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číslo 2 /ročník /. nepredajné 

Program letných hodov 2003 
• Piatok - 15. 8. 

18.30 - farský kostol 
Sv. omša zo slávnosti Nanebovzatia Panny Márie 

20.00 - KD 
Disko zábava (DJ Felix) - TJ Družstevník Unín 

• Sobota - 16. 8. 
20.00 - KO 

- Tanečná zábava (Rubín) - TJ Družstevník Unín 

• Nedefa-17. 8. 
·7.30 - farský kostol - Hodová sv. omša 
10.30 - farský kostol - Slávnostná hodová sv. omša 
13.30 - športový areál 

Majstrovský futbalový zápas dorastu Unfn - Jablonica 
16.00 - športový areál 

Majstrovský futbalový zápas A-mužstva Unín - Sobotište 
od 15.00 - šenk u Havla - Hrá hudobná skupina Impulz 

• Pondelok - 18.8. 
13.00 - športový areál 

Celoobecný futbalový turnaj o putovný pohár starostu obce 

Gobelín z Unína 
Do ldáJtora bol na niekof/co mesiacov pozvaný mladý mních. Mal spolu s äalšúni mníchmi 

tkaf vl.ácny gobelín. Po nejakom čase sa uprostred prdce postavil, nahlas vyjadril svoje rozhor
čené my/lienky a stal.oval si na svoj osud. 

„A dosf! Dalej ul nevládum! Prlkazy, ktoré dostávam sú nezmyselné! Pracujem so z/alou 
nifou. celú ju mám rozrtrihof a vplietaf do nevnyselných uzlľkov. To je hrozné plytvanie!" 

Počúval ho starý mních a hovorí mu: „Synak, ty si nevidel celé dielo. Pracuje! na jednej 
čiastke výlivky a nepovuil celok." Zaviedol ho do priestrannej dielne, kde bol na stene 11Jvese
ný celý koberec. Mladý mních Zostal prekvapene stá(. On totiž pracoval na výlivlce krásneho 
obrazu „ Klaňanie krá/óv" a jeho zlatá ni( vytvárala oslňujúcu svätožiaru okolo hlavy Jezuliatka. 

To, čo sa mu predtým rtlalo mrhonlm, bolo teraz nádherné. l"Pribehy„. „ _ B.Ferrerol 

Pomáham si týmto krátkym pribehom, drahí moji Unínčania, ktorým chcem približiť hlavnú 
myšlienku tohto môjho príhovoru. :Ujeme tu v Uníne, v dedine na 1.áhori nášho krásneho Slovenska. 

Keď by sme si chceli pomôcť zemepisom, hľadali by sme ju na mape Vesmíru na plan~te 
Z.Cm.jej severnej pologuli 48° 43' 47" zemepisnej šírky a najej východnej pologuli 17° 13' 34" 
zemepisnej dfžky, zhruba 250 m nad morom. Váčšina z jej obyvatelov ste rodáci, ostatní prisťa
hovaní. Všetci však máme spoločné, že nás na toto kon~tne miesto poslal vo svojej láske náš 
jediný, skutočný Boh. Pravdou je, že neraz sa vo svojom živote môžeme cítiť ako ten mladý 
mních. Prežívame jednotlivé dni naplnené určitou činnosťou, možno od rána do noci, a z.dá sa 
nám. že zbytočne, bez zmyslu. Vidí sa nám, že najmä život, naplnený snahou žiť v súlade s vôlou 
nášho Pôvodcu je nezáživný, nudný, a najmä dnes, zbytočným plytvanfm. V porovnaní sa s oko
litým svetom, láka nás to zbaliť sa a „. odisť. Jedno je isté. Ten, ktorý nás poslal na tento kúsok 
zeme, do tejto zemepisnej širky či dfžky, v tomto čase, na začiatku tretieho tisícročia a takých, 
akí sme, počíta s každým jedným z nás a kráča spolu s nami, aby nám pomohol. Zrejme sa nám 
tu nepodarí porozumie( všetkým Jeho plánom, nájsť odpovede na viacero otázok - prečo? 
a vidieť na čom to vlastne máme pracovať. 

Som však presvedčený, že svojím verným ,,pletením uzlíkov" vo svojom súkromí i na verej
nosti, ako jednotlivci, rodina i ako dedina, utkáme krásny gobelín, pre večnú slávu jeho Tvorcu 
a našu nekonečnú radosť. 

Hodová slávnosť našéj dediny, sviatok Nanebovzatia Panny Márie, našej nebeskej Matky je 
jedným ohnivkom v retazi Božieho povolania i poslania, ktoré sme dostali ako vzácny dar. 

Prajem vám všetkým, aby ste tieto i tie nasledujúci dni prežívali s trpezlivosťou a dôverou, 
že nikto, okrem pravého Boha, vám nedáva lepšiu ponuku na spoluprácu. 

Richard Jllllko'rič, 
šk. dekan, adm. 

o b c e u n r n 

Letné hody 2003 

ftko sa n4m tento rok 
daň plniť pl4nouané 

lllohy7 
Od začiatku roka 2003 6 krát zasa

dalo obecné zastupitel'stvo za účasti 
90% poslancov. Uskutočnili sa i zasad
nutia všetkých odbomých komisií. 

Plnenie budovatefských aktivít je 
závislé od prfji;novej časti rozpočtu obce. 
V tejto oblasti 'sa doteraz vykonalo nasle
dovné: 

Odovzdali sme do užívania byt po zub
nej ambulancii. 

Zrekonštruovaný bol byt pridelený p. 
Patrikovi Jestfábovi . 

V budove zdravotného strediska boli 
zabudované nové vchodové dvere a nový 
gumolit k lekárni a bytom. 

Pokračovali sme s budovanim odpado
vého kanála na Záhumní, ktorý bude 
dokončený po úhrade dlžnej čiastky firme 
UNISTAV, ktorá práce vykonáva. 

Rofnicke družstvo s materiálnou 
pomocou obce realizovalo oplotenie vod
nej nádrže, opravilo vstupnú bránu a cel
kovo vyčistilo nádrž. 

Zakúpili sme traktorovú kosačku, 
ktorá slúži na kosenie rovných plôch 
v obci - ihrisko, okolie školy, parky, cin
torín a pod. 

Zreštaurovaný bol pomník padlých z 1. 
svetovej vojny. 

(pokračovanie na str. 2) 
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Hko sa n4m tento rok darf 
plniť pl4noua~ Olohy7 
(dokončenie zo str. 1) 

Opravené bolo verejné osvetlenie 
a miestny rozhlas. 

Dvakrát bol opravovaný obecný auto
bus. 

Zakúpili sme stavebnú bunku pre hro
bárov na uloženie náradia. 

Bolo vybudovaných ďalších 7 prípo
jok vodovodu (spolu ich je 245). 

Pokračuje plynofikácia obce. 
Rozvody plynu v obci sú pred dokonče
ním. Prípojky k rodinným domom sú zre
alizované v počte 160 z celkového počtu 
38 l. Zmluvný termín dokončenia plyno
fikácie a jeho spustenie by mal byť dodr
žaný do začiatku vykurovacieho obdobia 
- september 2003. 

Máme vypracovanú projektovú doku
mentáciu na plynofikáciu MŠ, KD, 
Požiarnej zbrojnice a knižnice, kabín TJ. 
Pripravená je tiež projektová dokumentá
cia farského úradu a kaplnky sv. Barbory. 

Práce na plynofikácii obce budú 
pokračovať i po spustení plynu. 

Do konca roka 2003 plánujeme zreali
zovať vstup do budovy zdravotného stre
diska - fasáda, sokel, dlažba a úpravu 
kanálových priepustov pri vstupe do 
obecného úradu a zdravotného strediska 
začať s rekonštrukciou kabín TJ - prístav
ba sociálnych zariadení, oprava strechy 
splynofikovať aspoň jeden objekt vo 
vlastníctve obce (MŠ) zakúpiť časť kana
lizačných betónových skruží na najhoršie 
úseky v obci. 

