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Predvianočné obdobie je viac ako iné intervaly nášho života naplnené bežným
ľudským hľadaním – zháňaním – stálou túžbou – stálou nespokojnosťou niečo vlast-
niť, darovať, potom sa zasa nepotrebného zbaviť a ...

Je to úžasný kolobeh potrieb, ktoré človek vyzdvihuje neprávom príliš vysoko nad
obzor krásnej melanchólie, ktorú donáša adventné obdobie.

Možno by našich blízkych viac potešila iná obeta z našej strany. V diaľke už znejú
jemné tóny rolničiek. Pozastavme sa, prosím! Pokúsime sa ich zachytiť? V tom tichu,
ktoré cítime a ktoré je zároveň balzamom našej duše, vzhliadnime:
oči našich blízkych
oči ľudí, ktorých stretávame.

Ľudské oko je veľkým zázrakom. Je obrazom nášho vnútorného sveta, pocitov,
našich konaní.

Ako v rozprávkovom zrkadle vidíme v ňom lásku, záblesk radosti, rozhodnutia,
ale i nepríjemný hnev – ale to je zlo, negatívna energia, tou sa nechcem zaoberať...

V tomto prekrásnom predvianočnom období sa s radosťou naladíme pozitívne.
Ak by bolo v mojej moci, najradšej by som pohladkala teplou dlaňou ubolené

srdcia, aby cítili teplo lásky už v tomto „predvianočnom pozastavení "
aby cítili, že ich tí ostatní potrebujú,
aby chceli a vedeli žiť pre iných.

Viete, ako dlho je človek mladý? Dotiaľ, kým je jeho srdce naplnené láskou.
Zostaňme teda mladými celý život!

Viete, čo je najkrajšie a najpotešujúcejšie na svete? Sú to detské očká, v ktorých
sa jagá radosť, šťastie, ale i šibalstvo. Sú to tváre starých ľudí posiate vráskami
múdrosti a kľudným úsmevom.
Kiežby sme dokázali naplniť výrok Platona:
„Starajúc sa o šťastie iných, nachádzame svoje vlastné.“
Pokoj, lásku a radosť Vám všetkým – malým i veľkým.

S úctou 
Mgr. Marta Šišková

Predvianočné pozastavenie

Pred niekoľkými mesiacmi sme mohli
zaregistrovať článok v Katolíckych novinách,
ktorý vyzýval k započatiu beatifikačného
procesu nášho rodáka, čestného občana Prof.
Andreja Dermeka, SDB, ktorý zomrel 22.
novembra minulého roku. Už pri jeho pohre-
be vyzýval sale-ziánsku rodinu metropolita
Ján Sokol, aby zhromaždila svedectvá
a materiál, ktorý by nám pomohol plnšie
ozrejmiť jeho život. Saleziáni i z tohto pod-
netu uskutočnili v utorok 7. 12. 2004 v pries-
toroch šaštínskeho kláštora seminár o živote
a diele nášho rodáka. My sme si zasa koncom
novembra svätou omšou v kaplnke pripome-
nuli 1. výročie jeho smrti.

Toto všetko nás môže tešiť. Bolo by však
predčasné uzatvárať ako sa celý proces bude
vyvíjať. Po schválení na diecéznej úrovni by
nasledoval proces v Ríme. V prípade jeho
úspešného ukončenia, mali by sme človeka
z nášho stredu, ktorého sme takmer všetci
poznali osobne, vyzdvihnutého na oltár.
Určite by to bola pre nás pocta, ale
i záväzok. Osobne môžeme prispieť modlit-
bou za zdarný priebeh procesu alebo svojim
svedectvom. 

Všetko je to beh na dlhé trate, nie však
beh nemožný. 

Srdce nám šťastím dýše,
keď blíži sa už
čas vianočnej tíše
pre všetok náš ľud.

Poďakovanie
Počas tohtoročného sviatku

„Dušičiek“ občania obce i všetci tí,
ktorí si prišli uctiť pamiatku svojich
blízkych na unínsky cintorín, mohli
zapáliť sviečku na miesta posledného
odpočinku aj vo večerných hodinách.
Cintorín bol k príležitosti tohto sviatku
osvetlený. Zásluhu na tom má firma
KOVOVÝROBA Unín, majiteľ p.
Florián Ovečka, ktorý zabezpečil
osvetlenie ako i jeho inštaláciu v pries-
toroch cintorína a prístupovej cesty
k cintorínu. 

