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Program letných hodov
Piatok 11. augusta 2006
» 20.00 hod

Disco v kultúrnom dome
Organizuje TJ

Sobota 12. augusta 2006
» 10.00 hod. 

Tradičné hodové koncertovanie DH 
Unínčanka po obci

» 12.00 hod.
Zahájenie miestnej výstavy zvierat 
vo farskej záhrade
Organizuje SCHZ Unín

» 12.00 hod. 
Biliardový turnaj v Unínskom šenku
Organizuje p. Albrecht

» 20.00 hod.  
Tanečná hodová zábava na ihrisku 
TJ  (v prípade nepriazne počasia 
v KD). Do tanca a na počúvanie hrá
DH Unínčanka
Organizuje TJ

Nedeľa 13.augusta
» 7.30 a 10.30 hod.

Slávnostné sv. omše v chráme sv.
Martina

» 13.00 hod.
Pokračovanie miestnej výstavy
zvierat vo farskej záhrade

» 13.00 hod. 
Výstava miestnej amatérskej ma-
liarky Jarmily Kollárovej vo vestibu-
le KD

» 14.30 hod. 
Majstrovský futbalový zápas doras-
tu TJ Unín - TJ Š. Humence

» 17.00 hod. 
Majstrovský futbalový zápas 
A -mužstva  s TJ Š. Humence

» 20.00 hod. - Tanečná hodová zábava
v hostinci U Dalibora
Organizuje p. Kovács

Pondelok 14.augusta
» 13.30 hod. 

Tradičný futbalový hodový turnaj
neregistrovaných hráčov o „Pohár
starostu obce Unín“

Utorok 15. augusta – HODY
Slávnostné sv. omše v chráme sv. 
Martina na sviatok Nanebovzatia 
Panny Márie  

Rozhovor so starostom obce Štefanom Andelom
„A všetko vravieť z mosta do prosta,
tak ako v našom meste starosta.“  (Starosta, No name)

V tomto roku končí volebné obdobie, ako ste spokojný s plnením Vášho
volebného programu?
Volebný program 2002-2006 som sa snažil napĺňať v úzkej spolupráci s obecným
zastupiteľstvom a pracovníkmi obecného úradu. Všetky plánované úlohy a ich
plnenie záviseli od rôznych organizačných a politických reforiem a samozrejme
finančných prostriedkov. Môžeme ísť pekne od začiatku:
Dokončená bola plynofikácia obce a splynofikované boli i niektoré objekty
v majetku obce. Z dôvodu vysokej ceny plynu sa upustilo od plynofikácie napr.
viacúčelovej budovy zdravotného strediska, obecného úradu a obecných bytov,
materskej školy a kultúrneho domu.
Je vybavených 11 stavebných pozemkov a už v tomto mesiaci sa môže začať s ich
predajom podľa poradia žiadostí.
Pre rodiny bývajúce v nájomných bytoch obce boli postavené garáže.
Na Dolinke bola vybudovaná nová čakáreň. V jarných mesiacoch budúceho roka
sa začne s výstavbou čakárne pri zdravotnom stredisku. 
Bola zakúpená  traktorová kosačka, ktorá sa využíva na kosenie väčších rovných
trávnatých plôch v obci.
Pre deti boli v obci  vybudované detské ihriská.
Boli zrekonštruované  kabíny TJ a vybudované  nové sociálne zariadenia.
Zo starej pošty bola vybudovaná spoločenská miestnosť pre spoločenské organi-
zácie a knižnicu, spolu so sociálnym zariadením. 
Uskutočnila sa údržba miestnych komunikácií, hasičskej techniky, obecného trak-
tora a autobusa, miestneho rozhlasu, verejného osvetlenia, miestneho cintorína.
Pripravená je štúdia splaškovej kanalizácie obce. Z dôvodu dlhodobého plánova-
nia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti je naša obec plánovaná na výstavbu
kanalizácie až v roku 2010.
Nepodarilo sa: vybudovať lávku pre peších pri moste v hornom konci, zrekultivo-
vať bývalú skládku TKO, vybudovať park pri RD (Rajčula) a na Veľkej Dolinke
(jazero) a vybudovať vyhliadkovú vežu u Unínskych lipiek.

(pokračovanie na str. 2)
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(pokračovanie zo str. 1)

Naopak boli zrealizované neplánované
akcie ako napr. rekonštrukcia pestova-
teľskej pálenice, oprava unínskeho
potoka po prívalových vodách, výstav-
ba oplotenia farskej záhrady, zavlažo-
vanie ihriska, parkovisko pri cintoríne,
parkovisko pri obchodnom stredisku,
oprava panelovej cesty v Chrástke,
vybudovanie panelovej cesty pri ihris-
ku, zakúpenie radlice na odhŕňanie
snehu, 60 ks tapacírovaných stoličiek
a 10 stolov do KD, 5 nových lavičiek
pri dome smútku, zábradlie pri chodní-
ku do kostola, motorová pila na reza-
nie dreva a nová vianočná výzdoba.
Kovovýroba Unín zrealizovala na
vlastné náklady osvetlenie miestneho
cintorína.
Kladne hodnotím i spoluprácu s roľníc-
kym družstvom, všetkými podnika-
teľmi v obci, poštovým a farským úra-
dom a zdravotníckymi zariadeniami.
Kuriozitou možno je to, že počas mojej
pôsobnosti (12 rokov) sa v obci vyme-
nili štyria správcovia farského úradu
(vdp.Karáč, Lackovič, Jankovič
a Tasáry).
Vysoko si vážim prácu spoločenských
organizácií v obci, nakoľko nám všet-
ky dobre pracujú. Ďakujem všetkým
funkcionárom a členom týchto organi-
zácií za ich obetavosť a veľmi dobré
výsledky, ktoré dosahujú a takto zvidi-
teľňujú našu obec. Nebudem konkreti-
zovať, aby som na niekoho nezabudol.
Ešte raz všetkým ďakujem. 
Tiež ďakujem i spoluobčanom, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli k dob-
rému menu našej obce.

Vo funkcii starostu ste viacero
funkčných období, zdá sa Vám, že
politika na komunálnej úrovni sa
profesionalizuje, smeruje k odbor-
nosti, či zostáva prakticky nezme-
nená?                                           
Vo funkcii starostu som tri volebné
obdobia. Za toto obdobie sa v komu-
nálnej politike čiže samospráve  udialo
veľa zásadných zmien. Treba pozna-
menať, že sa začalo s reformami, t.j.
prechodom kompetencií zo štátnej
správy na samosprávy, teda obce. 
Zo začiatku prechod jednotlivých
odborných oblastí nebol dostatočne
odborne ani finančne zabezpečený.
Boli to napr. opatrovateľská služba,
úsek vnútornej správy - matrika, škol-
stvo, úsek územného plánovania -
vydávanie stavebných povolení.
Z dôvodu spomínanej odbornosti  boli
zriadené i tzv. spoločné úradovne nie-
koľkých obcí na spoločný stavebný

Rozhovor so starostom obce Štefanom Andelom

Dňa 4. mája 2006 pri príležitosti sviat-
ku sv. Floriána - patróna hasičov pri-
jal prezident SR Ivan Gašparovič
v Prezidentskom paláci 15 dobro-
voľných hasičov. Skalický okres zastu-
poval náš starosta Štefan Andel. 

úrad v Holíči a spoločný školský úrad
Holíč, kde patrí i naša obec.
Veľmi náročný je úsek školstva.
Myslím si, že riadenie cez bývalú škol-
skú správu bolo dobré, pretože zabez-
pečovala odbornú, materiálnu i inves-
tičnú oblasť. I keď sa nám podarilo
zabezpečiť finančné prostriedky na
splynofikovanie ZŠ, už druhý rok čaká-
me na financie na opravu strechy. Po
zdražení energií a po ich uhradení nám
nezostávajú financie na dobudovanie
areálu základnej školy. Prevádzku
materskej školy financuje obec
v plnom rozsahu.
V obmedzenom rozsahu na obec prešli
i kompetencie na úseku pozemných
komunikácií, vodného hospodárstva,
sociálnej pomoci, ochrany prírody
(výrub drevín), úsek telesnej kultúry
a úsek zdravotníctva. Z toho dôvodu
pracovníci obce absolvovali viacero
odborných školení, aby sme tieto
úlohy zvládli. 