Na obecnom úrade pracujú 2 verejno
prospešní pracovníci po dobu 3 mesiacov 
(júl-september) a 2 pracovníci tu vykoná
vajú náhradnú civilnú službu. 

Títo vykonávajú údržbu verejných 
priestranstiev v obci. Pre veľkú rozlohu 
obce nie je možné vykonávať aj údržbu 
pred rodinnými domami, preto tak ako je 
zvykom si túto vykonávajú občania sami. 

V poslednom období boli opäť v obci 
zaznamenané negatívne javy - vandaliz
mus a kriminalita. Konkrétne bolo násil
ne vlámané do baru na ihrisku, pokus 
o vlámanie do chaty hasičského zboru 

a poľovníckej chaty, zbúraná bola veľká 
časť murovaného oplotenia · na ihrisku, 
krádež poklopu na žumpe zdravotného 
strediska a štátnej vlajky obecného úradu. 
Preto je potrebné zvýšiť pozornosť hlavne 
pri pohybe cudzích neznámych osôb 
v obci. 

Opakujeme požiadavku triedenia 
odpadu, nakoľko už asi 15 rokov sa táto 
opakuje a ešte stále je vera rezerv 
u našich starších ale i mladších spoluob
čanov. Zamyslime sa nad týmto problé
mom a nebojme sa upozorniť jeden dru
hého pri porušení zásad uloženia odpadu. 
Do ,jazera" je možný vývoz stavebnej 
sute a zeminy iba so súhlasom obecného 
úradu. 

Od l. 9. budeme mať nový školský 
spoj č. 206406 Skalica - Štefanov, ktorý z 
Unína odchádza o 6.40 do Petrovej Vsi, z 
Petrovej V si ide 6.50 naspät. Poobede ide 
12.50 z Unína do Petrovej Vsi a 13.10 je 
znova v Uníne z Petrovej Vsi. Prepravu 
zabezpečuje SKAND s.r.o. Skalica. 
Obecná pestovatefská pálenica bude daná 
do prevádzky v mesiaci október 2003. 

Výpis uznesení 
obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č.1212003 
Obecné zastupiteľstvo schválilo bezod
platný prevod 1.134 kusov akcií v nomi
nálnej hodnote 1.000,- Sk za kus 
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. 
so sídlom v Bratislave, Prešovská 48 na 
Obec Unín. Podiel akcii a.s. bol určený 
a stanovený zaokrúhlene podľa počtu 
obyvateľov jednotlivých obcí. 
Zrealizované - máj 2003. 
Uznesenie č.15/2003 
Obecné zastupiteľstvo schválilo 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce 
Unín č.1/2003 o spôsobe určenia úhrady 
za poskytnutú sociálnu pomoc v rámci 
opatrovateľskej služby v Obci Unín plat
né od 1.8.2003. 
Uznesenie č.17/2003 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
Vnútorný predpis k zriadeniu vodovodnej 
prípojky v Obci Unín. 

V zmysle zákona o verejných vodovo
doch č.442/2002 prišlo k zmene pri reali-

Výbor MS SCK v Uníne ďakuje nášmu členovi a darcovi krvi p. Antonovi 
Ovečkovi, ktorý si prevezme v Zeneve zlatú plaketu MUDr. Janského. 

V dňoch 7. a 8. júla sa uskutočnilo v dome humanity SCK Senica slávnostné oce
ňovanie darcov krvi striebornými plaketami MUDr. lanského pri priležitosti 10. výro
čia vzniku národnej spoločnosti SCK. Novými držiteľmi strieborných plakiet sa 
v našej obci stali Ladislav Pobuda a Pavol Masaryk. 

Všetkým darcom krvi vyslovujem úprimnú vďaku a prajem pevné zdravie. 
Zároveň si dovoľujem osloviť predovšetkým všetkých mladých mužov i ženy, kto

rým nebránia zdravotné prekážky, aby sa nechali i oni inšpirovať prikladom ocenených 
a rozšírili rady dobrovoľných darcov krvi. Veď nikto z nás nevie či možno raz i my 
nebudeme odkázaní na pomoc tých iných. 

Oľga Potreská, predsedníčka MS SCK Unín 

Unínske noviny 

zácii a platení vodovodnej prípojky. 
Z toho dôvodu obecné zastupiteľstvo 
v Uníne dňa 20.6.2003 prijalo „vnútorný 
predpis" v nasledovnom znení: 

Obec Unín ako vlastník verejného 
vodovodu súhlasí s pripojením nehnute
ľnosti na verejný vodovod za týchto pod
mienok: 

a./ žiadateľ zriadi vodovodnú prípoj
ku, meradlo a odbočenie s uzáverom 
z verejného vodovodu na vlastné náklady 

bJ dodávku a montáž meradla a odbo
čenia zabezpečí prostredníctvom pre
vádzkovatera - Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, správa Senica 

c./ žiadateľ je povinný v prípade poru
šenia cestnej komunikácie uviesť je do 
pôvodného stavu na vlastné náklady. 

Možnosť usporiadania a scelenia 
pozemkov v k. ú. Unín 

Dňa 16.5.2003 sa zasadnutia obecné
ho zastupiteľstva zúčastnil Ing. Vladimír 
Kočárik - vedúci odboru pozemkového, 
poľnohospodárskeho a lesného hospodár
stva Okresného úradu v Skalici. Podal 
podrobnú informáciu o možnosti uspori
adania a scelenia pozemkov do väčších 
celkov, ako i o možnosti rozdelenia 
pozemkov podTa kultúr vo vinohradníc
kych lokalitách. Úlohou pozemkových 
úprav je zredukovať vysoký stupeň 
rozdrobenosti pozemkov, znížiť veľký 
podiel existujúcich spoluvlastníckych 
podielov v jednej parcele, vyriešiť vstup 
k pozemkom, zastaviť proces drobenia 
pôdy a vytvoriť podmienky pre trh 
s pôdou. Všetky pozemkové úpravy budú 
financované zo štátnych prostriedkov. 

K uvedenej problematike bude zvola
né verejné zhromaždenie občanov, na 
ktoré bude prizvaný Ing. Kočárik, ktorý 
občanom podrobne vysvetlí postup pri 
usporiadaní pozemkov. Záležitosť vstupu 
jednotlivých vlastníkov do tohto procesu 
je vyslovene na jeho rozhodnutí. K úpra
vám sa pristúpi iba vtedy, ak budú súhla
siť 2/3 vlastníkov pôdy - pozemkov. 
Predpokladaný termín konania stretnutia 
- október 2003. 

00~~- [f@í/(OO'@[i}(Í]d} 
konaného v dňoch 
16. a 17. 5. 2003 
o vstupe SR do Európske) únia 

Referendum sa konalo v zasadačke 
kultúrneho domu. 

Z 882 oprávnených voličov našej obce 
sa referenda zúčastnilo 492, čo predstavu
je 55,8 %. 

Z 492 hlasovacích lístkov boli 2 neplat
né, 437 bolo občanov hlasovalo za vstup 
a 53 občanov bolo proti vstupu SR do 
Európskej únie. 
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Unínske noviny 

Propozfde hodového futbalového turnaja 
nereglstrouan~ch hr6fou u unrne 

O POHfíR STHROSTU OBCE 
Stalo sa tradíciou, že v hodový pondelok sa koná futbalový turnaj, ktorý sa 

teší záujmu celej dediny. Aby sa predišlo do budúcnosti nedorozumeniam 
a sporom, rozhodla sa obec vziať celý turnaj pod patronát a vypracovala nasle
dujúce herné propozície: 
@ Usporiadateľ: Obecný úrad Unín - komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie. 

