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Unínsky krojovaný pár. Výrez z dobovej pohľadnice obce po
r. 1901.

Zastavenie na úvod...
V tomto roku, ako už bolo viackrát spomínané, si pri-

pomíname 620. výročie od prvej písomnej zmienky o našej
obci a tiež 10 rokov od vydania našich „Unínskych novín“. 

História obce bola už prezentovaná, ale i tak je treba sa
k nej stále vracať. Človek si ani neuvedomuje, ako čas
a roky rýchlo bežia. Najčastejšie to hovoria tí, čo sa naro-
dili ešte v časoch pred II. svetovou vojnou a porovnávajú
svoje detstvo, svoju mladosť s podmienkami a životom
svojich vnukov a pravnukov. Porovnanie i takýchto „krát-
kych" úsekov života je mnohokrát nepochopiteľné.
Problémy mali ľudia, obec a štáty v minulosti a máme ich
i teraz. Pri riešení problémov treba byť vždy optimisticky
naladený a s pomocou svojich blízkych či kolegov v práci
ich dostať tam, aby sme v konečnej fáze boli spokojní.
O toto sa snažíme i my, pracovníci obce a volení funkcio-
nári, aby každý rok bolo v našej obci niečo nové. Čo mňa
veľmi teší je to, keď počúvam dobré správy a ohlasy na naše
„Unínske noviny“. Vytvárajú kroniku obce, nakoľko v ich
obsahu je štatistika obce, hodnotenie budovateľských akti-
vít, mimoriadne udalosti, spomienky z minulosti, rozhovo-
ry s našimi rodákmi, oblasť kultúry, športu a iné zaujímavé
témy. Vždy je čo vylepšovať. My sa o to snažíme a viackrát
sme žiadali o pomoc a spoluprácu i vás, čitateľov. 

Prejdú hody a začne príprava na nový školský rok.
Povinnosti už čoskoro budú mať žiaci a študenti. 

Hody v Uníne sú zasvätené kresťanskému sviatku
Nanebevzatia Panny Márie. Je to čas na modlitbu, svätú
omšu, ale i na zábavu, kolotoč, šport a ďalšie vyžitie
v kruhu svojich blízkych, priateľov a známych. Užime si
hojnosti a veselosti, a keď nie, však za tri mesiace máme
hody zase. 

Štefan Andel, starosta obce

Oblasť Záhoria, kam patrí i naša obec, ležala v 9. storočí
v srdci Veľkomoravskej ríše. Na rozdiel od väčšiny Slovenska
Záhorie patrilo k Moravskému kniežactvu. Jedným z centier tohto
Moravského kniežactva bol i známy areál pri Mikulčiciach.
Súčasťou tohto centra bola i Kaplnka sv. Margity Antiochijskej pri
Kopčanoch, ktorá je s najväčšou pravdepodobnosťou doposiaľ
jedinou zachovalou veľkomoravskou stavbou. Či a v akom rozsa-
hu už v tomto období existovala naša obec, to doposiaľ nevieme
povedať. Bez archeologických prieskumov nevieme dať odpoveď
na túto otázku. Vieme len, že ešte v tomto období bolo osídlené
Zámčisko.

Po zániku Veľkej Moravy začiatkom 10. storočia sa náš región
z centra bývalej ríše dostáva na okraj novovznikajúceho rano-stre-
dovekého uhorského štátu. Záhorie v tomto čase nebolo ešte trva-
lou súčasťou Uhorska. Do začiatku 13. storočia nemáme zo
Záhoria žiaden písomný doklad o existencii nejakej obce, či mes-
tečka. Záhorie od 11. do konca 12. storočia predstavovalo pohra-
ničné územie – konfínium - kde platil osobitný režim, napr.

nesmeli sa tu zakladať nové osady a konať trhy. Na obranu tohto
územia sem boli dislokované vojenské posádky neslovanského
pôvodu, stopy ktorých nachádzame vo viacerých názvoch záhor-
ských obcí (Kuklov, Malé Leváre, Plavecký Mikuláš, Plavecký
Peter, Plavecký Štvrtok, Sekule, Stráže, Veľké Leváre). Ich osady
sa rozprestierali pri dôležitých strategických miestach akými boli
brody, cesty a priesmyky. Obranu obchodnej cesty, ktorá viedla
z Prahy do Budína a pri Holíči prekračovala rieku Moravu, zabez-
pečoval pohraničný hrad v Holíči.

Koncom 12. storočia zaniká pohraničné územie v oblasti
Záhoria. Prichádza k prvým darovaniam majetkov – donáciám,
ktoré dovtedy v tejto strategickej časti krajiny vlastnil len panov-
ník. S prvými donáciami sú spojené i najstaršie písomné listiny
dokladajúce jestvovanie osád na Záhorí. Najstaršia písomná
zmienka na Záhorí sa viaže na Plavecký Štvrtok, kadiaľ viedla
obchodná cesta. V roku 1206 dostal od kráľa Ondreja II. túto
osadu s výnosom trhu Alexander, ktorý pochádzal z grófov zo sv.
Jura a z Pezinku.                                     (pokračovanie na str. 2)

Z najstarších dejín obce
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Opustili nás:     
Milan Komorný 4. 4. 2012 vo veku 71 rokov
Terézia Pastorková 12. 4. 2012 vo veku 92 rokov
Mária Vrbová 14. 4. 2012 vo veku 84 rokov
Serafína Vlková 28. 4. 2012 vo veku 76 rokov
Ján Bilka 17. 5. 2012 vo veku 61 rokov
Aurélia Macejková 5. 8. 2012 vo veku 61 rokov

Česť  ich pamiatke 

S p o l o č e n s k á  k r o n i k a

Narodili sa:
Agáta Chrenková 18. 5. 2012
Zoja Masaryková 28. 5. 2012
Samuel Svinkásek 29. 5. 2012
Sebastian Svinkásek 29. 5. 2012
Ondrej Havel 30. 5. 2012
Lukáš Miča 5. 6. 2012
Agáta Mikičová 10. 6. 2012
Matyáš Horinka 19. 6. 2012
Lea Ovečková 27. 6. 2012
Adam Šrámek 13. 7. 2012

Zosobášili sa:
Miroslav Jančík a Marika Černá 19. 5. 2012
František Lukáč a Zdena Slezáková 23. 6. 2012

Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom

Tento rod vlastnil na Záhorí okrem toho viaceré majetky
v okolí Malaciek a Skalice. 

V 70. rokoch 13. storočia bol Holíč súčasťou Bratislavskej sto-
lice. Pod Holíčske hradné panstvo podliehalo popri samotnom
Holíči aj viacero okolitých obcí, ktoré sa ale menovite nespomí-
najú. Podobne sa nespomínajú ani v roku 1291, kedy Abrahám
Rufus dostal od Ondreja III. do doživotnej držby celé holíčske
panstvo. Po viacerých peripetiách, ktorými prešiel Holíč s celým
panstvom v 14. storočí sa v roku 1392 dostáva do rúk Stibora zo
Stiboríc. Okrem centra panstva sú po prvý raz vymenované
i obce, ktoré patrili k tomuto hradu. Medzi inými sa spomína
i obec Unín, ktorá je v latinskej listine zapísaná ako Wny. Unín
v tomto roku bol už rozvinutou obcou, lebo v roku 1397 sa obec
spomína medzi farnosťami Ostrihomského arcibiskupstva.
Farnosť sa rozprestierala len na samotnú obec. Dnešnú filiálku
Radimov získala farnosť až v 1. polovici 18. storočia. Dovtedy
patrila pod farnosť Holíč. Farský kostol sv. Martina bol podľa
doterajších poznatkov postavený v 3. štvrtine 14. storočia, teda
ešte pred prvou písomnou zmienkou. Do terajšej podoby bol
prestavaný v roku 1749. 

Obec patrila v rámci Holíčskeho panstva k najväčším obciam,
ako sa to dozvedáme z portálneho súpisu z roku 1452, kedy obec
mala 52 usadlostí, čo zodpovedalo asi 400 – 600 obyvateľom a po
Holíči bola najľudnatejšou osadou na panstve. Pre svoju polohu
bola vyhľadávaným miestom v čase nepokojov. No ani to obci
vždy nepomohlo. V roku 1439 prepadli husiti z Moravy na okolí
13 dedín, z ktorých odviedli dobytok a Unín vypálili. 

Okrem už zmienených dátumov poznáme k samotnej obci
Unín ešte jeden presný letopočet. V apríli 1497 sa zapísal na vie-
denskú univerzitu istý Štefan z Unína. 

Po smrti Stibora zo Stiboríc v roku 1434, ktorý nezanechal
mužského potomka, získala z panstva jeho dcéra Katarína po
otcovi tzv. dievčenskú štvrtinu, ktorú mohla užívať len do svojho
vydaja, potom ju musela vrátiť korune. V roku 1438 dostal pan-
stvo od kráľa Albrechta bývalý český kancelár kráľa Žigmunda
Gašpar Šlik. Napokon ho získali v roku 1489 za 3.000 zlatých od
kráľa Mateja Korvína bratia Imrich a Martin Coborovci. Najskôr
to bolo do zálohu, neskôr, keďže sa záložná suma neustále zvyšo-
vala, do trvalej držby. Holíčske panstvo si udržali Coborovci vyše
250 rokov až do konca 1. polovice 18. storočia, kedy ho kúpil
František Štefan Lotrinský, manžel Márie Terézie. V rukách
Habsburgovcov zostalo až do roku 1918.                  M. Hoferka

Čo bolo:
8. 4. 2012 Veľkonočná diskozábava – TJ

20. 4. 2012 Diskozábava – DHZ
6. 5. 2012 Deň matiek – oslava – OcÚ

19. 5. 2012 Okresná súťaž mladých hasičov PLAMEŇ
26. 5. 2012 Slávnosť u sv. Urbana

9. 6. 2012 Rozprávkový pochod – MDD – OcÚ a spoloč.organ.
13. 6. 2012 Záverečný koncert ĽŠU
16. 6. 2012 Krajská kolo súťaže mladých hasičov PLAMEŇ
30. 6. 2012 Krojová zábava – SZZ
28. 7. 2012 Unínske samohyby – DT Klub
11. 8. 2012 Súťaž vo varení guláša – DT Klub

Čo bude:
17. 8 2012 Hodová diskozábava – MS SČK
18. 8. 2012 Hodová tanečná zábava – MS SČK

Výstava zvierat – SZCH
Hodová „11“

8. 9. 2012 Výstava k 620. výročiu obce
9. 9. 2012 Prehliadka speváckych skupín

Október Prednáška o bezpečnosti premávky – DT Klub
Posedenie s dôchodcami – OcÚ

9. 11. 2012 Hodová diskozábava – SZZ
10. 11 2012 Hodová tanečná zábava – SZZ
9. 12. 2012 Mikulášske poobedie

Adventné koncerty

Kultúrno-spoločenská činnosť

Listina z roku 1392, v ktorej sa spomínajú všetky obce Holíčskeho
panstva, medzi nimi je uvedený i Unín. 