Zlepšili sa možnosti získať finančnú
pomoc z rôznych fondov po vstupe
SR do EÚ a decentralizácii?
Áno, je pravda že sa zlepšili, avšak je
to opäť veľmi zdĺhavý a náročný pro-
ces. Minimálne pol roka trvá (to sú
moje skúsenosti), než dostaneme
odpoveď na žiadosť, ktorá musí spĺňať
všetky predpísané náležitosti a nie je
ich málo. Pretože naša obec sa snaží
využívať ponúknuté možnosti, podari-
lo sa nám dvakrát uspieť v malých cez-
hraničných fondoch EÚ v kultúrno-
spoločenskej oblasti a to FAJERVER
2004 s účasťou partnerov zo susedného
Rakúska a UNÍNSKE SAMOHYBY
2006 s účasťou partnerov z Českej
republiky. Myslím, že obidve poduja-
tia mali vysokú spoločenskú úroveň. 
Po roku čakania sme 30.6.2006 dostali
oznámenie, že obci Unín boli schvále-
né žiadosti a to:
a.) na rekonštrukciu verejného osvetle-
nia (výmena všetkých lámp v obci za
úsporné),
- na rekonštrukciu miestnych komuni-
kácií (zaasfaltovanie rýh po vodovode,
zaasfaltovanie panelovej cesty na
záhumní po RD,
- úprava priestranstva (parkoviská)
a čakárne pre cestujúcich pri zdravot-
nom stredisku
- úprava priestranstva a čakáreň pre
cestujúcich Pri potoku a chodník od
pomníka padlých po most
b.) vypracovanie územného plánu obce
- vypracovanie dlhodobého plánu hos-
podárskeho a sociálneho rozvoja obce.
Uvedené projekty budú financované

75 % z EÚ, 20 % zo štátneho rozpočtu
a 5 % z obecného rozpočtu. Celkový
náklad je 6.862.000,- Sk. Zrealizované
by mali byť v období IX.2006 -
IX.2007.
Žiadosť na rekonštrukciu Kultúrneho
domu Unín bola prehodnotená bez
závad, avšak pre nedostatok financií
a veľký počet žiadostí bola zaradená do
tzv. zásobníka.
I cez dlhé čakanie som veľmi rád, že
môžeme realizovať už dlho plánované
a potrebné práce v obci. Stačí snáď
spomenúť iba toľko, že v okrese
Skalica boli schválené projekty z
prostriedkov EÚ iba štyrom obciam.
Okrem spomínaných fondov EÚ je
stále možnosť získať dotácie i z rôz-
nych ministerstiev, environmentálneho
fondu, fondu obnovy dediny a ďalších.
Za obdobie, čo vykonávam túto funk-
ciu som si vybudoval veľmi dobré kon-
takty na úrovni okresu, obvodu, kraja,
ale i na niektorých ministerstvách SR.
Viem za kým, a v akej záležitosti treba
ísť, a kto je schopný a ochotný našej
obci pomôcť. 

Vaše skúsenosti a spolupráca
s občanmi?
Vážim si každého občana, s nikým sa
ľudovo povedané nehnevám. Všade
hovorím, že v Uníne sú pracovití,
vzdelaní a kultúrni ľudia. 

(dokončenie na str. 3)
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Rozhovor so starostom obce 
Štefanom Andelom
(dokončenie zo str. 2)

Vysoko si vážim a oceňujem prácu spoločenských organizá-
cií, hlavne ich funkcionárov, ktorí bez ohľadu na svoje osob-
né voľno a bez nároku na finančnú odmenu  robia dobré
meno našej obci.
Naopak mám i také skúsenosti, že viackrát vyjdem občano-
vi v ústrety v rámci svojich právomocí a privriem pri tom
obidve oči. Stačí však jeden krát opodstatnene nesúhlasiť
a už je zle. Sú občania, ktorí za celé obdobie nemajú žiadne
sťažnosti, avšak sú i takí, čo pravidelne majú problém, ktorý
treba riešiť.
Som však optimista, preto sa snažím hľadať možnosti ako sa
dá vzniknutý problém riešiť, a nie sa dopredu vzdať. 

Hrdíme sa, že sme obec s dlhoročnou kultúrnou tradí-
ciou. Nie je náš prístup k zdedeným hodnotám, tradí-
ciám a zvykom povrchný?
Kultúrna tradícia obce je veľmi široký pojem. Otázka sme-
ruje, zdá sa, do oblasti prezentovania unínskeho kroja.
Unínsky kroj je veľmi pekný, sme radi, že sa zachoval, ale
myslím si, že ho málo zviditeľňujeme. V tomto nás ďaleko
predstihli obce na susednej Morave, ale i v niektorých
obciach skalického a senického okresu. Priznajme si to,
a môžu to potvrdiť i členky únie žien, aký  je problém zabez-
pečiť účasť žien a mužov v krojoch na okresnú prehliadku.
V obci sa nám to občas podarí pri podujatiach organizova-
ných obecným úradom, jednotou dôchodcov a hlavne úniou
žien. Zaostávame oproti minulosti i v tradícii dychových
hudieb, či muzikantských kapiel. Opäť tu chýbajú mladí,
starších nemá kto nahradiť. Zriadením vyučovacích hodín
umeleckej školy na našej ZŠ už v tomto školskom roku, sa
tento stav do budúcnosti možno zlepší. Naopak som rád, že
v našej obci sú dodržiavané tradície a zvyklosti ako napr.
fašiangy, veľkonočná pochôdzka mládencov, stavanie májov,
letné a zimné hody, mikulášska pochôdzka. Tiež spoločen-
ské organizácie majú svoje tradičné podujatia napr. maškar-
ný ples - hasiči, výstavky ručných prác, kvetín - únia žien,
jednota dôchodcov, pravidelné športové podujatia, výstavy
vína - záhradkári, výstava zvieratstva - chovatelia.
Na dnešný uponáhľaný a pretechnizovaný svet s rôznymi
osobnými problémami občanov je táto oblasť u nás v dob-
rom stave.

Aké máte plány do budúcnosti v prípade, že by ste
pokračoval vo funkcii starostu i v ďalšom volebnom
období?
Či budem starostom ja, alebo niekto iný myslím si, že je
treba pokračovať v rozbehnutých aktivitách a postupne podľa
potreby realizovať nové projekty a to:
- Je pripravená dokumentácia pre výstavbu rodinných
domov v obci - 11 stavebných pozemkov v lokalite
„Záhumnie“ a „Pri škole“. Na záhumní je treba dobudovať
cca 80 m vodovodu, odpadový kanál a elektrickú prípojku.
Pri škole je treba vybudovať odpadový kanál.
- Podľa počtu žiadostí realizovať výstavbu nájomného byto-
vého domu pre mladé rodiny.
- Ekonomicky využívať školské zariadenia v obci presunom
MŠ do ZŠ. Objekt MŠ využiť na sociálne účely prípadne iné
prevádzkové zariadenie.
- Dobudovať treba vonkajšie priestory ZŠ na školské ihriská
prípadne realizovať požiadavky vedenia ZŠ.

- Pripraviť projektovú dokumentáciu na výstavbu splaškovej
gravitačnej kanalizácie v obci s napojením na ČOV Gbely.
Podľa plánu BVS (Bratislavskej vodárenskej spoločnosti)
a prípadného uspenia z fondov EÚ by sa začalo s realizá-
ciou v r. 2010.
- V spolupráci so spoločnosťou VENTUREÁL  Slovakia sa
uskutoční výstavba Veterného parku Unín, veterných elek-
trární a spojovaciích ciest k prístupovým komunikáciám. 
- Vybudovať v najkratšom období park na veľkej dolinke
v lokalite „Jazero" s dostatočným vybavením lavičiek, chod-
níkov a výsadbou novej zelene.
- Uskutočníť rekultiváciu skládky tuhého komunálneho
odpadu a divokých skládok TKO v obci.
- Realizovať generálnu opravu odpadových kanálov po celej obci
a vybudovať tzv. protipovodňové obchvaty v najkritickejších úse-
koch v katastri obce.
- V spolupráci s RD vybudovať resp. opraviť stavidlo na miestnom
potoku pre potreby obce a RD.
- V spolupráci s Obvodným pozemkovým úradom v Senici budú
vykonávané pozemkové úpravy parciel s vlastníkmi pozemkov
v k.ú. Unín.
- Vykonať rekonštrukciu - generálnu opravu kultúrneho domu.
- Udržiavať v prevádzke všetky budovy patriace do majetku obce
a podľa možnosti prispieť i na opravu cirkevných pamiatok v obci.
- Vykonať GO obecného autobusa, prípadne zabezpečiť „nový“
a udržiavať v prevádzke všetky motorové vozidla, ktoré sú v evi-
dencii obce.
- Vybudovať vyhliadkovú vežu u unínskych lipiek pre možnosti
turistiky a hlavne všetkých občanov obce (je to nesplnená úloha
z minulého volebného obdobia). 
- Podporovať činnosť všetkých spoločenských organizácií. Dobre
spolupracovať so všetkými miestnymi úradmi, podnikateľmi
a politickými stranami v obci.
Okrem týchto hlavných bodov treba zabezpečiť riadny plynulý chod
obce po technickej, administratívnej či bezpečnostnej stránke.
Treba sa prispôsobiť novému technickému pokroku a rešpektovať
možno i nepopulárne podmienky kladené politikou štátu či EÚ.
Prajem všetkým spoluobčanom, rodákom a hodovým hosťom
pevné zdravie, pohodu v rodine a príjemnú sviatočnú hodovú
atmosféru.                                               