@ Ditwn konania: 18. augusta 2003 - hodový pondelok 

@ Miesto konania: štadión TJ Unín 

@ Názov turo&ja: 1. ročník hodového futbalového turnaja neregistrovaných 
hráčov v Uníne o ,,Pohár starostu obce Unín" 

@ Zúčastnéné mufstvá: Podla popisných čísiel a častí obce: 
1. 1 - )07 II. 108 - 214 III. 215 - 321 IV. 322 - 430 

Zúčastnené mužstvá budú viesť hlavný manažéri (pomocných je počet neob
medzený) a spoluzodpovedať za dodržiavanie základných pravidiel určených 
týmito propozíciami budú zodpovední poslanci Oc zastupiteľstva. 
J(Ján Včelka, II. Marian Ovečka, III. Ivan Flamik, IV. Milan Valentovič 

/ 
/ @ Riadiaca komisia: Jej členovia sú manažéri mužstiev plus je zástupca sta

/ rostu p. Ján Palkovič a Mgr. Martin Hoferka, predseda kultúrnej a športovej 
" komisie, člen komisie. 

@ Pravidlá turnaja: Hrá sa podla pravidiel SFZ okrem špecifických výnimiek 
upravených týmito propozíciami. 

@ štart hráčov: Na tomto hodovom futbalovom turnaji neregistrovaných hráčov 
môžu štartovať len neregistrovaní športovci, občania obce Unín, muži i ženy nad 
15 rokov. Neštartujú registrovaní hráči A-mužstva, dorastu a iných TJ, ktorí hrali 
v sezóne 200212003 majstrovské stretnutia. Každé mužstvo môže postaviť iba 2 
hodových hráčov (hostí), ktorí nie sú občania obce Unín. Počet striedani však nie 
je obmedzený. Každý hráč počas turnaja môže nastúpiť len zajedno mužstvo. Pred 
započatím turnaja predložia manažéri mužstiev súpisku mužstva riadiacej komisii. 

@ Bracf systém: Hrá sa vylučovacím systémom. Víťazi vylučovacieho zápasu 
hrajú finále, porazení o tretie miesto. 

@ Zrebovanie: Zrebuje sa pred začatím turnaja, za účasti členov riadiacej 
komisie. Zreb vykoná starosta obce alebo ním poverená osoba. Mužstvá si vy
tiahnu čísla od 1 po 4. Hrá sa systémom 1-3 a 2-4. Prvý zápas začína dvojica 
1-3, druhý dvojica 2-4. 

@ Casový rozpis: 
Začiatok turnaja je o 13.30 hod. Vylučovacie zápasy sa hrajú 2x30 minút. 
Zápas o 3. miesto 2x30 minút. Finálový zápas sa hrá 2x40 minút. 
Po skončení finálového zápasu bude odovzdanie ceny a ukončenie turnaja. 

@ Nerozhodný výsledok: Ak sa hociktorý zápas skončí v riadnom hracom čase 
remízou, tento sa nepredlžuje. Vykoná sa rozstrel zo značky pokutového kopu 
v počte 5 kopov z každého mužstva. Ak nepadne rozhodnutie, kope sa ďalšia séria po 
1 pokutovom kope z každého mužstva, pokiaľ jedno z mužstiev nedá o gól viac. 
Pokutové kopy môžu realizovať hráči, ktorí v priebehu zápasu za mužstvo nastúpili. 

@ Rozhodcovia: Každé mužstvo si zabezpečí 3 rozhodcov (doporučujeme hráčov 
A-mužstva a dorastu z Unína). Rozhodovať bude vždy nezainteresovaná trojica 

@ Striedanie hráčov: V zhladom k tomu, že sa jedná o turnaj neregistrovaných 
hráčov, striedanie hráčov počas zápasu je priebežné - hokejovým spôsobom. 

@Vylúčenie: Vylúčený hráč nesmie v zápase už nastúpiť. 

@ Ceny: Víťaz obdrží „Putovný pohár starostu obce" a jeho meno bude na štít
ku pohára, ktorý bude uložený na obecnom úrade. 

@ úhrady nákladov: Mužstvá štartujú na svoje náklady, podla vlastnej dohody. 

@ Výstroj: Mužstvá budú štartovať vo výstroji /dres, štulpne, trenírky/ zapoži
čanej od TJ. z.a opranie l sady dresov zaplatia 200,- Sk. 

Tieto propozície boli schválené na spoločnom zasadnutí zástupcov Ocú 
Unín a výboru TJ Unín. 

Dňa 26.7.2003 

Mgr. Martin Boferka 
predseda komisie pre kultúru, šport a vzdelanie 

Marián Ovečka 
predseda TJ Unín 
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Prečo u6bec letné hody 
Máme hody. Celá naša obec žije hodovou sláv

nosťou. Pre niektorých je to udalosť pri ktorej sa zíde 
celá rodina, pre niekoho je to čas zábavy a oddychu, 
pre iného príležitosť stretnú( sa s cezpoJnými priateJ
mi. Pre gazdinky je to čas upratovania, chystania, 
skrátka musí sa všetko dať okolo domu do poriadku. 
Ci sa na ne tešíme, alebo máme obavy z prípravy 
a umývania okien, či ich odmietame, alebo sa snaží
me žiť hody s dedinou, vždy sú pre nás výzvou prijať 
ich, alebo odmietnuť. A prijať hody, snažiť stotožniť 
sa s nimi, nechať sa nimi preniknúť neznamená, že 
musíme počas týchto niekoľko dni ponavštevovať 
celú rodinu, byť na každej tanečnej zábave, či vidieť 
každý futbalový zápas. Hody nie sú ani kolotoče ani 
plné misy. Toto všetko patrí k hodom, no nie je ich 
podstatou. 

Zvlášť pri slávnostných príležitostiach si môžeme 
hlbšie uvedomiť čo znamená spolu zdielať život s nie
kým, v tomto prípade s dedinou. Slávnosti nám 
pomáhajú prežiť, vlievajú nám silu preniesť sa cez 
každodenné všedné dni. Pri slávnostných príležitos
tiach ku ktorým patria, alebo by mali patriť i hody, si 
uvedomujeme spolupatričnosť, viac sa pozeráme 
okolo seba a za seba, hodnotíme a spomíname. Sme 
viac spätý s obcou i Juďmi v nej. 2.ijeme tradíciou, 
ktorá nám bola zverená na zveJadenie a na náš úžitok 
i Judí okolo nás. Naši rodičia chápali spoluúčasť na 
živote Obce i ako spoluúčasť na živote farnosti. Naša 
spoluúčasť na živote obce sa deje vo viacerých rovi
nách. Od lokálnej prítomnosti cez sociologickú, cito
vú a iné, nevynímajúc duchovnú. Ak niektorú oblasť 
neprijímame, nevstupujeme úplne do vzťahov dediny. 