Zdroj: Slovenský národný archív Bratislava
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Na pokračovanie Vám chceme ponúknuť výťah udalostí, ktorý-
mi prešla naša obec za posledných 20 rokov. Z pohľadu obce sa
jedná o nepatrný časový úsek. Z pohľadu človeka však takmer
o jednu generáciu. 

Už je to 20 rokov čo sa konala v našej obci nezabudnuteľná
a veľkolepá oslava 600 rokov od prvej písomnej zmienky obce
Unín, 500 rokov farského kostola sv. Martina a 100 rokov od
založenia dychovej hudby.

Na tejto historickej oslave vtedajší arcibiskup Ján Sokol
posvätil obecný prápor, erb obce Unín  a nový prápor dobrovoľ-
ného hasičského zboru. Oslava bola organizovaná starostom obce
JUDr. Jánom Štepánikom, poslancami obce a spoločenskými
organizáciami. Zapojilo sa veľa miestnych občanov predovšetkým
účasťou v krojovanom sprievode. Obecné zastupiteľstvo schválilo
symboly obce: znak, erb, pečať a vlajku. Z príležitosti tohto jubi-
lejného roka bola vydaná hodnotná publikácia o histórii našej
obce. K 31. 12. 1992 mala naša obec 1178 obyvateľov a 414
domov. 

Čo sa nám podarilo...

Počas posledných 20 rokov bolo z prostriedkov obce, štátu
a fondov EÚ zrealizovaných v rámci rozvoja obce  mnoho nových
stavieb alebo zrekonštruovaných objektov, prevádzok či inštitúcií. 

V r.1992 bol zrekonštruovaný obecný úrad, otvorená nová
sobášna sieň a obec zakúpila pohrebné vozidlo. 

V r. 1993 sa vybudovala panelová cesta „Na Záhumní“, začali
sa vŕtať studne pre obecný vodovod a pokračovala výstavba
základnej školy.

V r. 1994 bola zrealizovaná signalizačná veža Eurotel v lese
pri Zámčisku pre mobilné telefóny a služby MV SR. Okolo sklád-
ky odpadu nad obcou boli vybudované indikačné monitorovacie
vrty pre odber vzoriek vody. Bola zregulovaná väčšia časť unín-
skeho potoka cestnými panelmi a dlažbou z betónových kociek. 

K 30. 6. 1995 sa presťahoval poštový úrad z nevyhovujúcich
priestorov v hasičskej zbrojnici do zrekonštruovanej časti mater-
skej školy. Historickou udalosťou v obci bolo otvorenie učebňovej
časti základnej školy k 1. 9. V priestoroch zdravotného strediska
bola otvorená lekáreň. Pri cintoríne boli vybudované parkovacie
miesta a panelová cesta. Hasiči brigádnicky vykonali generálnu
opravu strechy na požiarnej zbrojnici. Obec odkúpila technolo-
gické zariadenie od Old Herold Trenčín a začala prevádzkovať
pestovateľskú pálenicu.  V časti obce boli vymenené drevené elek-
trické stĺpy za betónové a bolo rozšírené verejné osvetlenie v ulič-
kách – Elbertových, Čajkových, na Pustem, k obchodu za
Vizváryových a pri potoku za kaplnkou sv. Barbory. Pri pomníku
padlých bolo skultúrnené okolie sklepov vystavením oporného
múru z tehál a pražcami zo železnice. Bola rozobratá kaplička
Sedembolestnej Panny Márie na dolinke pri Bilovských, lebo jej

hrozilo zrútenie. 
V r. 1996 bola zrekonštruovaná strecha kultúrneho domu.

Začala sa výstavba vodovodu, kde bola zrealizovaná prvá etapa –
prívod vody z Petrovej Vsi do Unína v dĺžke 3.380 m. Stavba bola
ukončená prečerpávacou stanicou na konci dvora roľníckeho
družstva.

V r. 1997 pokračovali práce na budovaní celoobecného vodo-
vodu, v Chrástke bola vybudovaná panelová cesta, začala sa
výstavba novej farskej budovy a v škole bola daná do prevádzky
telocvičňa.

V r. 1998 boli v kultúrnom dome zrekonštruované sociálne
zariadenia, v škole bol daný do prevádzky hospodársky pavilón
s kuchyňou a jedálňou. Pri roľníckom družstve bola zrekonštruo-
vaná trafostanica  a skolaudovaná nová farská budova. Na mieste
bývalej kaplnky Sedemboles-tnej Panny Márie na dolinke bola
postavená nová modernejšia.

V r. 1999 bol nad obcou vybudovaný vodojem pre obce Unín
a Radimov. Na celoobecný vodovod bolo napojených 76 rodin-
ných domov. V zasadačke kultúrneho domu bol daný obklad, zní-
žený strop a nové osvetlenie.

V r. 2000 sa začal budovať prepojovací vysokotlaký plynovod
z Koválova cez Unín do Petrovej Vsi a regulačná stanica pre obce
Unín a Radimov. Pokračovalo sa vo výstavbe vodovodu – rozvo-
dy po obci v dĺžke 2.121 m a rozšírilo sa zavedenie domových
telefónnych staníc. 

V r. 2001 bola skolaudovaná a 30. 7. daná do užívania zostá-
vajúca učebňová časť základnej školy. Týmto bola celá stavba
školy ukončená. Náklady na jej výstavbu boli vo výške 42 mil.
Sk. Skolaudovaná bola stavba „Prepojovací vysokotlaký plyno-
vod Koválov – Unín – Petrova Ves“ a regulačná stanica plynu pre
obce Unín – Radimov. Celkový náklad bol 31 mil. Sk. Na vodo-
vod bolo napojených ďalších 125 domácností. 

V r. 2002 bol dokončený celoobecný vodovod. Stavba pozo-
stávala z jednotlivých častí: Prívod vody z Petrovej Vsi do Unína,
čerpacia stanica a rozvod po obci v dĺžke 8.007 m, vodojemu 2
x 100 m3 a prívod vody do vodojemu. Celkový náklad na stavbu
bol 21 mil. Sk. Bol vybudovaný odpadový kanál pri novostavbách
„Na Záhumní“, bola vybudovaná spevnená cesta v lese Unín –
Vieska, hasiči zo Skalice vykonali opravu oplechovanej veže far-
ského kostola. Z programu „Obnova dediny“ sme vybudovali per-
golu – vstup do obecného úradu s piatimi informačnými tabuľami.
Firma Padala zo Žiliny 23. 9. začala s výstavbou plynofikácie
obcí Unín – Radimov, ktorú financovala spoločnosť SPP
Bratislava.

V r. 2003 boli v októbri ukončené práce na plynofikácii obce.
Okrem rozvodov bolo vybudovaných 398 prípojok k rodinným
domom a 14 prípojok k verejným budovám a inštitúciám. Bol zre-
konštruovaný pomník padlých z I. svetovej vojny. 

V r. 2004 boli rekonštruované kabíny telovýchovnej jednoty,
pristavili sa kabíny pre dorast, práčovňa, sušiareň, miestnosť pre
rozhlasovú ústredňu a sociálne zariadenie. Na náklady obce vo
výške 248.000,- Sk bola opravená časť unínskeho potoka, ktorý je
vo vlastníctve Povodia Moravy. Po obci bola firmou Padala zaas-
faltovaná ryha po plynofikácii.

V r. 2005 bolo vybudované oplotenie farskej záhrady, po obci
bolo vysadených 60 mladých drevín. Bola splynofikovaná škola,
vybudovali sa 4 garáže pre nájomné byty pri zdravotnom stredis-
ku, v pestovateľskej pálenici sa vykonala generálna oprava
s nákladom 165.124,- Sk. V budove hasičskej zbrojnice sa z pries-
torov starej pošty zriadila spoločenská miestnosť, ktorá slúži ako
čitáreň pre knižnicu, na schôdzkovú činnosť spoločenských orga-
nizácií a pod. Táto bola aj s knižnicou splynofinovaná. Obec
zakúpila radlicu na zhŕňanie snehu. Nainštalovala sa nová via-
nočná výzdoba, informačné tabule s označením Vinná cesta
Záhorie, tabuľa s cyklotrasami cez obec, Zámčisko do

Ulica na Záhumní. Foto: Š. Andel

P o s l e d n ý c h  2 0  r o k o v  v ž i v o t e  o b c e  –  1 .  č a s ť
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Radošoviec. Z dôvodu plánovanej výstavby pri škole a ihrisku
bolo kabelizované vysoké napätie.

V r. 2006 sa v obci vybudovali parkoviská a to pred budovou
nákupného strediska v spolupráci s COOP Jednotou Senica a pri
kostole sv. Martina. V hornom parku a za kaplnkou sv. Barbory
„vyrástli“ nové detské ihriská. Na štyroch miestach boli umiest-
nené smerníky s označením škôl, športových zariadení, kostolov
a inštitúcií v obci. Na dolinke bola vybudovaná nová autobusová
zastávka. Pre mladé rodiny obec vykúpila súkromné pozemky na
11 stavebných pozemkov pri škole a „Na Záhumní“. Kompletne
sa vymenilo verejné osvetlenie. Obec odpredala bratislavskej
vodárenskej spoločnosti objekt prečerpávacej stanice pri roľníc-
kom družstve. Na celoobecný vodovod je napojených 307 domác-
ností a 13 inštitúcií. 

V r. 2007 bola „Na Záhumní“ zaasfaltovaná panelová cesta
a príjazdová cesta cez park v hornom konci obce na malej strane.
Rozšírená a zaasfaltovaná bola panelová cesta na Pustom. Pri
potoku na malej strane sa vybudovala nová autobusová zastávka,
veľká parkovacia plocha a vysadila zeleň – tuje. Od pomníka pad-
lých bol položený asfaltový koberec a vybudovaný chodník po
most k autobusovej zastávke. Pred zdravotným strediskom boli
vybudované parkovacie miesta zámkovou dlažbou, vybudovaný
prístrešok pre cestujúcich a upravené  priestranstvo výsadbou
zelene. Časť základnej školy bola zrekonštruovaná na materskú
školu. Zriadili sa  dve triedy, šatňa, sociálne zariadenie a zborov-
ňa, dané do prevádzky od 1. 7. 2007. Pre ihrisko a materskú školu
bolo vybudované parkovisko. Pred vchodom do kaplnky sv.
Barbory bola položená zámková dlažba. Na záhumní sa vybudo-
valo  80 m vodovodu pre IBV a káblová elektrická prípojka. Pre
ďalší rozvoj obce bol vypracovaný a schválený „Program hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja“:

V r. 2008 bol dokončený a schválený „Územný plán obce Unín
a Sedlište“. Na hospodárskom pavilóne a telocvični základnej
školy sa vykonala generálna oprava strechy. Na budove hasičskej
zbrojnice boli vymenené okná a daná nová fasáda. Budova zdra-
votného strediska, obecného úradu a bytov bola splynofikovaná.
Poštový úrad bol k 1. 8. premiestnený z budovy bývalej materskej
školy do priestorov po predajni textilu, ktorú prevádzkovala dlhé
roky Judita Fišerová, v budove COOP Jednota Senica. V areáli
školy sa vybudovalo viacúčelové ihrisko s umelou trávou o roz-
meroch 40 x 20 m v hodnote 2,1 mil. Sk. K oslavám 120. výročia
založenia DHZ urobili hasiči z vlastných prostriedkov novú stre-
chu na chate v hasičskom areáli. Poľovníci vybudovali pri príleži-
tosti 70. výročia svojho založenia  pri vchode do cintorína pamät-
ník s menami zomrelých poľovníkov v našej obci. 