Obecný úrad a obecné zastupiteľst-
vo  v mene svojom, ako i v mene obča-
nov obce ďakujú p. Floriánovi
Ovečkovi za nákup a montáž osvetle-
nia.

Veľa krásnych chvíľ v pokojnej atmosfére
Vianoc, pevné zdravie, šťastie a lásku
v novom roku 2005 zo srdca praje redak-
cia Unínskych novín.



Obec Unín v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanove-
niami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods.
2, 3, 4 a 6, § 20 ods. 3, § 21 ods. 2, § 103 ods. 1 a 2 zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva

V�EOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE
O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

č. 4/2004 zo dňa 8.12.2004
o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností 

na území obce UNÍN

ÚVODNÉ USTANOVENIE
§ 1

1. Obecné zastupiteľstvo v Uníne podľa § 11 ods. 4 písm. d) záko-
na č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpi-
sov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98  zákona č 582/2004  Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1. januára 2005
daň z nehnuteľnosti  na kalendárny rok 2005, ktorý je zdaňovacím
obdobím.
2. Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov sú
uvedené v druhej časti zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych dani-
ach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, ktoré upravujú daňovníka dane z nehnuteľností, predmet
dane z nehnuteľností, základ dane z nehnuteľností,  základné ročné
sadzby dane z nehnuteľností, ktoré môže obec týmto všeobecne
záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť, oslobodenie vybraných
druhov pozemkov a zníženie dane správcom dane, vznik a zánik
daňovej  povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania,
vyrúbenie dane a platenie dane.

Čl. 1  DAŃ Z POZEMKOV
§ 2 Základ dane

1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda,
chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota
pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov
v m2  a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú
hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky
využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením
výmery pozemkov  v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2

podľa zákona č. 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladate-
ľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeo-
becnej hodnoty majetku.
3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zasta-
vané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hod-
nota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hod-
noty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.

§ 3 Sadzba dane
1. Správca dane ustanovuje, že hodnota pozemkov – ornej pôdy,
ktorou sa násobí výmera pozemkov v m2 pre pozemky uvedené
v § 2 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia je na rok 2005
suma 0,0561 Sk (§ 7 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z.z.)
2. Správca dane ustanovuje, že hodnota pozemkov, ktorou sa náso-
bí výmera pozemkov v m2 pre pozemky uvedené v § 2 odst. 3 toho
všeobecne záväzného nariadenia je na rok 2005 :
Stavebné pozemky za každý aj začatý  m2 1,40  Sk
Záhrady, zastavené plochy a nádvoria a ostatné plochy s výnimkou
stavebných pozemkov:     0,28 Sk

Čl. II.  DAŇ ZO STAVIEB
§ 4 Sadzba dane

1. Ročná sadzba dane zo stavieb je 1,- Sk za každý aj začatý m2

zastavanej plochy.
2. Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 1 tohto všeo-

becne záväzného nariadenia sa v celej obci stanovuje (§ 12 ods.
2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplat-
ku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)  takto:
a.) stavby na bývanie a ostatné stavby, tvoriace príslušenstvo hlav-
nej stavby (práčovňa, letná kuchyňa, hospodárska stavba) za m2

na 1,80 Sk
pri viacpodlažných stavbách sa základná sadzba zvyšuje za každý
aj začatý m2 na 2,70 Sk
b.) stavby rekreačných a záhradných chát a domčekov na individu-
álnu rekreáciu za m2 na 5,- Sk
pri viacpodlažných stavbách sa základná sadzba zvyšuje za každý
aj začatý m2 na 6,- Sk
c.)  stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, sklado-
vanie a administratívu za m2 na 15,- Sk
d.) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využí-
vané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby
pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej ako
vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu
za m2 na 1,80 Sk
e.) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných
garáži a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené
mimo bytových domov za m2 na 6,- Sk
f.) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžia-
ce stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie a administratívu za
m2 na 7,- Sk
g.) ostatné stavby (bazény...) za m2 na 5,- Sk

Čl. III.  DAŇ Z BYTOV
§ 5 Sadzba dane

1. Ročná sadzba dane z bytov uvedená v § 5 ods. 1 tohto všeobec-
ne záväzného nariadenia sa v celej obci stanovuje (§ 16 ods. 2
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplat-
ku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) takto:
za bytové a nebytové priestory za každý aj začatý m2 na 1,80 Sk

Čl. IV.
§ 6 Oslobodenie od dane a zníženie dane

1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane
z pozemkov (§ 17 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady) na:
- pozemky v majetku obce
- pozemky, na ktorých sú cintoríny
- pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
- cirkevné pozemky funkčne spojené so stavbou.
2. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo
stavieb  na:
- stavby v majetku obce
- stavby užívané školami a školskými zariadeniami
- cirkevné stavby.