Mgr.Martin Hoferka

Základná škola Unín oznamuje
Školský rok 2005/2006 priniesol k potešeniu pedagógov
a rodičov ďaleko uspokojivejšie výsledky žiakov v prospe-
chu a správaní ako rok minulý. Porovnajme :
školský rok 2004/2005 2005/2006
počet žiakov 190 žiakov 184 žiakov
prospelo 187 žiakov 184 žiakov
neprospelo 3 žiaci 0 žiakov
samé jednotky 45 žiakov 60 žiakov
pokarhanie triednym učiteľom 7 žiakov 0 žiakov
pokarhanie riaditeľkou školy 2 žiaci 0 žiakov
znížený 2. stupeň zo správania 5 žiakov 3 žiaci
znížený 3. stupeň zo správania 4 žiaci 3 žiaci

Pochvaly za výborné výsledky v MONITORE 9  získali :
Veronika Bartalová, Barbora Tokošová, Denis Vaši, Lucia
Žilínková, Denisa Krížová a Matúš Masaryk.

Pedagogická rada nominovala Simonu Cáfalovú na ŽIAKA
ROKA za 1. miesto v krajskom kole Biologickej olympiády
C v teoretickej časti. Za nomináciu obdržala z rúk riaditeľky
školy zlatý prívesok.                                                   -mv-
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II. ročník hasičského stanového tábora 
Po úspešnom I. ročníku stanového tábora mladých hasičov
sa jeho organizátori rozhodli, že ho uskutočnia i tento rok.
Úsilie detí poctivo trénovať počas roka, zdokonaľovať sa
a úspešne reprezentovať obec na hasičských súťažiach ich 
utvrdilo v tom, že mladí hasiči si to ozaj zaslúžia.
Peniaze na jeho realizáciu nepýtali z pokladne organizácie,
ale získali ich zberom železa. Minulý rok sa tábora zúčastni-
lo 14 detí rôznych vekových kategórií. V tomto roku organi-
zátori veria, že sa počet zvýši. Stany si spoločne postavia
4. augusta na priestranstve hasičského areálu. Dospelí sa za-
viazali postarať sa o hasičov po všetkých stránkach.
Zabezpečia celodennú stravu a bezpečný priebeh táborových
aktivít počas celých troch dní. Predstavitelia nášho futbalo-
vého zväzu ochotne poskytli účastníkom tábora sprchovanie
sa v kabínach TJ. Teda všetko je pripravené a už len zabez-
pečiť  pár teplých dní navyše, aby sa akcia vydarila.              

-mv-

Čo bolo:

- na Veľkonočnú nedeľu bola usporiadaná športovcami
tanečná zábava

- počas šibačkového Veľkonočného pondelka, mládenci
vykonali pochôdzku po obci s veľkým korbáčom oveša-
ným stužkami od mladých dievčat

- na Deň matiek sa v kultúrnom dome uskutočnilo kultúrno
-spoločenské podujatie spojené s výročnou schôdzou
Demokratickej únie žien v Uníne

- z príležitosti výročia fatimského zjavenia sa  za hojnej
účasti občanov obce uskutočnili  bohoslužby u Hoštecnej
studničky

- za podpory fondov EÚ sa v unínskych vinohradoch usku-
točnil ďalší ročník Unínskych samohybov za krásnej
diváckej účasti

- koncom mája sa v športovom areáli uskutočnilo okresné 
kolo  súťaže PLAMEŇ 2006 pre mladých požiarnikov

- napriek nepriazni počasia sa 29. júna uskutočnil tradičný
Deň detí

- futbalisti si v dňoch 8. a 9. júla  pripomenuli 6O. výročie
založenia futbalu v obci

Čo bude:

- 12. - 15. augusta letné hody (kompletná informácia na
inom mieste)

- v mesiaci október, obecný úrad organizuje v spolupráci so
spoločenskými organizáciami  stretnutie s dôchodcami z
príležitosti Mesiaca úcty k starším

- 11. - 12. novembra Martinské hody
- 6. decembra Mikulášska pochôdzka
- stolnotenisový oddiel usporiada vo vianočnom období

stolnotenisový turnaj     

Kultúrno-spoločenská činnosť

Voľby do orgánov samosprávy obce sa
uskutočnia dňa 2. decembra 2006 

v zasadačke Kultúrneho domu Unín 
od 7.00 hod. do 22.00 hod. 

Spoločenská kronika
NARODILI SA:                                                     nikto

OPUSTILI NÁS:
Viera Hyžová, vo veku  35 rokov 3.5.2006
Anna Šišková, vo veku 84 rokov 5.5.2006
Alžbeta Štetinová, vo veku 73 rokov   10.5.2006
Karolína Drúžková, vo veku 68 rokov 6.6.2006
Štefánia Tobiášová, vo veku 78 rokov 22.6.2006
Štefan Čech, vo veku 67 rokov 7.7.2006

ZOSOBÁŠILI SA:
Zdenko Straka a Katarína Danielová 17.6.2006
Mgr. Radovan Matuský a Jana Pavlíková 24.6.2006
Marek Topor a Gabriela Hochmanová 8.7.2006

JUBILANTI 

85-roční
Štefánia Grňová
Serafína Ovečková

75-roční
Ján Benek
Štefan Matuský

70-roční
Anna Petrášová
Judita Fišerová
Jarmila Michaláčová
Anton Pivák

65-roční
Terézia Faganová
Anna Papulová
Terézia Míšaná
Jozef Cvečka

60-roční
Ladislav Mihál
Cecília Vajlová
Štefan Dojčanský
Vilma Glogovská
Kamila Žilínková

55-roční
Jozef Brabec
Anna Straková
Ján Kollár
Ján Bajan

50-roční
Mária Drúžková
Peter Hupian
Milan Flamík
Anna Valachovičová
Ján Krempa
Štefánia HodonskáSúťaž „O najlepšieho detského čitateľa“

ktorú vyhlasuje Obecná knižnica v Uníne  v termíne od
1.augusta do 31.decembra 2006 
Kritériá súťaže:
- počet prečítaných kníh (beletria) je treba doložiť krátkym
obsahom alebo slovným zhodnotením prečítanej knihy
- počet požičaných kníh (náučné)
- čitateľ musí aspoň jedenkrát za mesiac navštíviť knižnicu
za účelom požičania kníh
- získavanie nových čitateľov
Súťaž bude prebiehať bodovacím systémom nasledovne:
- za každú prečítanú knihu v oblasti krásnej literatúry (vrá-
tane zaznamenaného obsahu) 5 bodov
- za každú požičanú knihu z oblasti náučnej literatúry 2 body
- za každú návštevu knižnice spojenú s požičaním kníh 1 bod
- za získanie nového aktívneho čitateľa: 
do 15 rokov (aj rodinní príslušníci) 3 body
nad 15 rokov (aj rodinní príslušníci) 5 bodov

Vyhráva čitateľ s najväčším počtom nazbieraných bodov.
Súťaž bude vyhodnotená v prvej polovici januára 2007.
Ceny: 1. cena v hodnote 800,- Sk

2. cena v hodnote 500,- Sk
3. cena v hodnote 300,- Sk
4.-5.cena každá v hodnote 200,- Sk