V r. 2009 bola dňa 11. 8. daná do užívania 12-bytovka posta-
vená vedľa areálu školy s nákladom 609.355,67€. Pri vstupe do
lesa u unínskych lipiek bola daná do prevádzky Základňová sta-
nica rádio telefónnej siete Senica – Zámčisko mobilného operáto-

ra O2. Dňa 5. 10. bolo slávnostne dané do užívania sociálne zaria-
denie „Domov sociálnych služieb pre dospelých Barborka“.
Kapacita zariadenia je 26 osôb, z toho dve miesta slúžia ako
denný stacionár. 20 izieb je jednoposteľových a 2 dvojposteľové.
Náklady rekonštrukcie boli 297.345,92€. Na záhumní bol vybu-
dovaný odpadový kanál. Na Zámčisku v lese bola osadená infor-
mačná tabuľa a posedenie, ktoré zrealizovali Dušan Petráš,
Stanislav Drúžek a pracovníci obce. V tomto roku začali pozem-
kové úpravy v k. ú. Unín a Sedlište. Bola splynofikovaná kapln-
ka sv. Barbory. 

V r. 2010 bola dotácia z rezervy predsedu vlády SR Róberta
Fica vo výške 20.000€ použitá na dovybavenie DSS Barborka.
Rozobrala sa bývalá vodná nádrž pri pálenici. Dňa 19. 4. minister
vnútra SR Róbert Kaliňák osobne priviezol hasičskému zboru
nové zásahové vozidlo Iveco Daily. Na budove starej fary bola
opravená strecha, daná nová fasáda, upravená záhradka a obno-
vené slnečné hodiny. 

V r. 2011 bola skolaudovaná rekultivovaná skládka odpadov
nad vodojemom v hodnote 426.792€. VÚC – TSK vykonal plá-
novanú generálnu opravu asfaltového koberca na štátnej komuni-
kácii Radimov – Unín smer Štefanov. V kostole sv. Martina bola
vykonaná rozsiahla oprava popraskaných múrov, boli vykonané
murárske, stolárske a maliarske práce. V priestoroch firmy
VAREZ sa otvorilo kaderníctvo, ktoré prevádzkuje Zuzana
Dinková. Dňa 13. 12. roľnícke družstvo pri vrátnici dalo do pre-
vádzky mliekomat na predaj surového kravského mlieka. 

V r. 2012 bol na základe projektu zateplený obvod plášťa budo-
vy polyfunkčného domu (obecný úrad, zdravotné stredisko
a byty), vymenili sa okná, dvere, hydraulické vyregulovanie a ter-
mostatizácia vykurovania. Z dvoch tretín boli vymenené okná
v kultúrnom dome. Havarijný stav drevených okien v škole bol
riešený ich výmenou za plastové v hodnote 27.000€. Vo vinohra-
doch u sv. Urbana sa vybudoval prístrešok a upravila sa studnička.

Nová 12 bytová jednotka. Foto: Š. Andel

Detské ihrisko v hornom parku. Foto: Š. Andel

DSS Barborka Foto: Š. Andel
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Obchody, služby, súkromní 
podnikatelia

Dlhodobo funguje obchod s potravinami a rozličným tovarom
COOP Jednota Senica s dobrými výsledkami. Od r. 2008 vedenie
upravilo otváracie hodiny tak, že je otvorené nepretržite okrem
pondelka počas celého dňa. V hornom konci obce máme predaj-
ňu s potravinami a rozličným tovarom „U Lajošov“ (č. 35), ktorú
prevádzkoval Alexander Flamík č.286 a po ňom až doteraz
Rozália Šišková č. 345. Jarmila Pavlačková č. 34 ukončila predaj
potravín v r. 2006 a Štefan Vacula č. 163 ukončil prevádzku pre-
dajne v r. 2009. V prevádzke je bufet na roľníckom družstve.
Pohostinstvo prevádzkovala COOP Jednota, Terézia Kurtová,
Stanislav Havel, Henrich Jaborník a posledný majiteľ Gabriel
Palkovič. 

Bar na ihrisku je v prevádzke od roku 1993. Nájomníkmi boli
Ľuboš Mihál, Radoslav Masaryk, Jaroslav Bulko, Tomáš Landl,
Stanislav Havel a Lucia Havlová. Unínsky šenk – majiteľka
Danka Albrechtová je v prevádzke od r. 1993. Predajňa textilu
Fitex, Judita Fišerová ukončila svoju činnosť v r. 2009. Predajňa
obuvi, ktorú prevádzkoval Milan Oravec v priestoroch dnešného
kvetinárstva, kde predávala Jana Masaryková  taktiež ukončila
svoju činnosť. V týchto priestoroch bola zriadená predajňa kvetín
a darčekov, ktorú pôvodne zastrešovali Holičovci z Holíča a pre-
dávala tu Jana Vaculková. Táto pokračuje s poskytovaním rovna-
kých služieb a zároveň vykonáva pohrebnú službu v spolupráci
s Antonom Valachovičom z Gbelov. Záhradníctvo Primavera
Róbert Masaryk je v prevádzke od r. 2003. Mária Ovečková pre-
vádzkovala predajňu Mária dom s rôznym tovarom, teraz sa špe-
cializuje prevažne na predaj textilných výrobkov.

Medzi najdlhšie fungujúce patria pneuservis, ktorý prevádzku-
je Terézia Faganová. Kovovýroba – Florián Ovečka, ktorý
zamestnáva v obci najväčší počet ľudí. Výroba nábytku – Štefan
Vach, stolárstvo – Ján Pecha. V prevádzke sú i stolárstvo a výro-
ba nábytku Ľuboš Mihál a Ivan Dermek. Stolárstvo v r. 1998 pre-
vádzkoval Pavol Václavek a v r. 2009 Henrich Jaborník. 

Služby pedikúry zabezpečuje externe Únia žien a Jednota
dôchodcov v Uníne. Kozmetiku má v obci zriadenú Danka
Ondrášová. Prevádzku kaderníctva Zuzana Dinková a je otvorená
od r. 2011. Zlata Malíková sa prezentuje maľovaním na sklo.
Autodopravu zabezpečoval Peter Vanek, ktorý svoju činnosť
ukončil. Kadernícke služby mimo obec poskytujú Ľudmila
Reháková, Lucia Malíková, Lucia Švecová, Ľubica Jankovcová a
Andrea Horinková. Manželia Ľubica a Jozef Jurkovičovci majú v
Holíči prevádzku s ponukou plastových okien. Stanislav Macejka
prevádzkoval v Skalici do r. 2010 zlatníctvo a hodinárstvo.
Rodina Havlová – rýchle občerstvenie – výrobu langošov
a Rozália Tokošová predaj rýchleho občerstvenia – cigánskej
pečienky a nápojov. 

V obci bolo evidovaných i viac súkromne hospodáriacich
roľníkov. 

Obecný úrad
Počas volebného obdobia rokov 1990 - 1994 zastával funkciu

starostu obce JUDr. Ján Štepánik. Pracovníčkami obce boli
Rozália Malíková – matrikárka, účtovníčka a Mária Tokošová
administratívna pracovníčka. Upratovačkou je od r. 1992 Jana
Vaculková. V decembri 1994 po 37 odpracovaných rokoch na
obecnom úrade odchádza do starobného dôchodku Rozália
Malíková. 

V novom volebnom období od r. 1994 sa stal starostom obce
Štefan Andel, ktorý vo funkcii zotrval do dnešného dňa. Od 1. 12.
1994 nastúpila na miesto účtovníčky Rozália Drúžková. Po 18
rokoch v r. 2003 ukončila pracovný pomer na obecnom úrade
odchodom do dôchodku Mária Tokošová. Na jej miesto nastúpila
Anna Matuškovičová. Od roku 2004 bol prijatý do pracovného
pomeru Ján Včelka na 4-hodinový pracovný úväzok. Od 1. 3.
2007 bol do funkcie obecného kontrolóra zvolený Ing. Ivan
Gronský, ktorý má 1-hodinový pracovný úväzok. Od 1. 5. 2008 je
v pracovnom pomere Peter Hoferka. Obec každoročne zamestná-
va 4 – 5 pracovníkov z uchádzačov o zamestnanie z úradu práce. 

Od 1. 7 2002 do 31. 8 2007 boli zamestnancami obce aj pra-
covníci materskej školy, ktorí boli delimitovaní z ONV, odboru
školstva.

Od 1. 1. 2003 po zmene zákona o sociálnych službách boli na
obec delimitované i opatrovateľky a to Terézia Rešetková,
Katarína Straková, Drahomíra Ujhélyiová, Mária Hrubšová
a Monika Vaculková.

Zástupcom starostu do roku 1994 bol Štefan Andel, od r. 1994
Alexander Rehák, od r. 1998 Štefan Daniel a od r. 2002 dodnes
Ján Palkovič.

Do roku 2002 bolo 12 poslancov obecného zastupiteľstva, od
ďalšieho volebného obdobia sa volí len 9 poslancov.

Obecný kontrolór bola do r. 1993 Danka Vaculková, do r. 1994
Rozália Drúžková, potom Anna Sovíková a od 1. 3. 2007 Ing.
Ivan Gronský z Kopčian. 

Na obecnom úrade vykonávali civilnú službu Ján Bilovský,
Ján Černek, Slavomír Mach, Branislav Bajan, Pavol Bartal,
Michal Potreský a Marek Hoferka. 