Farnosť, ako i celá obec je zasvätená sv. Martinovi 
z Tours. K jeho úcte máme zasvätený náš farský 
kostol. Pôvodný farský kostol, ktorý bol postavený 
v 3. štvrtine 14. storočia bol taktiež zasvätený tomu
to patrónovi. Jeho sviatok slávime každoročne 11. 
novembra a na tento deň pripadajú i martinské hody. 
Okrem nich máme i tieto letné hody - na Panenku 
Máriu, ako sa bežne hovorí. Pretože sú v auguste, keď 
býva ešte vcelku dosť dlho večer svetlo a teplo, tešia 
sa väčšej obJube, ako naše hlavné hody na sviatok 
nášho patróna. Hody márne, to je isté, ale prečo ich 
máme zasa také isté nie je. Aby sme boli presný, 
prečo vlastne slávime hody i na Slávnosť 
Nanebovzatia Panny Márie stopercentne nevieme. 
Predpokladá sa, že v tento deň bola posviacka farské
ho chrámu. Donedávna sa totiž myslelo, že po pre
stavbe pôvodného kostola do terajšej podoby v polo
vici 18. storočia za účinkovania farára Martina 
Barcaja bol tento vlastne nový kostol 15. augusta 
posvätený. Lenže nedávno Objavená kanonická vizi
tácia z roku 1731, z čias keď jestvoval pôvodný kostol 
udáva, že nad hlavným oltárom sv. Martina je obraz 
Nanebovzatia Panny Márie. V tomto čase už sa 
s veľkou pravdepodobnosťou slávili i letné hody, 
ktoré sa potom i výslovne spomínajú vo vizitácii 
z roku 1788. Mohlo ísť skutočne o posviacku kostola 
po tom čo bol vyrabovaný Nemcami, ktorí sem vtrh
li z Moravy za pôsobenia farára Jána Veselého (1664 
-1667) a asi po ich odchode a stabilizácii situácie bol 
kostol znova posvätený. Možno tieto hody sú spoje
né ešte zo staršou udalosťou, ktorá sa viaže k husitom, 
keď v roku 1439 Unín úplne vypálili. 

Z akého dôvodu máme dnešné hody doteraz ne
vieme. Možno sa podarí v budúcnosti objaviť histo
ricky spoJahlivé a presné príčinu ich slávenia. Ale 
budú ešte naše deti vedieť čo si vlastne hodami pri
pominame? 