Čl. V.
§ 7 Platenie dane

1. Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 31. marca bežného
roka.
Správca dane určuje platenie vyrubenej dane právnickým a fyzic-
kým osobám v opodstatnených prípadoch v dvoch spátkach:
1. splátka vo výške 50% zo základu dane musí byť zaplatená  do
31. marca
2. splátka vo výške 50% zo základu dane musí byť zaplatená naj-
neskôr do 30. októbra 
2. Správca dane určuje lehotu splatnosti dane 30 dní od doručenia
platobného výmeru (§ 103 ods. 2 zákona o miestnych daniach).

Čl. VI.
§ 8 Záverečné ustanovenia

1. Obecné zastupiteľstvo obce Unín sa na tomto všeobecne záväz-
nom nariadení o dani z nehnuteľnosti na rok 2005 uznieslo dňa
8.12.2004.
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom
1.1.2005, a týmto sa ruší VZN č.2/2003 zo dňa 15.12.2003.

Poplatok  za odpad na  osobu na rok 2005  =   300,- Sk
Poplatok za  každého psa na rok 2005 =     60,- Sk
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Vykonalo sa ...
Od „hodového vydania" našich novín sa  v obci vykonalo

veľa práce, najviac bolo splnených úloh na úseku  budovateľs-
kých aktivít:
- Firma Padala zo Žiliny dokončila asfaltovanie  ryhy po stav-

be plynofikácie na miestnych komunikáciách a asi v jednej
tretine zaasfaltovala i ryhy po stavbe vodovodu

- Firma ZIL-Stav s. r. o. Skalica zrealizovala úpravu vchodu do
obecného úradu a sokle okolo celej viacúčelovej budovy
zdravotného strediska a bytov. Boli dokončené práce na
vchode do ambulancií a to: fasáda, položenie dlažby a bez-
bariérový prístup k lekárovi a do lekárne.

- V časti obce „Veľká dolinka" až po kaplnku sv. Barbory bola
vykonaná kabelizácia telefónnych liniek.

- Naplánované sme mali vybudovanie zasadačky na starej
pošte, sociálne zariadenie a vykurovanie v knižnici. Túto
akciu sme museli preložiť do budúceho roka. Financie na toto
určené boli  použité na opravu miestneho potoka, nakoľko
sme chceli predísť ďalším škodám. Oprava koryta potoka bola
dokončená a obec stála 248.000,- Sk. Prostredníctvom krízo-
vého štábu okresu budeme žiadať úrad vlády SR o vrátenie
týchto prostriedkov.

- V ZŠ bolo nainštalované bezpečnostné a signalizačné zaria-
denie.

- V areáli hasičov a športovcov bol začatý výrub topoľov,
avšak práce nie sú dokončené z dôvodu zdĺhavého vybavova-
nia súhlasu na odpojenie elektrického vedenia vysokého
napätia, ktoré vedie v blízkosti topoľov. Za vyrúbané stromy
sú už vysadené nové mladé javory, duby a smreky.

- Obecný úrad a ZŠ boli v mesiaci november napojené na
internet.

- Firma Kovovýroba Unín p. Florián Ovečka zabezpečila a zre-
alizovala na vlastné náklady osvetlenie miestneho cintorína. 

Ako je nám všetkým známe, všetko záleží od objemu finanč-
ných prostriedkov. V tomto roku sme prakticky všetky budova-
teľské akcie realizovali z vlastných financií. Veríme, že po
novom roku sa príjmová časť rozpočtu naplní tak, aby sme
z vlastných prostriedkov a z prostriedkov, ktoré budeme zabez-
pečovať z možných fondov mohli postupne realizovať nasledo-
vné akcie:
- Po vypracovaní geometrických plánov začať s výkupom

pozemkov na výstavbu rodinných domov v lokalite pri ihris-
ku a na záhumní k roľníckemu družstvu.

- Vybudovať parkovisko pri zdravotnom stredisku a vybetóno-
vať plochu pre garáže k obecným bytom. Kúpiť jednu garáž
pre potreby obce. 