Jarmila Kollárová,
vedúca knižnice
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Deti to posúdili ako výborný nápad
Určite mi dáte za pravdu, že sa dospelí konečne obzreli po
obci a prišli na to, že parkom niečo chýba. Naše  parky ožili
nielen zeleňou, ale i radostným džavotom detí. Ich vylepšenie
pieskoviskom, hojdačkami, preliezkami, lavičkami a inými
oddychovými predmetmi bolo zo strany obecného úradu
výborným nápadom. Takto to vidia i deti, ktoré už nebehajú
len po uliciach a netúlajú sa po večeroch. Menšie deti park
využijú cez deň na hry, mamičky si nájdu spoločné témy na
rozhovor a staršie deti sa tešia na večerný relax a rozprávanie
s rovesníkmi. Dúfajme len, že sa naše ratolesti dočkajú aj
iných nápadov a ich realizácií.     -mv-

Sacerdos venit 
Od 1. júla tohto roku do našej obce prišiel nový duchovný
správca. Preto nás zaujímali jeho prvé dojmy z pôsobenia na
novom mieste ako i plány do budúcnosti.
Dosť veľa ľudí bolo prekvapených preložením bývalého
duchovného správcu dp. Richarda Jankoviča. Vedeli ste
dopredu, že budete preložený, a že to bude do našej far-
nosti?
Áno, 3 dni pred nástupom. Presne 27. júna 2006 ráno o 8. 15
hodine.
Mali ste už nejaké informácie o unínskej farnosti?
Nemal som žiadne informácie, ani som popravde povedané,
presne n evedel kde sa Unín nachádza. No skúsil som internet
a na oficiálnej stránke vašej obce som sa čo-to podozvedal.
Aké boli Vaše prvé dojmy po príchode do farnosti?
Zo všetkého som bol veľmi nemilo rozčarovaný.
Zatiaľ je to krátke obdobie čo tu pôsobíte, ale aké máte pred-
stavy o Vašej pastoračnej činnosti tu v unínskej farnosti?
V prvom rade nás čaká 30. septembra birmovka. Potom sa
pustíme s Božou pomocou do rozbehnutých a nedokončených
aktivít môjho predchodcu.
Mohli by ste to konkretizovať?
Chcel by som aj s pomocou farníkov a obecného úradu, v čo
pevne verím, dať veci do pôvodného stavu. Týka sa to úpravy
zanedbaného farského dvora, dokončiť započatú rekonštruk-
ciu farskej záhrady a podľa finančných možností sanovať
akútny stav starej farskej budovy. No v prvom rade sa pustiť
do opravy kostolov. Myslím si, že je to dostatočný plán aj na
tri kňazské životy.
Doteraz som spomínal len materiálnu stránku mojej farnosti.
Predovšetkým nesmieme opomenúť pastoráciu nesmrteľných
duší. Usilujem sa pokračovať v započatom diele prípravy ku
sviatosti birmovania. Ďakujem, že mi Pán Boh v prvých
momentoch v mojom novom pôsobisku poslal do cesty iba
dobré decká a dobrých obyčajných ľudí. Je vidieť, že viera je
tu vrodená a dobre vžitá. Budem sa preto snažiť nadviazať na
dobré započaté diela a kráčať v evanjeliovom duchu „žatva je
síce veľká, ale robotníkov je málo“.
Na záver čo by ste odkázali čitateľom Unínskych novín
do tohto hodového čísla ako i všetkým svojim farníkom
a hodárom?
Pán Boh daroval človeku všetko. Sme stvorení na obraz Boží,
všetko teda s mierou, aj pri hodovom stole. Nie však pod obraz.

Mgr. Tibor Tasáry, narodený v roku 1956 pocháza z farnosti
Cabaj-Čápor z okresu Nitra. Po vysviacke, ktorú mal pred
desiatimi rokmi pôsobil ako kaplán v Topoľčiankach
a Vrbovom. Od roku 1997 bol štyri roky administrátorom
v Dolných Plachtinciach (okr. Veľký Krtíš) a od roku 2001
účinkoval v Blesovciach, v okrese Topoľčany. Od 1. 7. 2006 je
ustanovený za administrátora farnosti Unín.    

-mh-

Anna Dermeková
Márii  ďakujme !
V tichej radosti žiari prsteň z kvetov,
koľko túžob k Márii volá srdcom sväto.
Rozlieha sa obcou koncert vtáčích letov,
duša vníma nežnosť a ver - znie to!

Nanebovzatá krása rajských panien,
pomoc aj útecha príšti z Tvojich ramien.
Sám Boh Ťa nám venoval ako vzácny dar,
s pokorou prosme Máriu - si nám nová jar.

Na nebeskom oblaku vznáša sa krása rias,
prišiel k nám znova ten hodový čas.
Modlitbou Ťa pozývame k bohatému stolu,
si naším vzácnym pokladom, plníš Syna vôľu.

Rozsievaš radosť, ladíš ku kostolnému spevu,
svoje deti chrániš, láskou ich vedieš k nebu.
V rodinnom krbe horí Tvoje materinské srdce,
všetci ďakujme, nech horíme ako oltárne sviece.

Pomôžme iným
V tomto roku  oslavuje Liga proti rakovine SR  16. výročie
svojho pôsobenia. Vznikla 15. januára 1990 v Bratislave a ako
jediná charitatívna organizácia vo vtedajšom ČSFR iniciova-
la boj proti rakovine podľa vzoru podobných organizácií
v Európe a vo svete. Liga proti rakovine sa stala uznávaným
partnerom štátnej zdravotnej správy.
Od začiatku svojej existencie poskytovala finančnú pomoc via-
cerým ústavom, nemocniciam, oddeleniam a laboratóriám na
celom Slovensku. Má zriadené linky pomoci a poradenské
služby s cieľom poskytovať verejnosti, pacientom a ich príbuz-
ným informácie a rady týkajúce sa tejto choroby.
Od roku 1968 sú na Slovensku spoľahlivé údaje týkajúce sa
rakoviny, ktoré zbiera a hodnotí Národný onkologický register.
Najčastejším nádorovým ochorením u mužov je od roku 1980
rakovina pľúc a od roku 1995 rakovina hrubého čreva a prosta-
ty. U žien prevláda rakovina prsníka, hrubého čreva a materni-
ce. Má stále narastajúcu tendenciu. Súčasný stav výskytu
a úmrtia jasne naznačuje, že je veľmi potrebné zintenzívniť pro-
gramy primárnej prevencie, skríningu a výchovy.
Preto i my v obci Unín, pod vedením MS SČK za spolupráce
Ligy proti rakovine Skalica, sme sa rozhodli pomáhať onko-
logickým pacientom. Šesť rokov sa zapájame na Deň narcisov
do finančnej zbierky. Liga nám zasiela prospekty, brožúry
a malé narcisky, ktoré sa rozdávajú ako symbol tejto akcie.
Zbierka sa vyznačuje vyberaním dobrovoľných peňažných
darov, ktoré sa  odovzdávajú do centra nadácie na účely onko-
lógie, o čom je vedená dokumentácia. Vyzbierané čiastky
oznamujeme rozhlasom a vystavením na výveske pred obec-
ným úradom.
Pre informáciu sa vyzbierali tieto čiastky :
- rok 2001 - 2 134 Sk                      2004 - 6 920 Sk

2002 - 5 350 Sk                      2005 - 5 055 Sk
2003 - 5 030 Sk                      2006 - 9 140 Sk

V minulom roku NsP Skalica získala od nadácie finančnú
čiastku 65.000,- Sk. Z toho bolo 50.000,- Sk použitých na
zakúpene endoskopického prístroja na vyšetrenie prostaty
a 15.000,- Sk na nákup parochní pre onkologické oddelenie. 
V roku 2006 sa  vyzbieralo v našom regióne 232.142,- Sk.
Vďaka patrí študentom, ktorí sa podujali zrealizovať tieto
zbierky, ale i Vám, občanom, ktorí ste prispeli a nie je Vám
ľahostajný osud ťažko chorých.

(dokončenie na str. 6)
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„Traktorkári“ vedia čo so 
zarobenými peniazmi 

V dnešnej dobe robia ľudia väčšinou všetko preto, aby
akýmkoľvek spôsobom rýchlo zarobili peniaze.
Organizácie poriadajú rôzne akcie, aby doplnili svoju
pokladňu o nejaký ten zisk. Už len málo toho čo robíme je
len pre zábavu, oddych a potešenie.