Mimoriadne udalosti, živelné pohromy
Najčastejšie našu obec postihujú povodne spôsobené silnými

búrkami a prívalovou vodou z polí nad obcou. Najhoršie to bolo
v r. 1995, 1997, 2000, 2004, 2010 a 2012. Z toho dôvodu bol
v obci vyhlasovaný III. stupeň povodňovej aktivity. Najviac bola
postihnutá rodina Flamíkovcov č.  66 v r. 1995. V r. 2000 sa cez

Pri práci vo firme Kovovýroba Unín.                     Foto: Š. Andel

Tradíciu výroby kvalitnej unínskej slivovice a iných ovocných
destilátov zabezpečuje obecná pestovateľská pálenica. Jej vedú-
cim bol do r. 1998 Florián Mihál, potom Miloslav Rehák, Ján
Míšaný a v súčasnosti Peter Hoferka. 

Zateplená budova polyfunkčného domu. Foto: R. Drúžková
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obec prehnala víchrica so silnou búrkou. Boli polámané stromy
na ihrisku, na cintoríne a v parku pri obecnom úrade. Nánosom
bahna a vody bola postihnutá hlavne veľká dolinka a nová ulica,
konkrétne občania Serafína Bilovská č. 299, Peter Tokoš č.302,
Florián Ovečka č. 357 a najviac Libor Žilínek z Bratislavy č.359.
V r.2004 prietržou mračien a prívalovej vody do obce bol najviac
poškodený zregulovaný unínsky potok, súkromné záhrady a piv-
nice. Zničené bolo zariadenie na prítok vody do vodnej – požiar-
nej nádrže. Nánosy bahna postihli najviac rodiny Miroslava
Olejníka č. 413, Pavla Fehéra č. 175, Jozefa Chrenku č. 177,
Justíny Kvasničákovej č. 232, Jána Jankovca č. 183, Ferdinanda
Straku č. 205  a Huberta Mádra č. 206. V dôsledku dlhodobých
vysokých zrážok a veľkého množstva prívalovej vody v koryte
unínskeho potoka prišlo 1. 6. 2010 k rozsiahlemu zosuvu pôdy
z pozemku Milana Poláka č. 77 a následnému zrúteniu hospodár-
skej budovy. V nedeľu bol na letné hody 15. 8. 2010 o 11,00 hod.
vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity, vzniknuté škody sa
odhadli na 20.000€. Unínsky potok bol najviac poškodený
v lokalite za kaplnkou sv. Barbory a za požiarnou zbrojnicou.
Tento živel nás neobišiel ani v tomto roku práve na Medarda,
o čom píšeme v samostatnom článku. 

Naša obec má mnoho skúseností i so snehovými kalamitami.
V posledných rokoch bola najväčšia 24. – 27. 12. 2006, kedy bol
Unín odrezaný na dva dni od sveta. 

Veterná smrť v máji 2009 spôsobila škody na náhrobných
kameňoch na miestnom cintoríne, kde sa polámali 60-ročné
gaštany.

Počas posledných dvadsiaich rokov sme zaznamenali i požia-
re. Dňa 30. 3. 1996 vznikol požiar drevenej šopy vo dvore Pavla
Šebu, č. 119. Dňa 5. 6. 2003 bol zaznamenaný požiar na povale
rodinného domu Rozálie Rehákovej č. 274. Požiar v rodinnom
dome MUDr. Mariána Landla č. 399 bol v r. 2008. Dňa 6. 7. 2011
bol požiar vzniknutý pri spaľovaní haluzí pod elektrickým a tele-
fónnym vedením na záhumní pri roľníckom družstve. Pri požia-
roch a živelných pohromách spôsobených prívalovými vodami
zasahovali a pomáhali pri odstraňovaní škôd naši dobrovoľní
hasiči a občania obce. 

Mimoriadnou udalosťou môžeme označiť i nález munície. Pri
čistení a oprave potoka našiel Štefan Bartal 25. 7. 2004 mínomet-
ný granát. V tom istom roku v auguste bol na pozemku Antona
Pechu č. 19 pri výkopových prácach nájdený delostrelecký náboj.
Pri výkopových prácach čističky pri DSS Barboka bol nájdený
delostrelecký granát. 

Po vlámaní do kostola sv. Martina boli v r. 1998 odcudzené
peniaze z pokladničky u sv. Antona. V r. 2006 bola zaznamenaná
krádež medených odkapových rúr a zvodov na farskom kostole.
Krádež hliníkových plechov zo strechy poľovníckej chaty vo
vinohradoch v r. 2000 a na cintoríne boli krádeže v r. 1996, 1998
a 2006, 2008, kde sa stratili lampáše, vázy, železné a medené
kríže a boli rozbité sošky na pomníkoch. Zaevidované boli
i domové krádeže u Cecílie Palkovičovej č. 142, Marty
Kuchárkovej č. 310, Rozálie Tokošovej č. 165, Jarmily
Kollárovej č.97, vo firme Floriána Ovečku, v pohostinstve, v pre-
dajniach, na ihrisku a iné. 

V r. 2006 deň pred zahájením „Unínskych samohybov“ bol po
anonymnom udaní odpojený od poľovníckej chaty elektrický
prúd. 

Neobišli nás ani lúpežné prepadnutia a to v dome Bedřicha
Peričku č. 54 v r. 2007 a v dome Jozefa Varmužu  č.210 v r. 2010.

Tragickým udalostiam sme sa v obci taktiež nevyhli. Dňa 24.
2. 1993 tragicky zomrel vo veku nedožitých 30 rokov Ján Papula.
V r. 1995 – po tragickej autonehode zomrel vo veku 28 rokov
mladý colník, dobrý futbalista, dobrovoľný hasič Ján Michálek.
V r. 1997 vo večerných hodinách náhle zomrel 15-ročný chlapec
Igor Malík. Elektrickým prúdom bol v r. 1998 usmrtený 33-ročný
Vladimír Martišiak. Milan Hrebenár zahynul po páde na moto-
cykli v novembri 2002. V máji 2008 tragicky zomrel Bedřich
Perička. Po páde lietadla 16. 12. 2008 pri Cerovej spolu s inšt-
ruktorom zahynul 26-ročný Peter Hupian. 

Zaujímavosti
V roku 1992 sa do obce prisťahovali cudzinci, rodina Vasilija

Džegoliu z Ukrajiny a Vasila Petrova z Bulharska. 
V r. 1994 usporiadali športovci a hasiči na ihrisku všeobecnú

burzu s veľkou účasťou záujemcov.
V r. 1995 navštívil Šaštín svätý otec Ján Pavol II. Na príprave

jeho návštevy sa podieľali i naši spoluobčania a dychová hudba. 
Starosta obce vtedy najstaršej občianke obce Etele Štetinovej

(1900 – 1996) blahoželal k 96. narodeninám. 
Budova starej základnej školy bola odovzdaná späť do užíva-

nia cirkvi. 
Obnovila sa tradícia oslavy „Dňa matiek“.

10. 11. 1996 navštívil
našu obec prezident SR
Michal Kováč s manželkou.
Zúčastnil sa hodovej sv.
omše, navštívil základnú
školu, obecný úrad, farský
úrad a osobne sa stretol
s viacerými občanmi. Pri
obecnom úrade zasadil dve
lipky. 

V r. 1997 sa začala tradí-
cia sv. Mikuláša pochôdz-
kou po obci.

V r. 1998 bol náš rodák,
Doc. ThDr. Andrej Dermek
SDB,  menovaný preziden-
tom SR za profesora teoló-
gie. 

V jubilejnom roku 2000
sa 14. 1. ako prvá občianka
v obci narodila Tamara
Flamíková. V slovenskej
televízii nás dobre reprezen-
toval Jozef Grňa v relácii
„Slávici na ulici“ a Jozef
Malík v programe „Natoč
to“ so svojim psom Punťom.
Konala sa 1. detská olym-
piáda z príležitosti Dňa detí.
Bolo udelené čestné občian-
stvo významným rodákom
z našej obce, profesorovi
Andrejovi Dermekovi SDB
a MUDr. Imrichovi Mórovi.

V r. 2001 v krajskom
kole v orbe našu obec veľmi
dobre reprezentovali vtedaj-
ší študenti Pavol Krempa
a Pavol Vávrovič. Pavol

Krempa obsadil prvé miesto. 
Martin Hoferka sa zúčastnil vedomostnej súťaže „Pokušenie“

v slovenskej televízii, kde získal hodnotné ceny. Veľké šťastie sa
usmialo na Jána Fagana, ktorý v súťaži v denníku SME vyhral
osobný automobil Peugeot 206. Dňa 18. 9. 2001 zomrel náš čest-
ný občan MUDr. Imrich Móro. 

Dňa 20. 11. 2003 zomrel vo veku 89 rokov náš čestný občan
prof. ThDr. Andrej Dermek SDB.  V r. 2003 bola zakúpená trak-
torová kosačka, ktorá slúži doteraz. 

Dňa 7. 9. 2004 navštívil našu obec Josef Kalz z Izraela, ktoré-
ho otec sa narodil v našej obci. Menovaný bol členom izraelské-
ho parlamentu. Od tohto roku je naša obec členom Vinnej cesty
Záhorie.

V r. 2005 sa konal 1. ročník hodovej „11“ – súťaž v kopaní
pokutových kopov. 

Michaela Švecová v súťaži Miss hasička obsadila 2. miesto
a stala sa 1. vicemiss Slovenska. 

V r. 2006 bol starosta obce Štefan Andel pri príležitosti sviat-

Čestní občania obce Unín. 
Foto: archív OcÚ Unín  

Prezident SR Michal Kováč pri
sadení lipiek pri obecnom úrade. 

Foto: archív OcÚ Unín
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Školstvo
Vyučovanie v základnej škole v r. 1992 prebiehalo v priesto-

roch starej budovy. Riaditeľkou školy bola Mgr. Marta Šišková,
zástupca Mgr. Jindřich Krmíček. Školu navštevovalo 167 detí. 

V r. 1994 bolo do materskej školy zapísaných len 28 detí, preto
začala ako jednotriedna. Riaditeľkou bola Vlasta Michaláčová
a učiteľka Oľga Reháková.

V ročníku 1994/95 sa žiaci 1. ročníka základnej školy učili
v priestoroch materskej školy.

V septembri 1995 bola otvorená budova novej základnej školy.
Žiaci okrem vyučovania absolvovali lyžiarsky a plavecký výcvik.
Zaznamenali dobré výsledky v biologickej olympiáde, pytagoriá-
de a športovej streľbe. Zberali liečivé rastliny a papier. 

V septembri 2003 začalo do školy dochádzať 10 detí z Petrovej
Vsi. 

V r. 2004 odchádza do dôchodku riaditeľka materskej školy
Vlasta Michaláčová a na jej miesto je menovaná Mária
Horinková. 

Dňa 12. 9. 2006 bola pri základnej škole zriadená pobočka
základnej umeleckej školy v odbore výtvarný, dychové nástroje,
spev a tanec. Jej žiaci sa 2 krát ročne prezentujú v kultúrnom
dome programom a svojimi výtvarnými prácami.