- Vypracovať územný plán obce. 
- Realizovať vybudovanie soc. zariadení  knižnice, zasadačku –

čitáreň a plynofikáciu knižnice. Súčasne vykonať i stavebné
úpravy v požiarnej zbrojnici.

- Opätovne zaslať žiadosť na fond životného prostredia SR na
dotáciu realizácie rekultivácie skládky TKO nad obcou.

- Zabezpečiť asfalt na zaasfaltovanie ryhy po pokládke vodo-
vodu.

- Splynofikovať aspoň jedno školské zariadenie v obci.
- Podieľať sa na vybudovaní – rozšírení skládky TKO Cunín

pre 14 obcí okresu Skalica a Senica.
-  Vybudovať čakáreň na zástavke autobusa pri zdravotnom

stredisku.
- Vykonať generálnu opravu obecného autobusu, traktora

a zakúpiť pneumatiky na požiarne vozidlo AVIA-30.

To, že sú naši občania dostatočne informovaní o dianí v obci,
bolo dôkazom i na zasadnutí obecného zastupiteľstva, konané-
ho dňa 29.10.2004 v kultúrnom dome, kde bola veľmi nízka
účasť... 

Obecná pálenica je v prevádzke od októbra. 
Vedúcim je p. Ján Míšaný, č. tel. 66 21 446, 0910 228 884.

Rozpočet na rok 2005
Rozpočet je uvedený v tis. Sk
PRÍJMY: 11 938  
Z toho:
Fiškálna decentralizácia 4 845
Dotácia na prenesené kompetencie 4 707
Daň z nehnuteľností 1 097  
Daň za zber odpadov 354
Daň z prenajatých budov 450
Cintorínske poplatky 100
Ostatné príjmy 265
Príjem od obce Radimov za spoloč.objekty 120

VÝDAVKY: 11 938   
Z toho bežné výdavky 10 648  
v tom:
Vnútorná správa 1 774  
Finančné operácie 48  
Splátka úrokov 27
Požiarna ochrana 68
Všeobecná pracovná oblasť    126
Cestná doprava 282
Nakladanie s odpadmi                   378
Rozvoj bývania                                 96
Verejné osvetlenie 275
Zdravotníctvo                                     6
Telovýchova a šport                        50
Kultúra                                          204
Knižnica 18
Dom smútku 54
Materská škola 1 273
Základná škola 4 600
Školská jedáleň -  MŠ                    264
Sociálne služby                               257
Školská jedáleň – ZŠ a ŠKD          300
Iné všeobecné služby                      323
Splátky úverov na celoobecný        225
vodovod a byty 

Kapitálové  výdavky 1  290
v tom:
Rekonštrukcia starej pošty 305
Úprava priestranstiev pred budovou
zdravotného strediska 250
Nákup pozemkov 130
Rekonštrukcia kultúrneho domu 260
Úprava skládky TKO 60
Úprava pozemku na park (Rajčula) 30
Územný plán obce 175
Projekt rekonštrukcie verej.osvetlenia 30
Rekonštrukcia pálenice 50

Spoločenská kronika
NARODILI SA: 
David Bulko 30.7.2004
Klára Valachovičová    18.9.2004

OPUSTILI NÁS:
Karol Miškó 7.10.2004
Mária Jurigová 18.11.2004

ZOSOBÁŠILI SA:
Andrea Bilková a Miroslav Porubský  25.9.2004
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Čo bolo:

- Letné hody boli 13. – 16. augusta
- Športovci zorganizovali v piatok hodové disco a v sobotu

tanečnú zábavu, kde do tanca a na počúvanie hrala miest-
na DH Unínčanka

- Na hodovú nedeľu sa uskutočnili slávnostne bohoslužby
v chráme sv. Martina.
V poobedňajších hodinách miestni futbalisti zohrali maj-
strovské zápasy, v ktorých nepotešili hodových fanúšikov.

- V pondelok 16. augusta sa uskutočnil tradičný futbalový
turnaj neregistrovaných hráčov z obce. Palmu víťazstva
obhájilo mužstvo z Dolinky pod vedením I. Flamíka. Fut-
balový turnaj mal vysokú športovú a spoločenskú úroveň.

- Počas hodových osláv sa obcou niesla príjemná správa
o úspechu unínskych požiarnikov na I. ročníku európskej
súťaže starých ručných hasiacich striekačiek v Poľsku,
konaných v dňoch 13. – 16. 8. 2004, kde naše mužstvo
obsadilo po pekných výkonoch I. miesto. Gratulujeme im
k tomuto úspechu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu
obce Unín i SR. 

