obce. Zľava zástupca družstva Gbely, Unín
a Mistřin-Svatobořice.                                    Foto: R. Drúžková

ži mladých chovateľov do 18 rokov v odbore králiky, ktorá sa
konala dňa 15. mája v Gbeloch, a postúpil na celoslovenské kolo
do Michaloviec. 

Celoštátne kolo vedomostnej súťaže mladých chovateľov sa
konala v dňoch 4. – 6. augusta v Michalovciach. V kategórii od
14 do 18 rokov Pavol Zelenka obsadil 3. miesto. Oblasť Senica,
za ktorú súťažil, získala Putovný pohár pre najlepšiu oblasť a cel-
kovo vyhrala celú súťaž.

Poďakovanie za vzornú reprezentáciu organizácie a obce mu
odznelo i prostredníctvom miestneho rozhlasu. Mladému chova-
teľovi prajeme veľa úspechov a elánu v rozvíjaní svojej záľuby.

Peter Zelenka

Peter Rusinko - víťaz tohtoročnej unínskej „11“
Foto: R. Drúžková 
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II.trieda – dospelí
1. kolo 7. 8.11 17,30 h. Bor.Sv.Jur – Unín
2. kolo 14. 8.11 17,30 h. Unín – Letničie
3. kolo 21. 8.11 17,00 h. L.N.Ves – Unín
4. kolo 28. 8.11 17,00 h. Unín – Kopčany
5. kolo 4. 9.11 10,00 h. Hradište – Unín
6. kolo 11. 9.11 10,00 h. Holíč B – Unín
7. kolo 18. 9.11 16,00 h. Unín – Prietrž
8. kolo 25. 9.11 16,00 h. Smrdáky – Unín
9. kolo 2. 10.11 15,00 h. Unín – Trnovec
10. kolo 8. 10.11 14,30 h. Brodské B – Unín
11. kolo 16. 10.11 14,30 h. Unín – Rohov
12. kolo 23. 10.11 14,30 h. Vrádište – Unín
13. kolo 30. 10.11 14,30 h. Unín – Čáry

Dorast – MO
1. kolo 7. 8.11 15,00 h. Borský Sv. Jur – Unín
2. kolo 13. 8.11 17,30 h. Unín – Cerová
3. kolo 20. 8.11 17,00 h. B. Mikuláš – Unín
4. kolo 27. 8.11 17,00 h. Unín – Šajdíkové Humence
5. kolo 4. 9.11 12,30 h. Hradište – Unín
6. kolo 10. 9.11 16,30 h. Oreské – Unín
7. kolo 17. 9.11 16,00 h. Unín – Stráže
8. kolo 25. 9.11 13,00 h. Sekule – Unín
9. kolo 1. 10.11 15,00 h. Unín – Jablonica
10. kolo 8. 10.11 12,00 h. Brodské – Unín
11. kolo 15. 10.11 14,30 h. Unín – Koválov
12. kolo 22. 10.11 14,00 h. Kopčany – Unín
13. kolo 29. 10.11 14,30 h. Unín – Petrova Ves

Vyžrebovanie jesennej časti futbalového ročníka 2011/2012

POZVÁNKA
Obecný úrad Unín, komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie

Telovýchovná jednota Unín
usporiada 

dňa 15. augusta 2011 t. j. v pondelok o 14.30 hod.
na Ihrisku TJ Unín

IX. ročník hodového futbalového turnaja
neregistrovaných hráčov o

„POHÁR STAROSTU OBCE UNÍN“

Zúčastnené mužstvá:
1. Nová ulica od zdravotného strediska a veľká strana
2. Dolinka – malá a veľká
3.  Malá strana, cihelňa a záhumnie

Mužstvá odohrajú zápasy každý s každým. Hrací čas je 2 x 35
minút.
Hrajú neregistrovaní hráči. Povolená je účasť troch „hodárov“
v jednom mužstve.

Čo nového v unínskom futbale?
Túto otázku sme položili členovi výboru TJ Unín Petrovi

Rehákovi.
„Na počiatku novej súťažnej sezóny prišlo v našom futbale

k určitým zmenám. Z dôvodu nedostatku hráčov v mužstve žia-
kov, sme sa rozhodli žiacke mužstvo do tejto súťažnej futbalovej
sezóny neprihlásiť. Už v minulej sezóne sme mali problémy
s nedostatkom hráčov, veď nám hrávali v mužstve aj dievčatá,
a rysuje sa opäť slabý ročník. Situáciu sme zvážili a rozhodli.
Chlapci, ktorí sú u nás registrovaní, aby neprestali hrať futbal
a aby aj napredovali, budú hosťovať v susednom Radimove a traja
hráči v Holíči. Susedný Radimov zrušil zase mužstvo dorastu
a jeden hráč prechádza na hosťovanie k nám.

Od júla má A – mužstvo nového trénera. Je ním bývalý hráč
ZVL Skalica v hokeji i futbale, neskôr dlhoročný hokejový roz-
hodca  Ivan Beneš zo Skalice. S A-mužstvom trénuje aj dorast.
Z dorastu prechádzajú medzi mužov hráči Ľubomír Polakovič,
Frederik Flamík a Tomáš Rešetka. Späť do mužstva sa vrátili
Martin Matuský a Slavomír Mach. Z Borského Mikuláša na ročné
hosťovanie prišiel bývalý hráč Martin Drinka. Cieľom mužstva je
stabilizovať káder a bojovať o popredné umiestnenie v tabuľke.
Samozrejme predvádzať futbal k spokojnosti hráčov ako i divá-
kov. V tomto kalendárnom roku sme vykonali v kabínach staveb-
né úpravy. Zo štadióna Slovana Bratislava z Tehelného poľa, sa
nám podarilo získať sedačky, ktoré sme už namontovali a slúžia
divákom, za čo by som chcel poďakovať všetkým, čo sa na tejto
akcii podieľali, najmä však Jozefovi Valušiakovi za sprostredko-
vanie. Chceme ešte doriešiť striedačky, ktoré nie sú podľa našich
predstáv.“

Ďakujem za rozhovor a prajeme úspešnú sezónu obidvom
mužstvám.                                                                          -jp-

S chuťou do nového ročníka
Nový futbalový ročník zahájili naši futbalisti prvým majstrov-

ským zápasom 7. augusta v Borskom Sv. Jure. Po letnej futbalo-
vej prestávke pod vedením nového trénera s chuťou a elánom
nastúpilo mužstvo v zostave: R. Straka – S. Mach,  M. Mach,
M. Vymyslický, I. Daniel, M. Matuský, P. Drúžek, R. Macho,
E. Hoferka, M. Hoferka (striedali Ľ. Klena a B. Malík). O tom, že
sa im darilo svedčí aj výsledok, zvíťazili na ihrisku súpera rozdie-
lom triedy 1 : 5. Strelecky sa presadili P. Drúžek (2 x), R. Macho,
I. Daniel a M. Mach (11 m).

Mužstvo dorastu s tým istým súperom prehral 4 : 3, keď sa
strelecky hattrickom zaskvel T. Rešetka. 

Chlapci, želáme vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšie víťaz-
stvá a na vašu hru, ktorá priláka divákov.

- red -