Od 1. 9. 2007 bola materská škola presťahovaná do novovy-
tvorených priestorov základnej školy a nesie nový názov –
Základná škola s materskou školou (ZŠsMŠ)Unín. 

Po 3 desaťročiach odchádzajú do starobného dôchodku zástup-
ca riaditeľky Jindřich Krmíček a učiteľka Jarmila Trnková. 

Po dvadsiatich rokoch odchádza z funkcie riaditeľky školy do
dôchodku Mgr. Marta Šišková. Do funkcie riaditeľky bola 20. 5.
2009 menovaná Mgr. Renáta Pospíšilová, jej zástupcom bol
menovaný Martin Blažek, obidvaja z Holíča. 

Správcovia fary 
Rozlúčka s dp. Jozefom Karáčom po 10 rokov pôsobenia

v našej obci sa konala 23. 7. 1995. Jeho novým pôsobiskom bola
Bratislava – Petržalka. Od 1. 8. 1995 nastúpil na jeho miesto
ThDr. Alojz Lackovič, PhD., ktorý po troch rokoch 1. 8. 1998
odchádza do Topoľčian. Novým farárom v obci od tejto doby bol

Roľnícke družstvo 
Od decembra 1974 bolo roľnícke družstvo zlúčené spolu

s obcami Radimov, Letničie a Petrova Ves do jedného celku pod
názvom „Roľnícke družstvo Zlatý klas Petrova Ves“. V súčasnos-
ti je rozdelené na dva závody „Unín – Radimov“ a „Petrova Ves -
Letničie“. Riaditeľom závodu Unín – Radimov je Ing. Pavol
Miča. 

V r. 1992 obhospodarovalo 3.314 ha. Pestovala sa pšenica, jač-
meň jarný a ozimný, cukrová a kŕmna repa, kukurica na siláž,
ďatelina, mak a sója. RD pestuje hrozno, obhospodaruje lúky
a pasienky.  Bolo tu v tom čase zamestnaných 357 pracovníkov
a priemerná mzda bola 5.488,- Sk. Roľnícke družstvo v r. 1995
zavŕšilo proces transformácie poľnohospodárstva.  Postupom času
nastal veľký pokles v chove hospodárskych zvierat, čo malo za
následok i postupné znižovanie počtu pracovníkov v poľnohospo-
dárstve. Nepriaznivý stav v poľnohospodárstve mal za následok
i zrušenie stavebnej skupiny. Z dôsledku znižovania nákladov
bolo zrušené stredisko Letničie a Radimov. RD v súčasnosti pre-
vádzkuje dva automaty na predaj mlieka. 

Celkový počet zamestnancov v r. 2012 je 121, z toho v Uníne 48.
výťah spracoval Štefan Andel

starosta obce

Tohtoročný deň matiek sme oslávili v predstihu 6. mája 2012.
V programe vystúpili deti z materskej a základnej školy pod
vedením svojich učiteliek. Fotografia zachytáva predškolákov pri
programe.                                                        Foto: M. Hoferka

Unínska menšina v Koválove
Unín a Koválov sú susedné dediny. Najkratšia cesta vedie cez

unínske vinohrady. Aj táto krátka vzdialenosť bola dôvodom, že
už v dávnej minulosti sa uzatvárali manželstvá medzi obyvateľmi
týchto obcí. Niektoré už upadli do zabudnutia. Z tých, ktoré som
poznala sú pani Anna Horná rod. Pechová, Štefánia Kubová rod.
Šišková, Mária Vachová rod. Vicencová a pán Michálek.

Najviac nás je tých, ktorí v Koválove máme domovské právo
už 40 - 50 rokov.

Ako prvé spomeniem staršie ročníky: Rozáliu Matuskú rod.
Malíkovú, Máriu Pavlíkovú rod. Horváthovú, Máriu Pavlíkovú
rod. Bilkovú, Máriu Hajošiovú rod. Chrenkovú, Margitu
Morávkovú rod. Vávrovú, Jarmilu Pavelkovú rod. Melišovú,
Annu Matuskú rod. Vicencová a v neposlednom rade mňa –
Veroniku Burajovú rod. Kubíčkovú. Rozália Matuská rod.
Malíková a Mária Pavlíková rod. Bilková už bohužiaľ zomreli.

Z tých mladších mám dokonca susedov – Stana Bilovského,
Gabiku Buchtovú rod. Faganovú a jej brata Mariána Fagana. Na
tej istej ulici býva i Beáta Hološková rod. Bilková aj Pavol Vanek.
Aby som nezabudla aj na Oľgu Lanžovú rod. Pípovú a Petra Bučka.

ku sv. Floriána prijatý u prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Takúto
poctu získal i Marián Švec v r. 2008.

Posledným vojak na povinnej základnej vojenskej službe
z našej obce bol Miroslav Krempa. Základná vojenská služba
trvala na Slovensku plných 150 rokov.

K 1. 1. 2007 ukončili po 31 rokoch vykonávanie pohrebných
služieb manželia Jozef a Mária Vícencovci. Od r. 2007 boli „kolo-
toče“ na hody prvýkrát umiestnené v areáli ihriska. 

Záhorácke divadlo v Senici pod vedením Ivana Fodora sa
v kultúrnom dome v r. 2008 predstavilo divadelnou hrou „Rómeo
a Júlia“, kde účinkovala známa slovenská herečka Magda
Vašáryová, poslankyňa NR SR. Na hodovú sobotu sa uskutočnil
1. ročník súťaže vo varení hodového gulášu v areáli ihriska. Od 1.
8. 2008 spadá naša obec do Obvodného oddelenia policajného
zboru Brodské. V kostole sv. Martina začala tradícia adventných
koncertov v obci. 

Vo filme „Slepé lásky“ si v roku 2009 zahrali i naši zrakovo
postihnutí manželia Miroslav Daniel a Monika rod. Brabcová.

V r. 2010 bola v rádiu Regina odvysielaná rozhlasová relácia
zo života našej obce, kde poskytli rozhovory vo všetkých oblastiach
naši spoluobčania.

Začala sa tradícia „Mikulášskych poobedí“, ktoré nahradili
pochôdzku po obci.

Do sociálneho zariadenia DSS venovali sochu sv. Barbory
vytesanú z jedného kusa čierneho uhlia Ján Palkovič a Ing. Peter
Michaláč. 

V r. 2012 vydal poslanec obecného zastupiteľstva Mgr. Martin
Hoferka ThD. knihu „Šaštínsky (vice) arcidiakonát v 16. – 18.
storočí“.

dp. Richard Jankovič, ktorý tu zotrval do 1. 6. 2006. Po ňom pre-
vzal túto službu Mgr. Tibor Tasáry, ktorý je správcom našej
farnosti dodnes. 



8 Unínske noviny

Nahliadnutie do minulosti 
V Unínskych novinách sme si mohli prečítať spomienky

pamätníkov, alebo pozrieť staré fotografie. Sú aj iné možnosti ako
zistiť, ako ľudia v minulosti žili, čím sa živili a iné zaujímavosti. 

Spôsob života a aj spôsob komunikácie sa vďaka technike
mení veľmi rýchlo. Výpočtová technika a internet sú samozrej-
mosťou takmer v každej domácnosti. A práve internet nám umož-
ňuje zaoberať sa minulosťou bez toho, aby sme opustili pohodlie
domova. Vyžaduje to základné znalosti z angličtiny, vítaná je
latinčina, resp. maďarčina. 

Myslím si, že celkom slušná „menšina“. Mohli by sme založiť
aj Klub Uníňanov v Koválove s celkom vtipným názvom KUK.

No a ako si tu ako „menšina“ žijeme?
Žijeme v susednej dedine, ale akoby v inom kraji. Koválov je

pekná malá dedina. Za posledných pár rokov nám pribudla nová
ulica a s ňou aj mladí ľudia a malé deti. Možno sa začne meniť aj
mentalita miestnych obyvateľov – „rodákov“. A to najmä preto,
lebo Koválania sú uzavretejšie povahy s filozofiou vystačiť si sám
so sebou.

Dostať ich na kultúrne a spoločenské akcie je problémom. Keď
porovnám, že v Koválove bol veľký kultúrny dom už v 60-tych
rokoch minulého storočia a v Uníne len „šenk na vŕšku“, s kultú-
rou to bolo presne naopak. Veľký kultúrny dom bol prázdny
a v „šenku“ sa hralo divadlo a realizovali sa kultúrne podujatia
všetkého druhu. A tak je to dodnes. Keď počujem, že v Uníne fun-
gujú spoločenské a záujmové združenia napr. Únia žien, Červený
kríž, Divadelný krúžok atď. – veľmi ma to teší, ale zároveň aj
závidím. 

Minulý rok som mala možnosť stretnúť sa spolu so spolužiak-
mi zo školy v Uníne pri svojom okrúhlom životnom jubileu.
Svoje stretnutie sme zahájili slávnostným uvítaním  na obecnom
úrade. Starosta obce nás v svojom príhovore oboznámil s aktuál-
nym stavom obce aj so zmenami, ktoré v obci za posledné roky
zaznamenali. Pre domácich sú tieto veci samozrejmosťou, no pre
nás, ktorí v obci nežijeme to je veľmi zaujímavé. Celý akt uvíta-
nia prebiehal v slávnostnej dojemnej atmosfére podfarbený spe-
vom ženského speváckeho súboru. Toto je tiež jeden z pekných
zvykov v Uníne, ktorý oceníme hlavne my, cezpoľní. 

V Koválove sa môžem pochváliť akurát Klubom dôchodkýň.
Založila ho Rozália Matuská rod. Malíková a viedla ho až do svo-
jej smrti. Sme malý klub, čo do počtu (je nás 18), ale sme veľmi
činorodý klub. V kultúrnom dome sa schádzame každý pondelok
a veru sa nenudíme. Pochválim sa aspoň niektorými aktivitami.
Varili a piekli sme podľa starodávnych receptov, pozvali sme cuk-
rárku zo Senice, aby nás naučila lepšie zdobiť torty marcipánom.
Učili sme sa vyšívať na papier a Monika Beneková z Unína nás
naučila pliesť košíky, kazety a dózy z papiera. Poriadame spoloč-
né výlety za kultúrou. Nezabudnuteľné bolo predstavenie divadel-
nej hry – Unínsky grumbír, ktorého sme sa zúčastnili v Senici.

Porovnávať život v Koválove a v Uníne sa asi nedá. Možno aj
preto niektorí povedia, že si tu nezvykli. Asi je to aj tým, že člo-
vek dostane vzťah k rodisku už v génoch. 

Záleží na každom jednotlivcovi ako sa prispôsobí, aké
podmienky si vie vytvoriť pre šťastný život seba i svojich blízkych.
Ja som tu spokojná. Mám tu svoju rodinu, priateľov a blízkych.
Skrátka povedané – som Koválanka s unínskym naturelom.