- Dňa 28. augusta sa uskutočnila za  účasti 40 hasičských
družstiev z celej SR súťaž v požiarnom športe „O pohár
prezidenta DPO SR  Jozefa Minárika".  Súťaž bola záve-
rečným spestrením akcií spojených s hasičským športom
v rámci FAJERVER 2004.

- Dňa 15. 9. 2004 sme privítali v našej obci 4-člennú dele-
gáciu poľských hasičov z mestečka Křivín.

- V nedeľu 3. 10. 2004 Jednota dôchodcov usporiadala
výstavku ručných prác.

- V piatok 8. 10. 2004 sa v obci uskutočnilo spoločné zasad-
nutie predstavenstiev dobrovoľných hasičov okresov
Skalica, Senica a Hodonín. Funkcionárov prijal na pôde
obecného úradu starosta Štefan Andel. Oboznámil ich
s činnosťou obecného úradu, miestnych hasičov a spolo-
čenským a kultúrnym životom v obci.

- V rámci mesiaca úcty k starším preukázala svoju aktivitu
i Jednota dôchodcov v Uníne. Jej členky v spolupráci
s obecným úradom dňa 10. októbra pripravili pre všetkých
dôchodcov z našej obce veľmi pekné spoločenské poduja-
tie. Akcie sa zúčastnil i poslanec NR SR Ing. Viktor Béreš.
V programe vystúpila spevácka skupina Radosť a Mária-
kvartet.

- Na „martinské hody" zorganizovali športovci hodovú
disco. Na sviatok patróna obce ako i na hodovú nedeľu sa
konali slávnostné bohoslužby v chráme sv. Martina.

- V nedeľu 5. decembra v podvečer sviatku svätého
Mikuláša sa konala tradičná mikulášska pochôdzka. Sv.
Mikuláš spolu s anjelmi obdarovali deti od 1 – 10 rokov
z obce darčekmi. Pekná tradícia pokračuje.

Čo bude...

- V adventnom období odohrajú deti z obce pod vedením
a réžiou bývalých divadelníkov, divadelné predstavenie
„Snehulienka z horárne". Pozývajú všetkých občanov
19.decembra na premiéru ich predstavenia. Deti týmto
nadväzujú na letitú tradíciu amatérskeho divadelníctva
v Uníne. Držíme im palce  na premiéru, aj do ďalších pred-
stavení.

- Novoročný stolnotenisový turnaj v telocvični ZŠ sa usku-
toční 2. januára 2005.

- Počas fašiangového obdobia sa uskutočnia plesy pre
dospelých i deti. Bližšie informácie budú podané na inter-
netovej stránke obce www.unin.sk, prostredníctvom
miestneho rozhlasu a formou plagátov.

Kultúrno-spoločenská činnosť Na�i ochotníci
Divadlo v Uníne malo už dlhú tradíciu, hrávalo sa pred i po

pôsobení pani učiteľky Márie Podmanickej. Obdobie jej pôsobenia
spomíname v súvislosti so vznikom „svadobky" v Uníne. Históriu
ochotníckeho divadla v obci čitateľom priblížime v niektorom
z nasledujúcich vydaní Unínskych novín.

Divadelné hry, ktoré M. Podmanická nacvičovala  boli najmä od
Ferka Urbánka (Strídža s pod hája, Strašidlo, Škriatok, Kamenný chod-
níček, Krutohlavci...), ktorý bol veľký majster, lebo dedinu zobrazil
svojim perom v nekonečných divadelných veselohrách. S hercami
nacvičila a predstavila obecenstvu i hry Jozefa Gregora Tajovského
(Nový život, Ženský zákon ...). Boli to všetko hry blízke dedinskému
ľudu, v ktorých bola možnosť obdivovať krásy krojov, ktoré boli
Unínčanom veľmi blízke, lebo v nich vyrástli. Ťažko sa im bolo s nimi
lúčiť, videli v nich kus svojho života. Tu sa im vrátili spomienky na dlhé
zimné večery, ktoré strávili pri páračkách peria, tkaním kobercov, ale
hlavne bohatou fantáziou výšiviek. Ukladali nitku k nitke, čím vytvori-
li honosné diela, ktoré potom uplatnili na svojich krásnych krojoch.
A aj preto bolo toľko obdivu na divadelných hrách hraných v krojoch.
V tomto smere sa mesto nikdy nevyrovná dedine. Samozrejme bola
i kritika, lebo nie každý sa vie do tohto slávnostného šatu aj riadne ob-
liecť. No hľadisko bolo vždy plné, obecenstvo sa tešilo zo slávnostne
strávených večerov, kde sa kochali nielen krásami krojov, ale i hereckým
umením svojich blízkych. Nacvičené divadelné hry najprv predstavili
domácemu publiku, spravidla v nedeľu alebo vo sviatok.  Jedno predsta-
venie bolo po obede pre deti a večer druhé pre dospelých.  Potom nav-
štívili i okolité obce. Mária Podmanická mala na starosti réžiu a jej man-
žel Jozef Podmanický bol maskérom a pomáhal s kulisami. 