„Traktorkári“, teda členovia DT Klubu a organizátori už
IV. ročníka súťaže samohybov, majú inú predstavu o tom,
čo urobiť so zarobenými peniazmi. Nesedia na nich do bu-
dúceho roka, ale chcú si ich užiť. Posledný júlový víkend
usporiadali  krásny trojdňový výlet po Slovensku, na ktorý
pozvali všetkých, ktorí im pri organizácii súťaže pomáhali.
Navštívili spoločne Jánošíka na Terchovej, prezreli krásny
Oravský hrad, starú oravskú dedinu v Zuberci, Banskú
Bystricu, Jasenie a samozrejme všetko zakončili termál-
nym kúpaliskom v Kováčovej. Prezreli teda kus severného
Slovenska, kde mnohí ešte neboli. Zažili kopec zábavy
a odpočinku. Čo je však najdôležitejšie, svoj klub berú ako
skupinku ľudí, ktorí sa chcú spolu baviť. Držíme palce, aby
sa táto prednosť udržala a nepredbehla ju honba za peniaz-
mi ako je to dnes v móde.                     

Pomôžme iným
(dokončenie zo str. 5)

Na záver Vás chcem povzbudiť v zdravom spôsobe života,
pretože aj z vlastnej skúsenosti viem, že tie najjednoduchšie
rady sa najťažšie dodržujú.
Ženieme sa životom, stresujeme sa celý deň v práci, neod-
dýchneme si ani v sobotu a nedeľu, stále máme povinnosti,
lebo bez nás by sa asi zrútil svet. Keď sme vyčerpaní, chce-
me sa dobre najesť, pričom si niekedy myslíme, že len mäsi-
té jedlo je dobré. Na tých, ktorí si zabehajú alebo zacvičia
ešte stále niektorí pozeráme ako na čudákov, čo nemajú iné
povinnosti. A stále nemáme čas na preventívne vyšetrenia
u lekára, alebo z nich máme strach? Nie, nezakazujme si
všetko a nestaňme sa prehnanými puritánmi. Len sa trochu
vráťme k skromnosti našich predkov a nezabudnime oddy-
chovať. A strach z vyšetrenia? Skôr by sme sa mali báť, že
prídeme k lekárovi neskoro.                                     

Oľga Potreská 
predsedníčka MS SČK Unín 

Predstavujeme Vám ...
ADOS - p. Jarmila Štetinová  
Po roku 1990 nastali v zdravotníctve zmeny, ktoré smero-
vali k zvýšeniu kompetencií a samostatnej práci sestier.
V roku 1995 bol prijatý zákon o Agentúrach domácej ošet-
rovateľskej starostlivosti, /ďalej len ADOS/, umožňoval
sestrám zakladať súkromné zdravotnícke zariadenia na
poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v domácom
prostredí pacienta.
Čo Vás priviedlo k myšlenke súkromne podnikať, či aké
okolnosti Vás k tomu donútili?
Aj keď boli začiatky ťažké, mala som pred sebou ideu, že
toto je tá správna vec, ako môžem pomáhať chorým ľuďom
odkázaným na pomoc iných. Ocitla som sa v kolotoči vyba-
vovania potrebných dokumentov, čo mi „vďaka“ úradníckej
mašinérii trvalo vyše roka. Je tiež pravdou, že na Slovensku
existovali v tejto dobe asi tri fungujúce ADOSky a na kom-
petentných miestach nemali o tejto problematike veľa vedo-
mostí. Bola to nová vec a štátne orgány k nej pristupovali
veľmi opatrne. Len vďaka podpore svojej rodiny, som to
nakoniec zvládla a v roku 1997 som založila ADOS
v Skalici s pôsobnosťou pre celý okres.
Postupne som uzatvorila zmluvy o spolupráci so všetkými
obvodnými lekármi v okrese Skalica. Činnosť ADOS som
naplno rozbehla už v nasledujúcom roku, no niektoré zdra-
votné poisťovne v tomto období ešte neuzatvárali zmluvy
o poskytovaní a financovaní ošetrovateľskej starostlivosti. 
Ako ste začínali a aká je náplň Vašej činnosti?
Činnosť ADOS spočíva v poskytovaní ošetrovateľskej sta-
rostlivosti v domácom prostredí všetkým vekovým kategó-
riám obyvateľov, ktorí nie sú schopní navštevovať zdravot-
nícke zariadenie z rôznych dôvodov. Ošetrovateľské výkony
ordinuje lekár podľa stavu pacienta a sú hradené, až na niek-
toré výnimky, zo zdravotného poistenia. Najčastejšie
poskytujeme výkony: podávanie injekcií, ošetrovanie rán,
preležanín, vredov predkolenia, meranie tlaku krvi, ošetro-
vateľská rehabilitácia, polohovanie, nácvik podávania inzu-
línu, ošetrovanie stómií / rôznych umelých vývodov /, odbe-
ry biologického materiálu a mnohé ďalšie. Prácu v ADOS
vykonávajú sestry-špecialistky, ktoré sa sústavne vzdelá-
vajú. Objednať služby prostredníctvom ADOS je možné
u ošetrujúceho lekára alebo priamo v kancelárii ADOS.  
Čo plánujete do budúcnosti?
Stále sa meniaca situácia v zdravotníctve, hlavne v ekono-
mickej oblasti, nás núti ísť dopredu. V minulom roku som
založila ADOS servis,  s.r.o.  so sídlom v Uníne č. 44, no až
od 1. 7. 2006 som získala povolenie na poskytovanie ošet-
rovateľskej starostlivosti, kde je naším úmyslom poskytovať
túto starostlivosť najmä naším potrebným spoluobčanom
z Unína, ale i z ďalších obcí: Radimova, Letničia, Petrovej
Vsi, Gbelov, podľa ordinácií ošetrujúcich lekárov. Opätovne
sa pokúsim  o získanie povolenia na opatrovateľskú starost-
livosť, ktorá je taktiež veľmi potrebná.  Od našich začiatkov
sa udialo veľa zmien, ktorým sme sa museli prispôsobiť.
Tak, ako ostatné Agentúry domácej ošetrovateľskej starost-
livosti, i my sme ušli kus cesty. Podľa mňa je to cesta správ-
nym smerom. Vieme, že táto práca nie je ziskovým bizni-
som, ale stretávame sa v nej s ľudskými súženiami, bolesťa-
mi, statočnosťou, láskou a ďalšími kladnými vlastnosťami,
ktoré v bežnom uponáhľanom živote zostávajú schované
a nepovšimnuté, ale pre sestry sú poučením a hlbokým
naplnením osobného i profesného života.                             

Ján Palkovič



Unínske noviny 7

Cesta do Cichowa
Tri-krát a dosť! Alebo, v najlepšom treba
skončiť!? Tradične na hody sa v poľskom
Cichowe koná hasičská súťaž ručných
striekačiek s konským záprahom. 
Nie je tomu inak ani v tomto roku. Koná sa
už tretí ročník, ktorý by hasiči neradi vynechali, preto-
že budú znova obhajovať minuloročné prvenstvo.
Keďže získavanie peňazí na túto akciu nie je vôbec jed-
noduché, rozhodli sa, že tento výlet bude posledný.
Posledný, ale poriadny. 
Hasiči si zberom železa zabezpečili financie na cestu
autobusom, aby sa do tejto krásnej časti Poľska mohli
pozrieť vo väčšom počte. Kraj je to pohostinný, akcia
výnimočná a preto zážitok z výletu určite zostane
v pamäti každého na celý život.                                

-mv-

Samohyby opäť rozochveli ulice
Unínske samohyby, názov, ktorý sa čoraz

viac začína ozývať ulicami Unína, ale i po
okolitých obciach, krajoch, dokonca i na
moravskej strane v Dolných Brániciach –
okres Brno venkov. Je to pomenovanie pre
domácky vyrobené stroje, malotraktorky

zostrojené svojimi majiteľmi na uľahčenie práce v záhradách
a ich okolí. V konečnom dôsledku to je vlastne kus umenia
takýto samohyb zostrojiť. Každý majiteľ je na svoje dielo
hrdý a veľmi rád ho porovnáva s ostatnými. A to bol aj hlav-
ný podnet na usporiadanie prvého neoficiálneho ročníka
pretekov. Bolo to v roku 2003 a akcie sa zúčastnilo 11 súťa-
žiacich, prevažne domácich majiteľov. Na akciu sa prišlo
pozrieť niekoľko desiatok nadšencov. Akcia sa zapáčila
a mnohí prisľúbili účasť aj na prípadnej ďalšej akcii. O rok
bolo rozhodnuté o ďalšom pokračovaní a začali sa písať aj
prvé dejiny Unínskych samohybov. Partia nadšencov pre
túto akciu založila DT klub. Medzi zakladateľov v tom čase
patrili – Miroslav Karas, Peter Vanek, Pavol Polakovič,
Ľubomír Polakovič, Stanislav Havel, Roman Jankovič,
Pavol Čelústka, Jozef Pecha a od roku 2006 sa pridal
František Polakovič. Akcia dostala názov Unínske samohy-
by a logom sa stala kresba SAMOHYBU, ktorej autorom je
Stanislav Havel.