Veronika Burajová rod. Kubíčková

Poznámka redakcie: Do našej obce sa prisťahovali nasledovní
občania Koválova:
Emília Bartalová – Vizváryová, Štefan Vizváry, Štefan Matuský,
Alojz Matuský, Emil Pípa, Anton Michálek, Štefan Dojčanský,
Stanislav Rázik, Emil Hyža, Katarína Pechová, Darina Pechová,
Mgr. Dana Ovečková, Jana Matuská, Ľuboš Klena.
Július Labaš z Koválova má za manželku Anastáziu Labašovú
rod. Malíkovú z Unína, ale žijú v Šaštíne Strážoch. 

Na bezplatnej internetovej stránke familysearch.com, keď sa
preklikáme cez Európu, Slovensko, vyberieme náboženstvo,
okres a obec, vyberieme obdobie a matričné zápisy (narodenia,
sobáše a úmrtia), sa objavia rukou písané zápisy. Treba sa však
pripraviť na to, že po prehliadnutí niekoľkých stránok sa musíte
prihlásiť opätovne. 

Čítanie a lúštenie zápisov spočiatku môže spôsobovať menšie
problémy. Zápisy sú minimálne 100 rokov staré  z dôvodu ochra-
ny osobných údajov. Potrebujeme teda poznať základné údaje
o našich predkoch z konca 19. storočia. Dá sa to za pomoci dokla-
dov, ktoré sú k dispozícii: rodné listy, sobášne listy, zápisy
z dedičského konania a pod., alebo za pomoci žijúcich seniorov
dotazovaním, návštevou cintorína a zápisom údajov z nápisov na
náhrobných kameňoch a pod. 
Pri troche trpezlivosti môžeme zistiť okrem iného že:

- sobáše boli v mladšom veku, rozdiel je cca 10 – 15 rokov 
- niekedy sa vyžadovali 3 ohlášky pred svadbou
- takmer neexistovali rozvody 
- rodiny boli početnejšie 
- bola vysoká detská úmrtnosť spôsobená nedostatočnou lekár-
skou starostlivosťou 
- epidémie zasiahli aj Unín napr. cholera po r. 1830 a po r. 1860
- nebola taká migrácia obyvateľstva ako teraz 
- v unínskych rodinách boli vychovávané deti z detských domo-
vov (napr. z Viedne)

Postup môže byť nasledovný: ak vieme dátum narodenia nášho
predka, nájdeme si knihu narodení v patričnom časovom rozpätí
a zo zápisu o narodení zistíme mená rodičov. Potom v knihe sobá-
šov môžeme vyhľadať dátum sobáša (skorší dátum sobáša ako
dátum narodenia). V zápise o sobáši nájdeme mená rodičov žení-
cha a nevesty a prípadne ich vek. Takto pokračujeme ďalej. Údaj
o úmrtí nám zistené náležitosti môže potvrdiť (manžel – manžel-
ka, rodičia zosnulého). Spestrením môže byť získanie zaujímavej
príhody alebo udalosti zo života našich predkov. 

Na tejto stránke môžeme nájsť aj údaje zo sčítania obyvateľst-
va (cenzus) z r. 1869. Unín a okolité obce patrili v tom čase do
Nitrianskej stolice. 

Výsledkom bádania môže byť rodostrom a v prípade záujmu je
možné takýto rodostrom zverejniť na internete tiež na bezplatnej
stránke rodostrom.com. Tam sú tiež odkazy na iné internetové
stránky, ktoré napomôžu pri ďalšom bádaní (informácia o pasa-
žieroch lodí z prístavu Brémy od r. 1830 do r. 1930, výskyt priez-
visk na Slovensku z r. 1995, virtuálne cintoríny vrátane Unína,
slovníky a ďalšie). Je tam tiež možné vidieť výsledky bádania
našich spoluobčanov, ktorí začali skôr. Rodiny boli často sobášmi
poprepájané, rodokmene rodín je možné spojiť. Môžeme získať
kontakty na genealógov (pátračov po predkoch) z Unína alebo
z iných obcí. Kto si na vytvorenie rodostromu netrúfa a má
záujem zistiť svojich predkov, môže sa obrátiť na skúsených profe-

Matriky sa niekedy používali i na kronikárske záznamy, čo je
i tento prípad. Nový farár Ján Veselý, ktorý prišiel do Unína
1. 1. 1664 opisuje, ako obec 3. 9. 1663 prepadli Turci. 

Foto: Archív M. Hoferku. 
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Rozprávkové postavičky v Uníne
Bolo zvykom na Deň detí usporiadať športové hry pre deti

v areáli športového ihriska a pri hasičskej chate. No zvyk je ako
železná košeľa a deti sa v posledných rokoch čoraz menej zapája-
li, lebo už vedeli čo ich čaká. Vedeli, že medaily získajú len tí naj-
lepší a preto strácali o hry záujem. Kultúrna komisia pri obecnom
úrade sa preto rozhodla urobiť zmenu. V spolupráci so spoločen-
skými organizáciami  v obci  naplánovali rozprávkový pochod
v unínskych vinohradoch. No počasie to zariadilo inak. Obec

postihla z 8. na 9. júna 2012
silná búrka, ktorá okrem
iného narobila i značné
škody, ktoré sa v sobotu
v dopoludňajších hodinách
snažili odstraňovať hasiči aj
členovia iných spoločen-
ských organizácií, takže
podujatie bolo ohrozené.
Poľovníkom však už od rána
rozvoniaval avizovaný srnčí
guláš, preto sa určila provi-
zórna trať a osadenie stano-
víšť na priestranstvách obce,
aby sa účastníci pohybovali
po asfaltovom povrchu
a zbytočne sa nezablatili.
Napoludnie obecný rozhlas
potešil deti s tým, že roz-
právkový pochod bude zahá-

jený od 14 hodiny pred kultúrnym domom. Postupne ako účastní-
ci prichádzali dostali pri štarte preukaz, do ktorého im na každom
stanovišti dali spoločenské organizácie pečiatku o absolvovaní
disciplíny. Rozprávkové bytosti sa teda roztrúsili po obci smerom
po novej ulici, kde ako prví privítali účastníkov členovia jednoty
dôchodcov s postavičkami  červenej čiapočky, vlka, poľovníka
a babičky. Deti tu mali za úlohu nafúknuť balónik. Druhé stano-
vište patrilo záhradkárom, kde sa snažili účastníci hodiť loptičkou
do vyhradeného priestoru. Tu ich uvítal vodník  a víla. Bob
a Bobek čakali deti s vrecami, v ktorých si vyskákali sladkosť
a pečiatku od chovateľov. Dolu kopcom už čakali deti na štvrtom
stanovisku členky únie žien v kostýmoch teletubbies s krúžkami,
ktoré nahadzovali na kužele. Hasiči ako snehulienka a siedmy
trpaslíci vítali deti aj s hasičským autom, z ktorého prúdom vody
zrážali pripravené plechovice. DT klub deti zaujal didaktickou
tabuľou v podaní kamarátov Pat a Mat. Siedme stanovište bolo
v réžii telovýchovnej jednoty s Asterixom, Obelixom a ich psí-
kom. Celú trať lemovali černokňažníci z červeného kríža, ktorí
poskytovali potrebnú zdravotnícku pomoc. Záverečné stanovisko
patrilo poľovníkom, ktorí privítali deti v kultúrnom dome. Tu
dostali po absolvovaní všetkých stanovíšť občerstvenie a pobavili

Jana Flajžíková v úlohe černok-
ňažníka. Foto: J. Palkovič

Medardova kvapka ukázala svoju
silu

V dôsledku silného dažďa a prívalovej vody do obce Unín bol
dňa 8. júna 2012 o 22,30 hod. vyhlásený III. stupeň povodňovej
aktivity. Voda zaplavila celú „Malú stranu“, miestne komuniká-
cie, horný park v obci, súkromné osobné vozidlo, detské ihrisko,
odpadové kanále, súkromné záhrady, predzáhradky, pivnice
rodinných domov a hospodárske budovy. Veľké škody vznikli na
toku koryta unínskeho potoka, ktorý je vo vlastníctve Povodia
Moravy. Živel najviac poškodil rigoly, odpadové kanály a značnú
časť zregulovaného unínskeho potoka, časť miestnych komuniká-
cií a štátnej cesty. Ešte v noci o 22,45 hod. nastúpili dobrovoľní
hasiči spolu s občanmi na odstraňovanie nánosov a čerpanie vody
zo zatopených pivníc. Od rána 9. júna 2012 občania, hasiči a pra-
covníci obce pokračovali na odstraňovaní nánosov  a bahna.
Vyťahovali zaplavené betónové kocky z kanálov, odstraňovali
a opravovali spadnuté ploty v záhradách a pokračovali v čerpaní
vody z pivníc rodinných domov. Zasahovali dve hasičské vozid-
lá, dve požiarne striekačky, kalové čerpadlá a CAS cestnej sprá-
vy. Na požiadanie bola poskytnutá technika od Roľníckeho druž-
stva Petrova Ves, stredisko Unín. Počas celej akcie bol na práce
poskytnutý  obecný traktor s vlečkou. Ako by toho nebolo dosť,
v utorok 12. júna 2012 postihla obec opäť silná búrka a dážď,
ktorá priniesla nové nánosy, avšak už v menšom rozsahu.
Najväčšia pomoc a práce boli vykonané na oprave toku unínske-
ho potoka, ktoré riadili a realizovali pracovníci Povodia Moravy.
Od 9. júna do 15. júna 2012 nepretržite odvážali nános z potoka
a koryto spevňovali textíliou a záhozovým kameňom, ktorý dová-
žali z Devína. Použili všetku svoju techniku a tiež techniku
súkromnej firmy. Na dočasnú skládku pri obecnej pestovateľskej
pálenici bolo odvezených cca 30 fúr nánosu a do potoka sa na-
viezlo a upravilo 220 ton kameňa. Celková škoda bola odhadnutá
na 19.500€.

Počas vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity bola dňa 12.
júna 2012 vykonaná povodňová prehliadka za účasti prednostu
ObÚ Senica, vedúceho odboru COaKR, zástupcov oddelenia
ObÚ ŽP Senica, zástupcov telekomunikácií, cestnej správy, povo-
dia Moravy a roľníckeho družstva. 

Aby sa zabránilo väčším škodám na majetku obce a občanov, na

sionálov, ale nebude to lacná záležitosť. 
Sú aj iné internetové stránky s programom na tvorbu rodostro-

mu, napr. myheritage.com, ale s obmedzeným počtom osôb bez-
platne, vyhľadávanie nie je také komfortné, má iné výhody. 

Na Obecnom úrade v Uníne sú k dispozícii matriky od r. 1907,
možno pomôže aj kronika, ktorá je vedená od r. 1934. 