M. Hoferka 



4 Unínske noviny 

~~~ iltl§~f&lN/o ~~~ ©•uMlďW 
konanej z príležitosti osláv Dňa detí SO.mája 2003 v UNÍNE 

RYBÁRSKA SÚŤAZ 
Dievčatá 
Veronika Bartalová 
Lucia Mágrová 
Gabika Polakovičová 

HOD WPTICKOU NA CIEĽ 
Dievčatá 3. -S. ročník 
Erika Bartalová 
Skarlet Vaňková 
Adriana Jančíková 

Dievčatá 6. - 9. ročník 
Monika Bartalová 
Lucia Mágrová 
Veronika Masaryková 

BEH 
Dievčatá 1. - 2 ročru'k 
I:.ubica Tokošová 
Adriana Surová 
Veronika Grňová 

Dievčatá 3. - 5. ročru'k 
Veronika Pechová 
Nikola Stieranková 
Nikita Jestlábová 

Dievčatá 6. - 9. ročru'k 
Dominika Tomšová 
Martina Rusinková 
Jana Jankovcová 

SKOK VO VRECI 
Dievčatá 1. - 2. ročru'k 
I:.ubíca Tokošová 
Veronika Grňová 
Alica Ondrašová 

Dievčatá 3. - S. ročník 
Veronika Pechová 
Skarlet Vaňková 
Zuzana Jakúbková 

STREĽBA ZO VZDUCHOVKY 
Dievčatá 1. - 2. ročru'k 
Natália Šedivá 
I:.ubica Tokošová 
Alica Ondrašová 

Dievčatá 3. -S. ročru'k 
Alžbeta Malíková 
Radka Masaryková 
Zuzana Jakúbková 

Dievčatá 6. -9. ročník 
Denisa Krížová 
Dominika Flamíková 
Lenka Piváková 

Chlapci 
Patrik Potreský 
Lukáš Ryža 
Tomáš Jančík 

Chlapci 3. - 5. ročru'k 
Marek Matula 
Benedikt Vaculka 
Richard Zilínek 

Chlapci 6. - 9. ročm'k 
Peter Rusinko 
Patrik Potreský 
Matej Jakúbek 

Chlapci 1. - 2. ročm'k 
Milan Rusinko 
Peter Rehák 
Andrej Paníček 

Chlapci 3. - 5. ročm'k 
Marek Kupka 
Milan Hoferka 
Tomáš J ančík 

Chlapci 6. - 9. ročru'k 
Peter Rusinko 
Patrik Hoferka 
Branislav Tureček 

Chlapci 1. - 2. ročru'k 
David Landl 
Matúš Matula 
Milan Rusinko 

Chlapci 3. - 5. ročm'k 
Frederik Flamík 
Jakub Vanek 
Milan Hoferka 

Chlapci 1. - 2. ročm'k 
Mário Ondráš 
Denis Mihál 
Marek Bordáč 

Chlapci 3. - S. ročm'k 
Michal Vymyslický 
Pavol Zelenka 
Marek Matula 

Chlapci 6. -9. ročm'k 
Radek Zilínek 
Róbert Masaryk 
Matej Jakúbek 

STREĽBA NA HOKEJOVÚ BRÁNKU 
Chlapci 3. - S. ročru'k Chlapci 6. - 9. ročm'k 
Ivan Šiška Peter t>lejník 
Tomáš Kubina Miroslav Jančík 
Milan Hoferka Michal Ovečka 

CYKLISTIKA 
Dievčatá 1. - 2. ročník 
Veronika Grňová 

Dievčatá 3. - S. ročru'k 
Nikola Stieranková 
Zuzana Benkovičová 
Skarlet Vaňková 

Dievčatá 6. - 9. ročru'k 
Dominika Tomšová 
Alžbeta Zilínková 
Monika Bartalová 

HASICSK"Ý SPORT 
Mladšie dievčatá 
Adriana Jančíková 
Veronika Pechová 
Alžbeta Malíková 

Staršie dievčatá 
Dominika Tomšová 
Henrieta Flamíková 
Eliška Tokošová 

Chlapci 1. • 2. ročm'k 
Matúš Matula 
Denis Mihál 
Branislav Masaryk 

Chlapci 3. - 5. ročm'k 
Marek Kupka 
Tomáš Kubina 
Frederik Flamík 

Chlapci 6. - 9. ročru'k 
Róbert Masaryk 
Michal Ovečka 
Peter Rusinko 

Mladší chlapci 
Marek Míšaný 
Frederik Flamík 
Matej Vach 

Starší chlapci 
Radek Zilínek 
Peter Olejník 
Branislav Tureček 

Naj.„ v ikolskom roku 2002/2003 
OKRESNÉ SÚŤAZE : 
názov 
wru: 
B.iQQ 

umiest. 
1. miesto 
2. miesto 
1. miesto 

Zem. voda. vzduch 
1. miesto 

Farebná paleta 1. miesto 
Pytai<>fiáda 4. miesto 

7. miesto 
Hurbanov pamätník 

2. miesto 
3. miesto 
2. miesto 

streiba zo vzducbovk)r 

meno súťažiaceho 
Lenka Piváková 
Marek Zilínek 
Róbert Masaryk 

Skarleta Vaňková 
Pavlína Václavková 
RomanVach 
Matej Vach 

pripravil 
Mgr. Jarmila Trnková 

Mgr. R. Pospíšilová 

Mgr. Iveta Hájková 
Mgr. r.. Masaryková 

Pavol Zelenka - poézia Mgr. M. Vaňková 
Adriana Martišiaková - próza 
Tomáš Pecha - poézia Mgr. R. Pospíšilová 

2. miesto Martin Mágr Mgr. Peter Pavlačka 
3. miesto Peter Olejník 
4. miesto Ján Flajžík 
1. miesto - družstvo chlapcov 

(Mágr, Olejník, Flajžík) 
ce7,p0Ioý beh 3. miesto - družstvo dievčat 

(Božena Jančíková, Dominika Tomšová, 
Patrícia Masafiková ) 

1. miesto - družstvo chlapcov 
(Tomáš švec, Peter Olejník, Peter Šeba) 

Mgr. Pavlačka 

KRAJSKi SÚŤAZE : 
~ 3. miesto Marek Zilínek Mgr. Jarmila Trnková 

5. miesto Lenka Piváková 
stolný tenis 3. miesto - družstvo Mgr. Peter Pavlačka 
streiba zo vzducbovk)r 

2. miesto - družstvo chlapcov 
(Martin Mágr, Peter Olejník, Ján Flajžík) 

cemotný beh 2. miesto - družstvo dievčat 
2. miesto - družstvo chlapcov 
3. miesto Peter Šeba 

Mgr. M. Vaňková 
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Uskutočnili sa 
Apríl „ na vefkonočnú nedefu tanečná zábava 

pre mládež „ na vefkonočný pondelok tradičná 

šibačka, regrúti s „vefkým korbáčom" 
navštívili každú domácnosť, odmenou 
im bol korbáč plný farebných a vyšíva
ných stužiek „ v posledný aprílový podvečer sa reali
zovalo tradičné stavanie májov 

Máj „ hasičský spolok si v prvú májovú nede
ru pripomenul 115. výročie založenia 
a zároveň oslávil sviatok svojho patró
na sv. Floriána „ druhú májovú nedefu sme oslávili 
sviatok matiek, v kultúrnom programe 
vystúpili deti z MS a ZS a dychová 
hudba Unínčanka „ 18. mája sa uskutočnila Mariánska púť 
u Hoštecnej studničky, sv. omšu slúžil 
vdp. Mgr. Felix Mikula za hojnej účasti 
veriacich aj z Unína „ chovatelia si slávnostnou výročnou 
schôdzou pripomenuli 30. výročie 

založenia miestnej organizácie „ posledný májový víkend sa uskutočni
la pobožnosť vo vinohradoch u kaplič
ky sv. Hurbana „ hasiči zorganizovali okresné kolo mla
dých požiarnikov - PLAMEŇ „ v predvečer dňa detí bol zorganizovaný 
4. ročník Detskej olympiády detí 
z Unína 

Jún „ 8.6. sa uskutočnil detský maškarný 
ples detí „ obcou prechádzala trasa Záhorskej 
veterán ralye 

Júl „ 19.7. futbalisti si pripomenuli 30. výro
čie založenia družby s TJ Moravany 

fo bude 
Október „ mesiac úcty k starším 

November „ Martinské hody - 9 .11. 

December „ Mikulášska pochôdzka - 6.12. 

Spolofenskii kronika 
Narodili sa: 
Ema Vaculková 
Jozef Jurkovič 
Dominik Sokol 
Benjamin Masaryk 
Tereza Horinková 
Stanislav Brablc 
David Vach 

Opustili nás: 
Florentína Reháková 
vo veku 77 
Alžbeta Poláková 
vo veku 84 

14.4. 2003 
16.4.2003 
21. 4. 2003 

1. 5. 2003 
11. 6. 2003 
11. 6. 2003 
23. 7.2003 

27.4. 2003 

2.6.2003 

Jubilanti v II. polroku 2003 

SO-roční 
Stanislav Drúžek 
Jozef Chrenka 
Milan Horinka 
Pavol Václavek 
Štefan Rehák 
Mária Júnošová 
Rozália Šišková 
Alojz Hochman 
Stanislav Vlk 
Jozef Hupian 
Miroslav Jakubáč 

70-roční 
Ladislav Tokoš 
Emília Mórová 
Cecília Hupianová 

80-roční 
Bertína Jančíková 
Anna Bajanová 
František Novák 

90-roční 
Mária Pechová 
Cecília Hoferková 

Dňa 13. júla sa konal 1. ročník 
sútaže domácich traktorov a samohy
bov. Zo 14 štartujúcich okrem domácich 
bol i jeden účastník zo Skalice a jeden zo 
susedného Štefanova. Zraz štartujúcich 
bol o 10.00 hod. pri šenku u Havla. Zraz 
bol zároveň i prehliadkou jednotlivých 