Nasledoval II. ročník v roku 2004, III. ročník roku 2005 
a akcie sa zúčastňovalo čoraz viac účastníkov a návštevní-
kov. Po troch úspešných ročníkoch aj tento rok rozhýbali
Unínske samohyby život v dedine.

Spolu s Obecným úradom Unín a Poľovným združením
Unín vznikol ďalší ročník spolufinancovaný Európskou
Úniou. Bol to IV. ročník, ktorý bol veľmi úspešný, ale i naj-
náročnejší z hľadiska prípravy akcie. Okrem bežných pro-
blémov sa vyskytlo i veľa závažných, ktoré bolo treba vy-
riešiť doslova okamžite. Tu bolo vidieť hlavne snahu členov
DT klubu, ktorí nenechali nič na náhodu a vyriešili aj tieto
ťažkosti za pomoci p. Floriána Ovečku a firmy Kovagaz. Za
túto veľkú pomoc im patrí ešte raz poďakovanie. Nemalú
úlohu v tomto roku zohralo i počasie. Všetci si dobre
pamätáme celotýždenné dažde, ktoré skúšali trpezlivosť
všetkých organizátorov. Napokon i v tomto prípade si
zachovali chladnú hlavu a akciu na poslednú chvíľu, presne
tak ako minulý rok, presťahovali k poľovníckej chate.
Nevedeli si totiž predstaviť túto akciu inde, než v prekrásnej
prírode unínskych vinohradov. Za túto namáhavú prípravu
boli odmenení 35 súťažiacimi so SAMOHYBMI a návštev-

Členovia DT Klub-u Unín

nosťou okolo 2000 divákov.
Samotná akcia prebiehala tradične podľa etáp. Prehliadka

samohybov začínala pred pohostinstvom v strede obce.
Potom sa konala okružná jazda všetkých zúčastnených uli-
cami obce a nasledoval presun po vlastnej osi na miesto pre-
tekov do unínskych vinohradov k poľovníckej chate.

Samotné preteky boli zmesou súťažných disciplín, ktoré
preverili zručnosť súťažiacich, ale aj spoľahlivosť a silu stro-
jov. Medzi súťažné disciplíny patrili : jazda s vodou, cúva-
nie s vlečkou do vyhradeného priestoru, ťahanie bremena.
Najatraktívnejšou disciplínou pre divákov bolo preťahova-
nie sa traktorov.

Súťažiaci aj diváci súťažili v rúbaní dreva na čas, v pití
piva, alebo si mohli zatipovať v súťaži motor kaput, v ktorej
sa tipoval čas chodu motora na plný plyn bez vody a oleja.
Deti sa mohli do sýtosti a zadarmo povoziť na koňoch, alebo
na motorovej štvorkolke. Po vyhodnotení súťažných discip-
lín sa pokračovalo v tanečnej zábave až do rána. Priebeh
akcie je možné pozrieť si na DVD, ktoré si môžu priaznivci
objednať u organizátorov za symbolickú cenu.

Škoda je, že niektorí občania, ktorí by sa mohli so svoji-
mi krásnymi strojmi na akcii zúčastniť sú pasívni. Potom sa
stáva, ako i tento rok, že väčšina strojov pochádza z okoli-
tých obcí,  ba dokonca i z ďalekých okresov. Toto sa týka
i diváckej účasti.

DT klub sa aktívne zapája do miestnych akcií v obci.
Tento rok čiastočne sponzoroval detský maškarný ples,
a deň detí v materskej škole. Taktiež sa podieľa na rozvoji
obce zhotovením prenosných lavičiek a v rámci akcie samo-
hybov zabezpečil veľký vojenský stan, ktorý sa využije i pri
rôznych akciách obce. DT klub úspešne reprezentoval našu
obec 6 strojmi i v ČR v Dolných Brániciach okres Brno-
venkov na podobnej akcii.

Čo sa týka budúcnosti, klub sa zaregistroval na webovej
stránke www.samohyby.sk, kde bude informovať záujemcov
o ďalších aktivitách. Taktiež chce klub i naďalej pokračovať
v organizovaní pretekov, zúčastňovať sa na reprezentovaní
a rozvoji obce ako registrovaná organizácia.

Záverom sa členovia klubu chcú touto cestou poďakovať
všetkým, ktorí sa aktívne podieľali pri organizovaní nároč-
nej akcie. Ďalej ďakujú zúčastneným súťažiacim a sponzo-
rom, bez ktorých by sa táto akcia nemohla uskutočniť.          

Jozef Pecha
člen DT klubu
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Dobrovoľný hasičský zbor a jeho
tohtoročné výsledky
Dobrovoľný hasičský zbor v Uníne môže byť pyšný na svoju
základňu. Hneď od prvej akcie  začali súťažiaci zbierať pekné
výsledky. 27. mája sa uskutočnilo v našom areále okresné
kolo hry „Plameň 2006“. 

Kategória chlapcov mala veľkú konkurenciu. Naši chlapci
vytvorili dve družstvá - mladší s názvom Unín II. a starší
Unín I. Po dôslednej príprave na túto súťaž obe družstvá uká-
zali, že ich námaha nebola marná. Starší chlapci len o nece-
lých 9 bodov zobrali prvenstvo mladším chlapcom. Ani
dievčatá nezostali bez medailí, pretože si vybojovali
1. miesto. (dokončenie na str. 9)

Družstvo mladých hasičov na krajskej súťaži.

Družstvo mladých hasičiek na krajskej súťaži.

Dojmy tetky Zuzky
Moji miuí, minule sem písaua, že budú u chati Samohibi,

že sa tam chistá veliká paráda. No moc nechíbauo a biuo po
parádze. Šeci sa furt medzi sebú dohadovali de to treba uro-
bit, ked počasí biuo velice nevispitatelné a ňikdo sa nemo-
heu stopercentňe zaručit, že akurát vtedi nebude pršat. Po
ňekolkodňovem natahovaňí, ked aj mi, starenki sme z teho
bili hotové, lebo sme vúbec nestihali sledovat reči co kouem
teho bili, starosta rozhodeu - Nech to je na hrišti! Už sem si
poznachistávaua aj fjertoch, reku Zuzinko, mosíš sa pjekne
virichtovat, budú tu hosté až z Moravy, ked naráz huásiuo, že
to bude u chati. Nuž, nedauo sa ňic robit. Ked sa sce čovjek
zabavit a užit si kultúre na prekážki nesmí hledzet. Tak sem
sa teda virichtovaua, muj mja nauožiu na svuj plkotáček
a jeli sme do Vinohradú. Tam Vam biuo národa! Ale mosim
povidat, mjeli to pjekňe zrichtované. Okrem kopca traktorkú
sem konečňe na vlastňí oči vidzeua aj ňejakich tich huaválú,
co sa došli pretŕčat a slubovali hori doli. Ešte že tento rok sa
samohibi kvúli grantu  moseli konat tak skoro. Ináč bi to
biou po volbách, a to bi sa už veru ňikdo neukázau. Tí co sa
ke koritu dostali sa ukazovat nepotrebujú, zatát majú dost,
a tí, co sa nedostali co vám možú naslubovat, ked do dalšich
voleb je daleko. Takto pjekňe došli, sem-tam si posedzeli,
popuacili po pivku a nezapomjeli prituplovat: „Volte nás!“.
Ale neňi sa co čudovat, aj toto patrí ke kultúri. No vječí kul-
túra biua aňi né tak prímo v deň akcie, jak pár dňí pred ňú.
Jeden obecňí folklór biu, ked sa handrkovauo de sa akcia
spraví, a druhí ked na chace odstrihli eletriku. To vám pjek-
ňe došli eletrikári na auce, povidali, že načerno sa bere prúd
a cvak. A biou dosvícené. Možno, že si dotiční misleu, že
konečňe prestanú zdražovat eletriku, ked zamedzí dalšímu
rozkrádaňú. Nevim, ale furt mi tam cosi neštimuje. Trošku aj
chápu teho čovjeka. Je to strašňe velikí poctivec a svjedomí
mu už nedauo spávat. Čert ber ket sa parkrát do roka na
chace urobí menší oslava, co tam spálíte eletriky pri svícení,
čert to zeber. Ale tu sa jednauo o velikí podňik, kerí bi spá-
liu moc, proto biuo nutné konat. Vcelku ušlachtiuá pohnút-
ka, enem kebi nebiua motivovaná záviscú a uakomstvem.
A to je dicki špatné, nech bi sa to aj sebelepší míňiuo. 