V prípade vážnejšieho záujmu o genealógiu je možné sa na
internete oboznámiť s odbornou literatúrou na túto tému.

Ing. Dušan Horváth , chalupár v Uníne

základe zistených nedostatkov boli prijaté nasledovné opatrenia: 
Roľnícke družstvo Petrova Ves ako užívateľ pozemkov v k. ú.

Unín zabezpečí v ďalšom agrotechnickom roku obrábanie a osia-
tie pozemkov husto siatymi plodinami nad obcou tak, aby sa
zabránilo erózii pôdy. 

Občania obce, ktorí majú bez stavebného povolenia stavby
umiestnené na pobrežných pozemkoch – ploty, hospodárske
budovy, lávky a podobné, budú braní na zodpovednosť, nakoľko
nedodržujú zákon č. 7/2010 o ochrane pred povodňami § 20 a 37,
zákon č. 364/2004 o vodách § 47 ods. 1 a 3, § 49 ods. 2, § 63 ods.
3 a 9, § 50 ods. 1 a § 77 ods. 1 písm. g) a ods. 2 písm. b). Vlastník
nehnuteľnosti pri drobných vodných tokoch musí umožniť správ-
covi a vlastníkovi toku, v našom prípade Povodiu Moravy
Malacky, do 5 m od brehovej čiary vstup na pozemok, aby mohol
vykonať práce na toku a nevyhnutné opatrenia. Na vodnom toku
„unínsky potok“ nie sú tieto predpisy dodržané!!!

Š. Andel

Zničené koryto potoka. Foto: J. Palkovič
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Vdp. Tibor Tasáry pri svätení studničky .              Foto: A. Míšaný

Posviacka studničky
Z príležitosti sviatku sv. Urbana sa konala v unínskych vino-

hradoch pri kapličke patróna vinohradníkov sv. Urbana  v sobotu
26. mája 2012 sv. omša, ktorú celebroval miestny duchovný otec
Mgr. Tibor Tasáry.

Za pekného slnečného počasia a hojnej účasti občanov bola pri
tejto príležitosti vysvätená zrekonštruovaná  studnička, ktorá bola
pomenovaná po sv. Urbanovi.

Rekonštrukcia prebehla z iniciatívy aktívnych členov
Slovenského zväzu záhradkárov v Uníne, za pomoci pracovníkov
a finančnej podpory Obecného úradu Unín.

Studená a číra voda zo studničky osvieži návštevníkov, pocest-
ných pútnikov, turistov,  ktorí prechádzajú cez obec Unín a unín-
ske vinohrady.

Vyslovujeme v mene občanov poďakovanie všetkým, ktorí
akoukoľvek formou pomohli pri úprave tejto studničky .

J. Palkovič

Žeby nás to už omrzelo???
Miestna organizácia slovenského zväzu záhradkárov usporia-

dala v sobotu 30. júna Petropavlovskú krojovú zábavu s miestnou
ochutnávkou vín. Možno preto, že sa táto akcia stala tradíciou,
z roka na rok klesá počet účastníkov. Tento rok ich bolo rekordne
málo. Z toho dôvodu v budúcom roku bude organizácia veľmi
uvažovať, či sa vôbec oplatí vynaložiť úsilie členov na jej prípra-
vu, keď nie sú ľudia ochotní ani len sa zúčastniť, zabaviť, keď už
sa im nechce obliekať do krojov. 

Výbor SZZ ďakuje všetkým krojovaným i nekrojovaným, ktorí
svojou účasťou na tejto akcii podporili organizáciu.

R. Drúžková 

Pred začatím tanečnej zábavy už obligátna fotografia krojova-
ných. Foto: K. Hoferková

Unínski seniori bilancovali
Každý dobrý hospodár po uplynutí roka hodnotí, čo sa mu

podarilo splniť z jeho plánov a čo nie. V organizáciách slúžia na
tento účel výročné členské schôdze. Členky výboru jednoty
dôchodcov pripravili takúto hodnotiacu schôdzu v nedeľu 25.
marca 2012 v kultúrnom dome, kde si pripomenuli 15. výročie

sa pri hudbe. Odpočinkové chvíle im spríjemnili členky červené-
ho kríža, ktoré zabezpečili maľovanie na tváre a iné drobné atrak-
cie. Každému účastníkovi okrem drobností a sladkostí, ktoré
dostal pri stanovištiach na záver kultúrna komisia venovala
diplom o absolvovaní rozprávkového pochodu. Poľovníci zabez-
pečili bufet, kde ponúkali srnčí guláš, ktorý mal  výborný ohlas
a všetok sa skonzumoval. Bolo vydaných 93 diplomov, čo zna-
mená, že toľko detí absolvovalo celý okruh. Drobnejšie deti okruh
absolvovali v sprievode rodičov alebo starších súrodencov.

Veľkú zásluhu na celej akcii mala Zlata Machová, ktorá bez-
platne zapožičala všetky rozprávkové kostýmy pre účinkujúcich.
Akcia sa aj napriek počasiu vydarila, deti boli spokojné a tešia sa,
že o rok ich privítajú nové rozprávkové bytosti. Dúfajme, že za
pekného počasia v unínskych vinohradoch. R. Drúžková 

Stanovište záhradkárov. Foto: M. Hoferka

založenia základnej organizácie, ktorá má v súčasnosti 187 čle-
nov. Prítomných na schôdzi pozdravili podpredseda krajskej orga-
nizácie JDS Igor Fabian, podpredseda VÚC TTSK Zdenko Čam-
bal, predseda okresnej organizácie JD Jozef Morbacher a zástup-
ca starostu obce Ján Palkovič. Predsedníčka organizácie Štefana
Jurigová zhrnula činnosť v minulom roku, v ktorom dominovala
účasť na verejných, kultúrnych a spoločenských akciách. Činnosť
je bohatá a rozmanitá. Odvíja sa od záujmov a záľub členov.
Duchom sa cítia mladí a aktívne sa zapájajú do života obce a úzko
spolupracujú s obecným úradom. V tomto roku oslávi 5. výročie
svojho prvého vystúpenia spevácka skupina Úsmev, ktorá sa pra-
videlne zúčastňuje regionálnej prehliadky speváckych skupín
seniorov. V apríli sa členovia organizácie zúčastnili Olympiády
seniorov v Holíči, v júni na rozprávkovom pochode a v priebehu
roka absolvovali relaxačné pobyty v kúpeľoch Turčianske Teplice,
Nimnica, Dudince a Trenčianske Teplice. Púť k Panne Márii
Loretánskej do Modry zorganizovali 13. mája a na spiatočnej
ceste navštívili kostol svätého Mikuláša v Trnave. Na ukážkovej
akcii v Tvrdoniciach si zanôtili pri tónoch „Mistřínskej pětky“
pod vedením Antonína Pavluša. Jednou z činností je i usporiada-
nie výstav. V tomto roku to bola „Veľkonočná výstava spojená
s predajom“, kde prispeli svojimi ozdobami žiaci materskej
a základnej školy, dôchodcovia z DSS Barborka a Anna
Schillerová. Cieľom základnej organizácie je zapojiť do činnosti
čo najviac seniorov, aby sa dni jesene života stali pestrejšími,
krajšími a plnohodnotnejšími. Celá činnosť organizácie aj spevác-
kej skupiny Úsmev sú zachytené v kronike JD.

Štefana Mihálová
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Útulok v Skalici - psia budúcnosť 
V prípade, že nájdete na ulici zatúlaného psíka bez známky

majiteľa, prosím kontaktujte Psí útulok v Skalici, alebo zatúlané-
ho psíka dopravte priamo do útulku.

Kontakt: e-mail: utulokskalica@gmail.com, tel. č.
0905677554 – Zuzana Kováčová, 0902 460 378  Zuzana Mihová,
Facebook: Útulok Skalica.

Útulok je otvorený každý deň, termín sa dá dohodnúť na vyš-
šie uvedených číslach. Nájdete ho smerom na Zlatnícku dolinu
asi 1 km za Skalicou.

Cieľom útulku je pomôcť chlpáčom nájsť nový domov a do tej
doby im poskytnúť dôstojné podmienky pre život. Celá činnosť
útulku je postavená na báze dobrovoľnosti, lásky k zvieratám
a podpory od tých, ktorým nie sú ich osudy ľahostajné. Pes ako
najlepší priateľ človeka si zaslúži dôstojný život po jeho boku
a nie byť vyhodený na ulicu len preto, že sa človeku zunoval. Aj
keď dobrovoľníci nechcú, aby sa cítili v útulku ako vo väzení,
mreže na kotercoch hovoria za všetko. Preto robia maximum, aby
ich pobyt v útulku bol čo najkratší a najkrajší.  Prostredníctvom
internetových stránok a facebooku hľadajú nových majiteľov.
O zvieratká sa starajú dobrovoľníci každý deň. Majú na starosti
kŕmenie, venčenie, čistenie kotercov, evidenciu adopcií, príjem
darov a príspevkov od návštevníkov. Celý chod útulku je teda
odkázaný na pomoc od ľudí so srdcom na správnom mieste. 

Každý z vás môže Útulku v Skalici podať pomocnú ruku. Ak
nemôžete psíkom a mačičkám pomôcť adopciou, môžete priniesť
krmivo (granule, konzervy, mlsky), misky obojky, hračky, kliet-
ky, prepravky, koberce, deky, matrace (psíci ich často trhajú, tak
ich spotreba je pravidelná). Môžete pomôcť i finančne – platia sa
veterinárne úkony, krmivo, elektrina. Taktiež je vítaná osobná
pomoc pri upratovaní, čistení kotercov, drobných opravách na
zariadení útulku, úprave okolia, pri venčení psíkov. Môžete hľa-
dať nové rodiny pre psíkov, prípadne pomôcť ako náhradná rodi-
na hlavne pre šteniatka do doby, kým sa nenájde trvalá rodina na
adopciu. Informujte známych o útulku aj o tom, ako môžu
pomôcť. Dobrovoľníci 

Prečo putujeme do
Modranky?
V roku 1683 sa spusti-
la na dedinu na orodo-
vanie Panny Márie
zázračným spôsobom
hustá hmla, ktorá
zachránila nielen
obec, ale aj Trnavu
pred tureckým vpá-
dom. Pápež Inocent
XII. vyhlásil v roku
1695 Modranku za
pútnické miesto a ude-
lil úplné odpustky
všetkým veriacim za
obvyklých podmienok.

Z knihy „Dejiny
Modranky“ vypísala

Štefana MihálováFoto: Š. Mihálová

Korene...
Hráč s číslom 16.
V mužstve corgoňligového nováčika TJ Spartak Myjava nastupu-
je na majstrovské zápasy dospelých na poste obrancu s číslom 16
Ing. Ondrej Neoveský. Korene jeho rodu siahajú do Unína. Jeho
dedo Stanislav Straka žijúci v Brodskom, je rodákom z našej
obce, kde stále žije jeho blízka rodina.