strojov. Od miesta zrazu sa pomalou jaz
dou závodníci presunuli do unínskych 
vinohradov, kde samotná súťaž prebieha
la u poľovníckej chaty. Hoci počasie 
neprialo, asi stovka divákov vytrvala až 
do konca poslednej disciplíny. Jednotlivé 
súťažné úlohy mali preveriť všestrannú 
výkonnosť strojov a techniku jazdcov. 
Závod pozostával z rýchlostného preteku 
v rozbahnenom teréne, jazde zručnosti, 
ktorej náplňou bolo prenesenie plného 
pohára šoférom z méty na métu, ťahania 
bremena traktorom do svahu a preťaho
vanie sa reťazou. Počas celého závodu 
bolo zabezpečené občerstvenie, guláš 
a možnosť opekania. Veríme, že toto zati
ar ojedinelé podujatie nájde pokračova
nie v budúcich ročníkoch. 

P.Vanek 

115. výročie 
hasičského zboru 

5 

Fajerverský spolok v Uníne bol 
založený v r. 1888 na podnet vtedajšie
ho notára Ralbovského. Tento hasičský 
spolok mal 16 členov. Prvý veliteľ bol 
Stefan Duchoslav. Po založení 
Zemskej hasičskej jednoty v r. 1922 
mal náš hasičský zbor 21 členov. 
Predseda bol Martin Siška a veliteľ 
Karol Kokrhel. 

Hasičský zbor okrem súčasných 
dvoch motorových striekačiek a doprav
ného vozidla AVIA - 30 vlastní i štvorko
lesovú ručnú striekačku na konský 
záprah, ktorá je akcieschopná. 

Unínski požiarnici - hasiči svoju 
dobrú pripravenosť preukázali na cvičeni
ach či súťažiach. Aktívne pracujú v poži
arnom zbore všetky kategórie: mladí 
požiarnici - žiaci, dorastenci, muži, ženy 
a družstvo civilnej obrany. Úspechy hasi
čov v Uníne boli nasledovné: 
r. 1953 - Krajská súťaž v Trnave 
- 3. miesto muži 
r. 1969 - Národné kolo v Martine 
- 3. miesto dorastenci 
r. 1971 - Celoslov. súťaž Ziarska dolina 
- 1. miesto žiaci 
r. 1972 - Národné kolo v Košiciach 
- 1. miesto dorastenky 
r. 1979 - 1985 účasť v Krajskom kole 
-žiaci 
r. 1980 - 1982 
Celoslovenská súťaž Vysoké Tatry 
- vždy 2.miesto 
r. 1984 - Celoštátna súťaž s medziná
rodnou účasťou v Svetlé nad Sázavou 
- 3.miesto v ČSSR. 

Vr. 1988 bol v obci vybudovaný poži
arnický areál, otvorený pri príležitosti 
100. výročia založenia hasičov v našej 
obci. Od r. 1989 sa tu každý rok koná 
okresná súťaž žiackych družstiev -
PLAME~. Naše družstvá sa vždy umi· 
estňujú na prvých miestach. V tomto 
roku sa naše družstvá zúčastnili okresné
ho kola previerky pripravenosti, ktoré sa 
konalo v Skalici. Muži obsadili 3.miesto, 
muži nad 35 rokov 2. miesto, dorastenci 
4. miesto a dorastenky 1. miesto a postup 
na krajskú súťaž. Krajská súťaž sa konala 
v Moravskom Svätom Jáne. Po veľmi 
dobrom výkone obsadili 2.miesto. Naše 
družstvo dorasteniek súťažilo v tomto 
zložení: Alžbeta :Ziiínková, Milena 
Rešetková, Michaela Faganová, 
Dominika Tomšová, Lucia Švecová, 
Zuzana Bartalová, Petronela Petržalová, 
Henrieta Flamíková, Júlia Tokošová 
a Jana Flajžíková. Vedúci družstva bol 
velitel DHZ Peter Vanek a pomocníci 
Roman Chrenka a Miroslav Karas. 

Bohatá je i činnosť na úseku kultúrno
spoločenskej činnosti. 

(pokračovanie na str. 6) 
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Slouenskg zučiz drobnochouateľou 
u Unfne 1 g13 - 2003 

Dňa 17. mája 2003 si Miestna organizácia slovenského zväzu 
chovateľov v Uníne pripomenula tridsiate výročie svojej existencie. 
Pri tejto pn1ežitosti si dovolím pripomenúť niekoľko významných 
udalostí zo života chovateľského spolku ako aj jeho členov. 

V sedemdesiatych rokoch sa začali hromadne formovať chova
teľské spolky i na dedinách. Chovateľské organizácie vznikali 
v Gbeloch, Letničí, Radimove, Radošovciach, Petrovej Vsi, Dojči 
a Jablonici. V Uníne sa Miestna organizácia začala formovať v roku 
1973. Hoci sa vera pfsomností nezachovalo vieme, že vtedajší cho
vateľský spolok združoval osem členov pod vedenfm p. Alexandra 
Masaryka, ktorý vykonával funkciu predsedu. Výbor ďalej pracoval 
v tomto zloženf: tajomník -Anton Hoferka, pokladník - Emil Pípa, 
hospodár - Alexander Vacula, predseda odboru hydiny - Anton 
Mihál, predseda odboru králikov - Peter Vlk. Radovými členmi boli 
Jan Benek a Ján Potreský, ktorý neskôr prevzal funkciu pokladníka. 
V rokoch 1974 - 1975 vzrástol počet členov až na 30, neskôr 
v rokoch 1983 - 1984 na 40 a v roku 1989 až 52 členov. 

Z prameňov, ktoré máme k dispozícii sa dozvedáme o veľmi 
aktívnom pôsobení MO SZCh v obci. Medzi najvýznamnejšie čin
nosti patril samozrejme chov plemenných, ale aj hospodárskych 
zvierat. No v ťažkých časoch moru a iných chorôb králikov a hydi
ny hlavne zabezpečovali prevenciu. Niektori členovia sa zúčastňo
vali školení o prevencii a očkovaní proti týmto nákazám a získané 
poznatky aplikovali v domácom prostredí. 

V roku 1979 sa v Uníne uskutočnila prvá miestna výstava drob
ných hospodárskych zvierat. Výstava prebiehala na školskom dvore 
- v areály bývalej základnej školy. Králici sa vystavovali v 42 kli
etkach, sliepky v 30 klietkach a holuby v 2 klietkach. Vystavovali 
sa nasledovné plemená králikov: novozélandský biely, viedenský 
biely, kastorex, moravský modrý, nemecký strakáč, veľký svetlý 
striebristý, holičský rex; ďalej sa vystavovali nasledovné plemená 
hydiny: oravky, orpingontky, viandotka strieborná, holanďanky, 
plymutka pásiková a biela; plemená holubov: slovenský hrvoliak, 
kotrmeliak, moravský pštros, kingy, poštové holuby, pávíci. Z kačíc 
sa vystavovali kačica pyžmová, kačica ruánska, bol vystavovaný aj 
bažant zlatý, papagáje, hrdličky, korytnačky a andulky. f>alšie 
miestne výstavy sa uskutočnili v rokoch 1989 a 1992. Zásluhou p. 
MUDr. Mariána Landla sa v Uníne v roku 1987 začal šíriť chov 
oviec. 

MO SZCh sa podieľa aj na organizovaní kultúrno-spoločen
ských podujatí ako pre členov, tak i nečlenov. Ako najvýznamnej
šie podujatia treba spomenúť zájazdy na Medzinárodnú výstavu 
drobných hospodárskych zvierat do Brna (r. 1974 a 1975); Národnú 
výstavu v Nitre (r. 1987, 2001). Okrem toho treba spomenúť aj 
organizovanie šponových podujatí pre mladých členov a všetky 
deti, pripravu tanečných zábav, plesov, Silvestrovských večerov, ale 
aj kultúrnych podujatí pri priležitosti dňa žien. 

Chovateľský spolok tiež prispieva k zviditeľňovaniu obce. 
Niektori členovia sa účastnili rôznych výstav hlavne oblastných 
a okresných, za čo boli aj odmenení významnými oceneniami. Za 
dlhoročnú prácu a zásluhy o rozvoj bol ocenený p. Alexander 
Masaryk bronzovou, striebornou a zlatou medailou chovateľa. 
Odznakom čestného chovateľa bol ocenený p. Manin Bajan, ktorý 
už dnes nie je medzi nami. Spomeňme si aj na tých členov, ktori už 
naše rady navždy opustili. 

Miestna organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Uníne nie je 