V prvním momence sa šeci dušovali, že si veru posvíca na
teho domácího závistlivca, kerí ohroziu plinué čerpaní peňez
až z Bruselu a že mu povjedzá co to do duše. Konečňe sme
ukázali svoju siu, co dokážeme, ked sa nám sce. Ňekdo tak,
že napíše anonim a druhí tak, že aj ked ňekdo robí napeství,
dá sa ít za svojim. Vlastňe mi sme vám takí strašňe dobro-
prajní, ale chiba je, že enem pro sebja, nanajvíš pro svoju
rodzinu. Ked sa ňekomu ňeco podarí z dzedzini, dicki vidzí-
me to zué a špatné a nevíme sa tešit ze společňího. Jak kebi
sme sa báli držat jeden pri druhem. Alebo sa bojíme, že ked
súsed má víc, na mňa už neostane? Ja sem ceuí život po
troškách braua z drustva, fčil sa už možu priznat, ked su
v dúchodze. A brali aj ostatňí krmički a žádna sme si ňic
nezávidzeli aňi sa nezrádzali a družstvo to prežiou. (Šak sem
nebiua največí kmín na drustvje). Vím, že je inačí doba, ale
závist a uakomstvo dicki zostane záviscú a uakomstvem.
A takí čovjek chrapúňem. 

No bili aj ludé, co predvídali neprízeň osudu a tak
v cichosci chistali núdzoví variant, napríklad tak, že sa dali
do rekonštrukcie zahradi, abi až dojde na najhorší, poskitli
pomocnú ruku. To bi teprv potom bili samohibi!

Počasí sa umúdriuo a tak to biuo tak, jak to biuo.
Medzitím, co sa pokračovauo v rekonštrukciji zahradi, obec-
ňí páňi dali urobit po dzedziňe hópački pro dzecka. Najskúr
sme brblali, že pro naše ratolesci ňic nerobíme, a včil zas, že
to spravili na špatnich místách. Dzecka moc kričá a revú a to

aj neskoro do večera. Najmúdrejší bi asi biuo, kebi sa nechá-
li spravit na zimu, ket sa na ňich nedá hópat, a do jara bi ich
trefiu šlak, alebo bi si na ňe ňikdo nespomjeu. Ale to tak
bívá. Ti co najvjec kričá, običajňe sa tam první hópú. Minule
ket sem išua pro starého do spolku, bi ste sa čudovali, jakí
megoňi sa tam hópali. Zrostem sa vúbec nepodobali na dzec-
ka, ale podla rečí a asi aj rozumu bi sem sa nečudovaua, kebi
nosili ešče aj plenki. Ludé, co bíváte blízko hópaček, neboj-
te sa, vidržte! Prvotňí načeňí opadne a bude to jak predtím.
A vi aspoň budete mjet visečené v parkoch.

Vaša zalaptaná Zuzina
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Ako ďalej futbalisti ?
Ešte stále v duchu doznievajúcich osláv 60. výročia založe-
nia futbalu v obci sa začalo s prípravou na nový súťažný
ročník 2006/2007. Redakcia bola zvedavá, ako  príprava na
uvedený ročník vo všetkých mužstvách začala. Preto oslo-
vila tajomníka TJ Unín p. Dušana Petráša a požiadala ho
o rozhovor.

Pán tajomník, čo nového vo futbalových kruhoch
v Uníne?
Členov výboru dosť energie  stáli oslavy 60. výročia zalo-
ženia organizovaného futbalu v Uníne. Myslíme si, že sa
nám podarila veľmi pekná spoločensko-športová akcia
v obci. Len nás mrzí veľmi nízka účasť na večernej taneč-
nej zábave. Nuž čo, všetko sa nedá zabezpečeiť na 100 %.
Po skončení osláv sa výbor začal zaoberať novou sezónou.
Na vlastnú žiadosť zo zdravotných dôvodov odstúpil
z funkcie tréner A-mužstva p. Ján Včelka. Dovoľujem si aj
cez vaše periodikum p. Včelkovi v mene svojom ako
i v mene výboru TJ poďakovať za odvedenú prácu.
Myslíme si, že v našich podmienkach, ako „domáci“ tréner
dosiahol pekné výsledky, či už to bol postup a dva krát 6.
miesto v okresnej súťaži.  Poďakovanie mu patrí i za údrž-
bu dnes už kvalitnej hracej plochy, na  ktorej má nemalú
zásluhu. Podarilo sa nám zabezpečiť nového trénera.
Mužstvo na novú sezónu začal pripravovať tréner II. triedy
p. Emil Jozefovič zo Skalice. Káder z minulej sezóny zostal
pohromade,  pravdepodobne bude doplnený len o hráčov
vychádzajúcich z dorastu. Príprava sa rozbieha len pomaly,
nakoľko hráči sú ešte na dovolenkách s rodinami. Mužstvo
trápi zranenie jednej z opôr Petra Drúžka, ktorému želáme
skoré uzdravenie a zapojenie sa do kolektívu. Po dlhom
zranení sa zapojil do prípravy Slávo Mach.
Výbor zostal pracovať v pôvodnom zložení. Trénera doras-
tu  bude vykonávať ako v minulej sezóne p. Jaroslav Kríž
st. U žiackeho kolektívu prišlo k zmene, keď od mužstva
odstúpil p. Marián Ovečka a nahradila ho trojica trénerov
Ivan Flamík, Miroslav Bartal a Milan Vymyslický.

Aké sú ciele pred nastávajúcou sezónou?
V prvom rade chceme predvádzať kvalitný a pre oči diváka
zaujímavý futbal. Chceme, aby sme na ihrisko pritiahli veľa
spokojných divákov. Káder má predpoklady na to, aby
predvádzal okuľahodiaci a efektívny futbal s patričným
bodovým ohodnotením.

Aké je finančné zabezpečenie klubu pred sezónou?
Chcel by som poďakovať všetkým sponzorom, ObÚ Unín,
KOVOVÝROBA p.Florián Ovečka, REMING Conzult
s.r.o. Ing. Slavomír Podmanický, DOKARO –
Ing.Koporec, SKAND s.r.o. Skalica, Záhradníctvo PRI-
MAVERA – p. Robert Masaryk. Snažíme sa zabezpečiť
finančné prostriedky aj inou formou, napr. organizovaním
zábav, diskoték a pod. 
Dovoľujeme si pozvať všetkých občanov obce a ich hodo-
vých hostí na zábavy, ktoré počas hodov organizujeme.
Veríme, že hráčom všetkých mužstiev  vytvoríme štandart-
né podmienky na ich činnosť.

Pán tajomník, ďakujem za rozhovor. Želáme celej futbalo-
vej obci radosť z výsledkov mužstiev a veľa kvalitných
zápasov, veľa bodov, radosť a spokojnosť divákov.                