V sobotu 11. augusta 2012 usporiadal v areáli ihriska DT Klub
súťaž vo varení guláša. Zúčastnilo sa 10 družstiev, z toho jedno z
Holíča a jedno z Borského Mikuláša. Na 1. mieste sa umiestnili
Stanislav Havel, Michal Potreský a Pavol Mach.

Foto: B. Malík

Hráča základného kádra myjavského mužstva sme oslovili a po-
žiadali o rozhovor.
Najprv začnem futbalom, predstavte sa nám ako hráč.
Začínal som s futbalom v Brodskom pod vedením trénera Krídla.
Už počas žiackej kategórie som prestúpil hrávať na Myjavu. Tu
v žiakoch pod vedení trénera  Foltýna a následne v doraste, kde
ma viedli tréneri Psota a Maleček som hrával až po odchod na
vysokoškolské štúdia. Počas štúdia na Ekonomickej univerzite
v Bratislave som hosťoval dva a pol sezóny v Artmédii Petržalka,
kde som trénoval s A-mužstvom, ale hrával len za rezervu. Druhú
polovicu hosťovania počas štúdia som hrával v Senci. Po úspeš-
nom skončení vysokej školy som sa vrátil v roku 2011 späť na
Myjavu, kde som hrával  II. ligu. Darilo sa nám a postúpili sme
do najvyššej futbalovej súťaže, čo považujem zatiaľ za svoj naj-
väčší športový úspech.
Aké sú Vaše športové ciele?
Akýkoľvek šport je podmienený hlavne dobrým zdravím, to si
prajem. V jarnej časti súťaže som dlhšie pauzoval pre zranenie
kolena. Nie je to nič príjemné. Futbal vykonávam ako svoje hlav-
né zamestnanie, spojil som koníčka s povolaním. Chcem sa fut-
balom baviť a živiť čo najdlhšie. Na Myjave sú k tomu vytvorené
veľmi dobré podmienky. Klub dáva šancu najmä svojim odcho-
vancom, ktorí sa postupne zapracovávajú do zostavy. Veľký dôraz
sa kladie na prácu s mládežou, trénujú tu mladí hráči z okolia.
Viem, že v mládežníckych kategóriách (mladší dorast) hrávajú
unínčania Erik Pecha a Samuel Flamík. 
Prezraďte nám niečo zo súkromia, aký je Váš vzťah k rodisku
svojho deda Stanislava?
Do  Unína som voľakedy častejšie chodieval hlavne v dobe keď
tam otec Vladimír trénoval miestnych futbalistov. Teraz je to už
horšie, nebol som tam už dlhšiu dobu. Pri svojich povinnostiach,
ktoré mám, sa mi akosi nedostáva tak potrebného času. Počas štú-
dia som prakticky nebol stále doma, štúdium, futbal a stále rov-
naký kolotoč. Teraz chodím denne na Myjavu na tréningy alebo
zápasy, čo je dosť náročné. Informácie o rodine v Uníne mám cez
deda, ktorý je stále s rodinou v kontakte. 
Dovoľte mi, aby som záverom redakcii Unínskych novín poďako-
val za oslovenie k tomuto rozhovoru.
Prajem všetkým Unínčanom pokoj a pohodu a keďže sa tieto
noviny vydávajú „k hodom“ aj pekné prežitie hodových slávnos-
tí. Miestnym športovcom prajem veľa úspechov a spokojnosti so
svojimi výkonmi.

V mene redakcie Vám prajeme veľa osobných a športových
úspechov, nech Vám futbal stále prináša len radosť.

J. Palkovič
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Činnosť telovýchovnej jednoty
Už od roku 1973 sa pravidelne stretávajú vo futbalových zápa-

soch na ihrisku dve družobné telovýchovné organizácie, TJ

Vyžrebovanie futbalového ročníka
2012/2013 – JESEŇ
Dospelí
1. kolo 5.8. 17:00 h. UNÍN – Holíč  B
2. kolo 11.8.  sobota 17:00 h.  Lakš.N.Ves – UNÍN       
3. kolo 19.8. 17:00 h. UNÍN – Chropov     
4. kolo 26.8. 10:00 h. Rohov  –  UNÍN     
5. kolo 2.9. 16:30 h. UNÍN –  Smrdáky   
6. kolo 9.9. 16:30 h. UNÍN – Bor.Sv.Jur   
7. kolo 16.9. 16:30 h. Dubovce – UNÍN      
8. kolo 23.9. 16:00 h. UNÍN – Hradište p/Vr.  
9. kolo 30.9. 16:00 h. Trnovec – UNÍN         

10. kolo 7.10. 15:00 h. UNÍN – Letničie    
11. kolo 14.10. 15:00 h. Čáry – UNÍN       
12. kolo 21.10. 14:30 h. UNÍN – Prietrž   
13. kolo 28.10. 14:30 h. Vrádište  –  UNÍN

Žiaci
1. kolo 25.8. 17:00 h. UNÍN – Smolinské  
2. kolo 29.8. streda 17:00 h. UNÍN – Bor.Sv.Jur    
3. kolo 1.9. 10:00 h. Sobotište – UNÍN    
4. kolo 8.9.  16:30 h. UNÍN – Chropov      
5. kolo 16.9. nedeľa 14:00 h. Osuské – UNÍN         
6. kolo 22.9. 16:00 h. UNÍN – Štefanov     
7. kolo    30.9. nedeľa 13:30 h. Vrádište – UNÍN         
8. kolo 6.10. 15:00 h. UNÍN – P. Močidlany  
9. kolo 13.10. UNÍN – voľno

10. kolo 20.10.   14:30 h. UNÍN – Prietrž    
11. kolo 27.10.  12:00 h. Sekule – UNÍN 
Zraz na ihrisku pred domácim zápasom je 1 hodina pred
začiatkom zápasu.
Odchod na zápas k súperovi je od pohostinstva 1 hod. 15 min
pred začiatkom zápasu. 

Motošport klub Unín úspešne
zahájil sezónu 2012

Reprezentanti Motošport klubu Unín 5. júla 2012 zahájili na
motodrome  Slovakiaring v Orechovej Potôni motocyklovú sezó-
nu, kde absolvovali prvé preteky zaratúvané do Medzinárodných
Majstrovstiev SR (MM SR) 2012.

Klub v triede Voľná do 250 ccm zastupovali dvaja pretekári
klubu. Marcel Hruboš z Vrádišťa, ktorý skončil na peknom
2.mieste a kopčiansky Aleš Kalman skončil na 5. mieste, obidva-
ja na motocykli Aprilia 125 RS. V triede Open 2012 šprint skon-
čil Roman Kurina z Kopčian na 4. mieste na motocykli Suzuki
600.

V kategórii Oldtimer A2 do 250 ccm v jazde pravidelnosti sa
predstavil domáci Štefan Vacula na motocykli Benelli 250, ktorý
sa umiestnil na 1.  mieste a v kategórii O Paráda skončil na 3.
mieste.

Druhým podujatím MMSR 2012 bol 3.Kopčiansky
Rýchlostný Motookruh konaný v dňoch 21. a 22. 7. 2012, ktoré-
ho sa členovia klubu zúčastnili v triedach Oldtimer A1, A2
a Voľná 125. Pretekárska rodina motošport  klubu sa rozrástla
o dvoch nových pretekárov Patrika Zlocha a Jozefa Masaryka
z Kopčian, ktorí išli v triede Oldtimer A1 do 125 ccm.

Aj na týchto pre-
tekoch sa Moto-
športklubu darilo,
Štefan Vacula v trie-
de A2 skončil
v jazde pravidelnosti
na 3. mieste a tretí
skončil aj na rých-
losť. Všetci zúčast-
není pretekári úspeš-
ne dokončili pretek,
Aleš Kalman skončil
11., Marcel Hruboš
8., Patrik Zloch 6.
a Jozef Masaryk na
11. mieste.

Svojou prítom-
nosťou členov klubu
v parkovisku prete-
kárskych strojov
poctil  starosta obce
Štefan Andel, ktorý
si poprezeral prete-

kárske  motocykle a poprial pretekárom veľa úspechov v preteku
aj v celej motocyklovej sezóne.

Pretekári od mája absolvovali preteky v susednom Česku, kde
sa zúčastnili pretekov na prírodných okruhoch v Starom Meste,
Ostrave – Radvaniciach a „300 Zatáček Gustava Havla
v Hořicích“. Ďalším podujatím  je Európsky pohár historických
motocyklov – UEM Cup Jazda pravidelnosti Nové Mesto nad
Váhom – Podjavorinský okruh O cenu Jána Horvátha 11. a 12.
augusta 2012, kde pretekári klubu potvrdili účasť.

Mgr. Margita Vaculová

Štefan Vacula na stupni víťazov.
Foto: Mgr. M. Vaculová

Družstevník Unín a TJ Slavoj Moravany. Nebolo tomu inak ani
v tomto roku. Na ihrisku TJ Slavoj Moravany sa stretli 14. júla za
pekného slnečného počasia najskôr zástupcovia staršej generácie
futbalistov

„Starí páni“. V tomto zápase starých pánov zvíťazili domáci
3:2. Za naše mužstvo bol autorom dvoch gólov Ivan Flamík.
V hlavnom zápase A-mužstiev prehralo náš tím  7:0.

Po skončení zápasov sa uskutočnila v kultúrnom dome taneč-
ná zábava, ktorá trvala do neskorých nočných hodín. Celá akcia,
tak ako i po minulé roky, bola pekným spestrením športového
a spoločenského života členov družobných TJ.
A–mužstvo TJ Unín sa dňa 22. júna zúčastnilo družstevného tur-
naja v Petrovej Vsi za účasti TJ Petrova Ves, TJ Radimov, TJ
Letničie a TJ Unín.
Naši muži hrali s týmito výsledkami:
Petrova Ves – UNÍN  1:1, gól  Marek Míšaný
Letničie – UNÍN  3:2, góly Juraj Ondráš a Milan Hoferka.
Na budúci rok sa turnaj týchto mužstiev uskutoční na našom ihris-
ku.

V prípravnom zápase TJ UNÍN – TJ Závod naše mužstvo
vyhralo 3:2, keď góly vsietili Michal Vymyslický, Tomáš Rešetka
a Ľubomír Polakovič.                                     

Do novej futbalovej sezóny ročníka 2012/2013 vstupuje
okrem A-mužstva i mužstvo žiakov. V prvom spoločnom príprav-
nom zápase naši žiaci nastúpili vo Vrádišti, kde prehrali 1:2.
Autorom gólu bol Matúš Tomša.  

Peter Rehák