najstaršou organizáciou. Od svojho vzniku sa jej členovia snažia 
aktívne zapájať do diania v obci čoraz väčšou mierou. Tak ako v živo
te človeka nie sú len radostné chvíle, tak aj počas tridsať ročnej exi
stencie MO sa udialo niekoľko zmien. Zmenil sa výbor, vystriedali sa 
jeho členovia. Striedali sa dobré i zlé obdobia. Niektoré organizácie 
na okolí zmenám, hlavne v posledných desiatich rokoch, podľahli. 
Naša organizácia aj napriek ťažkostiam vytrvala až do dnes. Vďaka 
patri predovšetkým húževnatosti jej aktívnych členov. f>alšou náde
jou do budúcna sú najmä mladí členovia. Závisí aj od nich akým 
smerom sa bude chovateľstvo v Uníne uberať. Ci bude prekvitať 
a rozrastať sa alebo či organizácia časom zanikne. Mládež je našou 
nádejou do budúcnosti, no záleží i na nás, či dokážeme v mladých 
ľuďoch prebudiť vzťah ku zvieratám a k prirode. 

1. Vlk, tajomm'k MO SZCh 

Unfnslce noviny 

V súťažnom ročníku 2002/2003 súťažne družstvo Unín 
A v zložení PhDr. Leopold Jurík, Zdenko Pekar, Ferdinand 
Šebesta, Bc. Ferdinand Fagan, Štefan Vaculka, Radoslav Kubina 
a Jaroslav lglár skončilo v oblastnej súťaži (Trnavský kraj 
-VÚC} v stolnom tenise na 8. mieste a pri reorganizácii vypad
lo do 4. ligy, čo znamená, že bude hrať tú istú súťaž, ako dopo
siaľ, nakoľko v 2. a 3. lige sa Trnavský kraj zlúčil 
z Bratislavským krajom. 

Súťažné družstvo Unín B v zložení Jaroslav Iglár, Štefan 
Mach, Vladimír Malík, Ing. Ján Buček a Ján Vaculka skončilo 
v oblastnej súťaži (okres Skalica, Senica, Myjava a časť okresu 
Malaciek) na 10. mieste. 

Družstvo žiakov v zložení Veronika a Adriana Manišiaková, 
Peter Rusinko a Tomáš Kubina skončilo na 4. mieste zo 6. 

V súťažnom ročníku 2003/2004 TJ Unín - stolnotenisový 
oddiel zaradí do horeuvedených súťaží dve mužstvá dospelých 
a jedno družstvo žiakov. Zostavy družstiev sú podobné ako 
v minulom ročníku, až na hráča Ferdinanda Šebestu, ktorého 
sme nezískali na ďalšie hosťovanie z Petrovej V si a zamieril za 
svojimi bratmi do Senice. 

Plánom je udržať sa v krajskej súťaži dospelých, zúčastniť sa 
so žiakmi krajských súťaží a zabodovať hlasne v dievčenských 
kategóriách. 

Nato, aby sme tento ciel mohli splniť, musíme získať financie 
od sponzorov, ktorých je z roka na rok menej a náklady sú čím 
ďalej, tým vyššie. 

Bc.F.Fagan 

115. vjročie hasičského zboru 
(dokončenie zo str. 5) 

Každoročne sa koná tradičný hasičský maškarný ples v kul
túrnom dome, stavanie máje a oslava patróna hasičov sv. 
Floriána. 

V r. 1977 sme v našej obci zorganizovali Celoslovenskú 
prehliadku dychových hasičských súborov. V r. 1979 - 1981 
sme usporiadali úspešné podujatie pod názvom „Spieva celá 
dedina". 

V tomto roku sme si pripomenuli i 115. výročie založenia 
nášho zboru. Položením kvetov sme si uctili nášho patróna sv. 
Floriána, na cintoríne si spomenuli na našich zomrelých čle
nov. Potom nasledovala sv. omša v kostole sv. Martina. Po sv. 
omši v našom areále bola slávnostná schôdza, na ktorej boli 
udelené medaile a povyšovanie do hodností. Medailu za pri
kladnú prácu obdržal veliter zboru Peter Vanek, medailu za 
mimoriadne zásluhy Štefan Andel, medailu za vernosť 50 rokov 
pp. Ladislav Bilovský, František Fagan a Ondrej Malík. Výbor 
Dobrovoľného hasičského zboru má 13 členov, ktorí sa pravi
delne raz za mesiac schádzajú na svojich schôdzach. V tomto 
roku má Dobrovoľný hasičský zbor 80 členov, z toho je 23 žien 
a 3 družstvá mladých hasičov. 

Naši hasiči úspešne zasahovali i pri požiari dňa 5. júna 
2003, keď zlikvidovali šírenie ohňa v povalovom priestranstve 
up. Rozálie Rehákovej v Uníne č.274. 

Treba sa poďakovať všetkým členom nášho zboru, ktorí sa 
podielajú na práci v hasičskom zbore. Dôslednou preventívnou 
činnosťou, odbornou prípravou a výcvikom urobíme všetko 
preto, aby sme požiarom zabraňovali a zmenšovali dosah 
veľkých škôd, ktoré požiare spôsobujú. 

Marián Švec 
predseda DPZ Unín 
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Umiestnenie po skonfenr sať afného 
rolnfka „B" trieda - starší liaci 2002/2003 

skóre počet výhra remíza prehra body 
zápasov 

1. TJ Štefanov 70:13 14 11 1 2 34 
2. TJ Unín 65:21 14 11 o 3 33 
3. TJ Vrádište 70:33 14 s 2 4 26 
4. TJ Petrova Ves 65:20 14 s 1 5 25 
5. TJ Stráže 4S:32 14 7 1 6 22 
6. TJ FK B.Sv.Jur 36:6S 14 3 2 9 11 
7. TJ Dojč 20:S6 14 2 1 11 7 
S. TJ L.Nová Ves 14:115 14 1 2 11 5 

Poradie strelcov: Tureček B. - 12, Seba P. -11, švec - IO, 
Mlčúch -7, Daniel - 6, Mágr-5, Vach- 5, Rusinko - 3, Potreský -
2, Kubina - 2, Hájek - l, Matula M. -1, 

Do nového súťažného ročru1ca 2003 / 2004 je prihlásené namies
to starších žiakov mužstvo mladších žiakov nakoľko väčšina súčas
ných hráčov splňa podmienky pre štart v tejto vekovej kategórii. 

Začiatok nového súťažného ročníka Majstrovstiev okresu 
mladších žiakov bude 23.0S.2003. 

Vylosovanie sút!aže 110 mladií žiaci, 
jeseDDá čast! 

1. kolo 23.S.03 B. Mikuláš Unín 
2. kolo 30.S.03 Unín Gbely 
3. kolo 6.9.03 Mor. Sv. Ján Unín 
4. kolo 13. 9. 03 Unín Radošovce 
5. kolo 20.9.03 Šaštín Unín 
6. kolo 27.9.03 Unín Trnovec 
7. kolo 4. IO. 03 Holíč Unín 
S. kolo 12. 10.03 Brodské Unín 
9. kolo lS. IO. 03 Vorno Voľno 

IO.kolo 25. IO. 03 Senica „B" Unín 
11.kolo 1. 11. 03 Unín Kúty 

Umiestnenie po skonfenr mť a!ného rofnfka 
II. trieda - Dorast 2002/2003 

skóre poč. výhra remíza prehra body 
zápas. 

1. TJ Družs. Unín 56:18 20 14 3 3 45 
2. FK SH Senica „C" 4:27 20 12 3 5 39 
3. FK Družstevník 

Smolinské 59:41 20 13 o 7 39 
4. TJ Družs. Radimov 45:44 20 11 4 5 37 
5. TJ Družs. Trnovec 43:30 20 9 5 6 32 
6. TJ Letničie 30:34 20 6 5 s 23 
7. TJ Družstevník 

Pop. Močidlany 23:42 20 7 2 10 23 
S. TJ Iskra Holíč ,,B" 32:4S 20 6 2 11 20 
9. TJ Družs. Koválov 3S:54 20 6 1 12 19 
1 O. TJ Družs. Prietrž 29:5S 20 4 4 12 16 
11. TJ Slovan Dubovce 1S:51 20 4 3 13 15 

Po slušných výkonoch našich dorastencov sa im zaslúžene 
podarilo postúpiť do Majstrovstiech okresu. Spolu s nimi sú 
postupujúcimi mužstvá FK Senica „C" a TJ Smolinské. 

Najlepšími strelcami dorastu sú P. Bartal - , M. Hoferka - S, 
Tureček-
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Vylosovanie sútaže 110 dorast, 
jeseDDáčas( 

1.kolo IO. S.03 Cerová Unín 14:00 
2.kolo 17. S.03 Unín Jablonica 13:30 
3.kolo 24.S.03 Rovensko Unín 9:00 
4.kolo 31. s. 03 Unín Sobotište 13:30 
5.kolo 7.9.03 Smolinské Unín 13:00 
6.kolo 14.9.03 Unín Sekule 13:00 
7.kolo 21. 9. 03 Castkov Unín 12:30 
S.kolo 2S.9.03 Kopčany Unín 9:00 
9.kolo 5.10. 03 Unín M.Háj 12:00 