Ján Palkovič

Futbalové jedenástky
Pri príležitosti osláv 60.výročia založenia organi-
zovaného futbalu v obci, ktoré sa konali v sobo-
tu 8. 7. 2006 a v nedeľu 9. 7. 2006 na ihrisku TJ

Unín obecný úrad medzi futbalovými zápasmi zorganizoval
súťaž v kopaní pokutových kopov. V sobotu súťažili strelci
do 15 rokov zdarma a v nedeľu strelci nad 15 rokov, kde bolo
štartovné 30,- Sk. 
V prípade neúspechu sa strelec mohol vykúpiť do druhého
kola, keď vložil 500,- Sk. Získané finančné prostriedky boli
rozdelené do MŠ a ZŠ Unín na nákup športových potrieb.
V sobotu sa súťaže zúčastnilo 47 strelcov z Unína, Holíča,
Senice a Šaštína. Prvú cenu vyhral  Michal Vymyslický
z Unína. Prvých desať najlepších strelcov bolo odmenených
cenami. Všetci zúčastnení si pochutili na zmrzline, ktorú
zabezpečil   obecný úrad.
V nedeľu sa prihlásilo 74 súťažiacich, z toho získal:
1. cenu p. Jozef Vašíček z Vrádišťa, ktorý získal odstavča a 500,- Sk  
2. cenu Pavol Hercegh, ktorý získal dres Manchester United
a 300,- Sk
3. cenu p. Marián Kurta, ktorý získal dres Slovan Bratislava
- Pavol Masaryk a 200,- Sk
4. cenu Vladimír Vlk ml. z Vrádišťa, ktorý získal futbalovú
loptu
5. cenu p. Ján Žilínek, ktorý získal tričko UEFA

Rozália Drúžková

Dobrovoľný hasičský zbor a jeho
tohtoročné výsledky

(dokončenie zo str. 8)

Víťazné družstvá dostali okrem ozajstných medailí i me-
dovníkové od starostu obce.  Postup do krajského kola bol
zabezpečený. 
Krajské kolo bolo 10. júna pripravené v Mliečnom pri Šamo-
ríne. I keď o pripravenosti súťaže ťažko hovoriť. Po príchode
na miesto museli naši dorastenci, ktorí prišli len povzbudzo-
vať, pripraviť dráhy a až potom sa mohlo začať. I o pravidlách
súťaže by sa dalo diskutovať, pretože rozhodcovia mali rôzne
názory, predstavy a kritériá. Naši mladí hasiči i cez to všetko
dokázali vybojovať výborné umiestnenia. Chlapci i dievčatá
skončili na peknom 2. mieste. Dievčatá získali navyše 1. mies-
to za najrýchlejší čas v disciplíne Útok.  
Najmladší hasiči sa zúčastnili Pohárovej súťaže v Skalici,
kde si v kategórii chlapcov najlepšie ocenenie vybojovali
tentoraz mladší chlapci. Ich prvenstvo bolo o to cennejšie,
keď sa im podarilo poraziť svojich starších kamarátov
z Unína a tí skončili na 4. mieste. Nebolo to vôbec jednodu-
ché, pretože súťažiacich družstiev bolo dvanásť. 
24. jún bol i dňom Previerky pripravenosti nášho hasičského
dorastu a družstva CO ( teda súťažiacich nad 35 rokov ). Toto
okresné kolo sa uskutočnilo v Skalici za veľmi malej účasti
družstiev. Dorastenky a dorastenci Unín získali 1. miesto
a taktiež víťazne skončilo i družstvo CO.
Na druhý deň sa konalo kolo pripravenosti i pre kategórie žien
a mužov. Naši mladší muži vytvorili družstvo Unín II. a starší
Unín I. V tento deň bola hojná účasť a o prvenstvo bojovalo 18.
súťažiacich družstiev. 
Najlepším výsledným časom v Požiarnom útoku  (23,37 s)
a Štafete (85,96 s) si starší muži zabezpečili prvenstvo. Ani
mladší muži neurobili hanbu a skončili na 2. mieste.  
Naše družstvá sa zúčastnili i na niekoľkých Pohárových súťa-
žiach v rôznych obciach. Za ich reprezentáciu sme vďační,
pretože prináša veľa obetavosti.                                   -mv-
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Konečné tabuľky futbalového 
ročníka 2005/2006
II. B tr. st. žiaci
1. Smolinské 12 9 3 0 53:10 30
2. Stráže 12 9 1 2 57:18 28
3. Radimov 12 8 2 2 44:17 26
4. Unín 12 4 3 5 9:22 15
5. Letničie 12 3 0 9 11:40 9
6. Sekule 12 2 1 9 19:55 7
7. L.N.Ves 12 2 0 10 25:56 6

MO dorast
1. Hlboké 26 22 1 3 80:23 67
2. Jablonica 26 20 2 4 122:36 62
3. Trnovec 26 17 3 6 84:34 54
4. B.Mikuláš 26 15 5 6 110:37 50
5. M.Háj 26 14 3 9 78:58 45
6. Oreské 26 13 4 9 67:46 40
7. M.Sv.Ján 26 11 3 12 67:60 36
8. Rovensko 26 11 3 12 74:74 36
9. Brodské 26 9 3 14 57:77 30
10.Unín 26 9 3 14 49:69 30
11.Cerová 26 6 4 16 36:100 22
12.P.Ves 26 6 2 18 42:88 20
13.Smolinské 26 4 5 17 30:93 17
14.Š.Humence 26 4 1 21 46:147 13

MO dospelí
1. Kúty 30 22 2 6 82:37 68
2. B.Mikuláš 30 19 6 5 78:39 63
3. Rybky 30 17 6 7 65:55 57
4. Kopčany 30 17 5 8 67:30 56
5. Oreské 30 15 7 8 62:38 52
6. Unín 30 14 4 12 53:54 46
7. Sekule 30 14 2 14 53:46 44
8. Hlboké 30 13 5 12 51:54 44
9. Cerová 30 11 8 11 40:49 41
10.Radošovce 30 10 7 13 56:56 37
11.Čáry 30 10 4 16 39:56 34
12.Brodské 30 10 3 17 50:59 33
13.Koválov 30 9 5 16 38:46 32
14.Š.Humence 30 9 4 17 62:67 31
15.Letničie 30 7 4 19 36:84 25
16.Smolinské 30 5 4 21 26:88 19

Vyžrebovanie futbalových súťaží ObFZ Senica
ročník 2006/2007 – jeseň
žiaci
1. 19.8.2006 17.00 hod. Unín - Koválov
2. 26.8.2006 17.00 hod. Unín - Rovensko
3. 29.8.2006 10.00 hod. Prietrž - Unín
4. 2.9.2006 16.00 hod. Unín - Radimov
5. 9.9.2006 16.00 hod. Rohov - Unín
6. 15.9.2006 10.00 hod. Unín - Letničie
7. 16.9.2006 15.30 hod. Š. Humence - Unín
8. 23.9.2006 15.30 hod. Unín - Sekule
9. 30.9.2006 15.30 hod. Sobotište - Unín
10. 7.10.2006 14.30 hod. Unín - P. Močidlany
11. 14.10.2006 14.30 hod. Jablonica - Unín
12. 21.10.2006 14.00 hod. Unín - Trnovec
13. 28.10.2006 14.00 hod. Dubovce - Unín

dorast
1. 6.8.2006 14.30 hod. Brodské - Unín
2. 13.8.2006 14.30 hod. Unín - Š. Humence
3. 20.8.2006 10.30 hod. Petrova Ves - Unín
4. 27.8.2006 14.30 hod. Unín - Mokrý Háj
5. 29.8.2006 14.30 hod. B. Mikuláš - Unín
6. 3.9.2006 13.30 hod. Unín - Prietrž
7. 9.9.2006 10.00 hod. Štefanov - Unín
8. 17.9.2006 13.00 hod. Unín - Jablonica
9. 23.9.2006 15.30 hod. Trnovec - Unín
10. 1.10.2006 12.00 hod. Unín - Mor.Sv.Ján
11. 8.10.2006 12.00 hod. Bor.Sv.Jur - Unín
12. 15.10.2006 12.00 hod. Unín - Rovensko
13. 22.10.2006 11.00 hod. Oreské - Unín
14. 29.10.2006 11.30 hod. Unín - Cerová
15. 5.11.2006 11.00 hod. Kopčany - Unín

dospelí
1. 6.8.2006 17.00 hod. Brodské - Unín
2. 13.8.2006 17.00 hod. Unín - Š. Humence
3. 20.8.2006 17.00 hod. Letničie - Unín
4. 27.8.2006 17.00 hod. Unín - Dubovce
5. 29.8.2006 17.00 hod. B. Mikuláš - Unín
6. 3.9.2006 16.00 hod. Unín - Hlboké
7. 10.9.2006 16.00 hod. Rybky - Unín
8. 17.9.2006 15.30 hod. Unín - Koválov
9. 24.9.2006 15.30 hod. Čáry - Unín
10. 1.10.2006 14.30 hod. Unín - Radošovce
11. 8.10.2006 14.30 hod. Sekule - Unín
12. 15.10.2006 14.30 hod. Unín - Šaštín
13. 22.10.2006 14.00 hod. Oreské - Unín
14. 29.10.2006 14.00 hod. Unín - Cerová
15. 5.11.2006 13.30 hod. Kopčany - Unín

A-mužstvo dospelých TJ Unín