IO.kolo 12.IO. 03 Oreské Unín 9:00 
11.kolo 19.10. 03 Unín Hlboké 11:30 
12.kolo 26.IO. 03 P.Ves Unín I0:30 
13.kolo 2.11. 03 Unín Mor. Sv. Ján 11:00 
14.kolo 9.11. 03 Šaštín Unín 11:00 
15.kolo 16.11. 03 Unín B. Mikuláš 10:30 

Umiestnenie po jesennej fastl 
II. trieda - „Rn mulstuo 

skóre poč. výhra remíza prehra body 
zápas. 

1. TJ Družs. Prietrž 75:32 26 19 2 5 59 
2. ŠK Banik Cáry 6S:29 26 19 o 7 57 
3. TJ Družs. Mokrý Háj 66:42 26 lS 3 5 57 
4. TJ Družs. Unín 57:22 26 16 6 4 54 
5. TJ Družs. Pop. 
Močidlany 46:41 26 13 2 11 41 

6. TJ Družs. Vrádište 55:51 26 12 3 1 39 
7. ŠK Dunaj Chropov 43:41 26 12 4 IO 37 
S. TJ Tatran Jablonica 67:76 26 11 2 13 35 
9. TJ Družs. L. N. Ves 43:53 26 9 3 14 30 
IO. TJ Družs. Radimov 45:56 26 9 2 15 29 
11. TJ Družs. Trnovec 52:69 26 s 3 15 27 
12. TJ Družs. Sobotište 35:76 26 7 4 15 25 
13. TJ Spartak 

Šaštín-Stráže 32:5S 26 6 2 lS 20 
14. TJ Družs.Rovensko 3S:S2 26 4 o 22 9 

Tabuľka strelcov: B. Bajan - 13, P. Drúžek - S, P. Rehák- S, 
Khúla - 7, Komorný - 6 

Vylosovaniesát!aže 
D. trieda· .,A" mužstvo, jeseDDá časť 

l.kolo IO. S.03 Rohov Unín IO:OO 
2.kolo 17.S.03 Unín Sobotište 16:00 
3.kolo 24. S.03 Jablonica Unín 16:00 
4.kolo 31. s. 03 Unín Chropov 16:00 
5.kolo 7.9.03 Čáry Unín 15:30 
6.kolo 14.9.03 Unín Stráže 15:30 
7.kolo 21. 9. 03 Lakš. N.Ves Unín 15:00 
S.kolo 2S.9.03 Pop. Močidlany Unín 15:00 
9.kolo 5.10.03 Unín Trnovec 14:30 
IO.kolo 12.I0.03 Mokrý Háj Unín 14:30 
11.kolo 19.10.03 Unín Brodské 14:00 
12.kolo 26.10.03 Vrádište Unín 14:00 
13.kolo 2.11.03 Unín Radimov 13:30 

Výbor TJ Unín ďakuje všetkým sponzorom, ktorí v ročníku 
2002/03 podporili finančne alebo materiálne futbalový oddiel. Sú 
to hlavne: Reming a.s. Consult Bratislava, SKAND Skalica, RD 
Unín, Stolárstvo Ján Pecha, Ing. Libor štefanec Šaštín, PZ Unín, 
Miroslav Mlčúch a Marián Hrtús. 

Bc. J. Ondráš 
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Oslaua 30. uQročia družby TJ SlauoJ 
morauany a TJ Drufsteunlk Unín 

Úvodom niekoľko údajov o našich partneroch. Začiatky 
telovýchovnej činnosti v Moravanoch, obci ležiacej severo
východne od Kyjova nedaleko od rekreačného strediska 
Kameňák sa datujú od roku 1919. V tom čase mládež 
z Moravan vytvorila 3 telocvičné spolky a to Orel, Sokol 
a DW. Tieto spolky, najmä Sokol a Orel až do svojho násil
ného zrušenia v roku 1939 boli veľmi aktívne. 

Vlastné začiatky futbalu sa datujú do rokov 1931-1934. 
Ďalšou etapou boli roky 1942-1943, keď na ihrisku v Drahách 
ročne 8-členné mužstvá hrávali v priemere 15 stretnutí so 
susednými obcami. Po oslobodení svoju činnosť obnovil Sokol 
a Orel, ktoré však svojou činnosťou čiastočne utlmili záujem 
o futbal. Tento stav trval do roku 1952, kedy bol založený 
Sokol Moravany, ktorý vstúpil do organizovaných súťaží 

okresu. 
Začiatky priatefských stretnutí medzi funkcionármi a hráč

mi TJ Unín a TJ Moravany siahajú do futbalovej sezóny r. 
1973-74. Na základe uzavretia družobnej dohody okresov 
Senica a Hodonín, na odporučenie vtedajšieho OV ČSTV 
a Okresného futbalového zväzu Senica na zasadaní výboru TJ 
vtedajší predseda Jaroslav Kríž požiadal člena výboru p.Pavla 
Bilovského, ktorý pracoval v Hodoníne, preveriť záujem fut
balových oddielov zo susednej Moravy o uzavretie družob
ných stykov. Túto ponuku prijal jeho a neskôr i náš priateľ 
p.František Veselý, vtedajší tajomník TJ Slavoj Moravany. Po 
viacnásobnom stretnutí a osobných pohovoroch bola športovo
spoločenská družba zavtšená. Bola zaznamenaná obojstranná 
účasť na výročných členských schôdzach. Turnaj v Uníne 
v roku 1975 pod názvom ,,Memoriál športovcov" vyhrali 
Moravany po víťazstvách nad Petrovou Vsou 3:2 a štefanovom 
l :O. Na turnaji v Moravanoch sme sa rozišli remízou 0:0. 
V Moravanoch sme sa zúčastnili ,Jetnej noci", na ktorej účin
kovala naša dychová hudba Unínčanka, čo pokračovalo v ďal
ších rokoch 1976-78. Tento model družobných stykov zavŕšil 
rok 1982, keď TJ Moravany oslávili 30. výročie svojho vzniku. 
Súčasťou osláv dňa 27.6.1982 bol pohárový turnaj, ktorého sa 
okrem TJ Moravany a TJ Unín zúčastnili futbalisti ž.adovíc 
a Kostelca. 

• 
Phann Dr Ľudoult fRSURft 
Lekáreň u Sv. Floriána Ša~tín 
Filiálna lekáreň Unín 
Nám. elobody 953 

Tel/fax: 034/65 92 771, mobil: 0905 845 141 

VAREZ -výroba nábytku 
VACH ŠTEFAN, Unín 151 

tel./fax: 034/6628 197, mobil: 0905 274 826 
tel. dielňa: 034/6628 204 

Unínske noviny - občasník občanov obce Unín 

Unínske noviny 

Co nasledovalo neskôr? Boli to desiatky vzájomných futba
lových stretnutí seniorských, dorasteneckých mužstiev. 
Osobitnú atmosféru mali stretnutia ,,starých pánov". Intenzita 
vzájomných družobných vzťahov mala rôznu úroveň podla 
ekonomických podmienok i aktivity vtedajších výborov TJ, ale 
i úrovne športových výsledkov, ktoré boli úmerné k aktuálne
mu stavu. 

Tieto styky prerástli okrem športovej oblasti i do kultúmo
spoločenskej spolupráce, ktorá sa najmä v ostatných rokoch 
rozšírila i na spoluprácu záhradkárskych organizácií Unína 
a Moravan. Vznikli osobné priatelstvá, často i na úrovni rodin
ných stykov. 

Treba sa nám na chvífu zastaviť a spomenúť si i na tých, 
ktorí sa na družobných stykoch na oboch stranách osobitne 
podiefali a dnešných dní sa nedožili. 

Na strane našich partnerov je p.František Veselý - nestor 
moravanského futbalu, ktorý nás opustil 22.12.1997. Ďalej 
spomíname na Miroslava Bábika, Františka Hudeca, Zdenka 
Hofirka, Jaroslava Mesíčka, Jána Ondlíška, Františka 
Hlaváčka, Jaroslava Šimečka a ďalších nemenovaných. 

Kolektív unínskych športovcov opustili nasledovní funkcio
nári a hráči: Anton Dtúžek, Anton Mach, Štefan Gabriel st., 
Ing.Ján Matula, Alojz Matuský, Marián Fagan, Ján a Anton 
Michálek. Venujme im tichú vzpomienku a úctu za všetko, čo 
pre naše TJ v hodnotenom období vykonali. 

Na záver vyslovujeme presvedčenie, že pri vzpomienke na 
30 rokov trvajúcu družbu medzi TJ Moravany a TJ Unín si 
môžeme dať sľub, že tento úprimný nefonnálny družobný styk 
v čase integrujúcej sa Európy budeme i v budúcnosti naďalej 
podporovať. Do ďalších rokov si zaželajme pevné zdravie, vera 
športových, pracovných a osobných úspechov. 

Jaroslav Kríž 

Záknkori yjl olNI nállty'eku 
Luboš MIHÁL, Unín č. 231 

tel./fax: 034/6628 266, mobil: 0905 108 109 
Ján MACEK, Kollárova 7, Holíč 

mobil: 0905 809 507 

~ 

ľJ!©W©WWJ.©íJJ/J.'l. 
Florian OVEČKA, Unín č. 357 

tel.: 034/6628 188 

PNEUSERUIS 
František FAGAN, Unín 291 

tel.: 034/ 6628 136 
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