V rámci priateľstva veselohru „Strašidlo" zahrali unínski herci
i v Dolných Bojanoviciach, kde si vyberali i vstupné. A zisk bol slušný.
Na oplátku oni zahrali v Uníne veselohru „Slovo má babička" a tu si
zisk zobrali zasa hostia z Dolných Bojanovíc.

Výhodou bolo, že kroje herci nemuseli nikde vypožičiavať a nevzni-
kali tým zbytočné výdavky. Všetok zisk zo vstupného sa dával do
pokladnice zväzu žien. No a aj takto sa skladala korunka ku korunke,
až z toho vznikla „svadobka" pre 250 osôb. 

Zo začiatku boli herci ozaj ochotníci, bez akejkoľvek podpory nacvi-
čovali a hrali. I občerstvenie si nosili z domu. Neskôr už ako divadelný
krúžok, tak trochu ako odmenu  za obetavosť si poriadali zájazdy (väč-
šinou vlakom) do bratislavských divadiel (Nová scéna, Národné diva-
dlo). Na tri dni boli vlakom i na zájazde v Terchovej. Veru, vo vlaku sa
mnohí dozvedeli o milých, veselých unínskych divadelníkoch.

V obci bolo toľko nádejných hereckých talentov, že by bol hriech
vymenovať  ich a na niektorého zabudnúť. Preto im všetkým patrí srdeč-
ná vďaka. Rozália Drúžková

Fotografia z divadelnej hry „Krutohlavci" z roku 1981.
Zľava stojaci: Mária Podmanická, Jozef Míšaný, Jozef Pecha, Ján
Juriga, Anna Danielová, Pavol Ovečka, Rudolf Ďurina, Mária
Drúžková, Jarmila Ďurinová, Anton Mihál, Eva Mihálová, Ján Petržala,
Dana Flamíková.
Sediaci zľava: Michaela Vaňková, Pavol Hoferka, Mária Ovečková,
Jarmila Sokolová, Mária Jurigová, Anna Faganová, Pavol Michaláč,
Jaroslav Tokoš.
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Únia �ien Unín
Na začiatku boli ženy organizované ako výbor žien pri MNV

Unín, ktorý mal len 6 členiek. Predsedníčkou bola pani Agneša
Vaňková rod. Piváková: Po nej v roku 1953 prevzala predsedníc-
tvo pani učiteľka Mária Podmanická. Za jej pôsobenia sa začala
rozširovať členská základňa  a založila sa svadobka. Činnosť žien
v obci sa zviditeľňovala hlavne poriadaním kultúrnych podujatí
rôzneho druhu a účasťou na brigádach pri skrášľovaní obce. Po
odchode pani Podmanickej do dôchodku prevzala funkciu pred-
sedníčky pani Júlia Šebová. Od roku 1986 je predsedníčkou pani
Anna Vaňková.

Členskú základňu tvoria ženy robotníckych profesií, ženy so
stredoškolským i vysokoškolským vzdelaním. Vek členiek je od
18 do 90 rokov. Do tých najmladších vkladá organizácia nádej na
ďalšie pokračovanie činnosti žien v Uníne. Najstaršou členkou je
pani Štefánia Drúžková, ktorá je členkou výboru, i keď jej zdra-
votný stav už nedovoľuje do činnosti sa aktívne zapájať. K star-
ším členkám organizácie sa radia pp. Irena Matušovichová,
Rozália Mihálová, Kamila Gabrielová, Rozália Straková, Anna
Petržalová, Rozália Flamíková, Vilma Kuchárková a Emília
Beňková.
Súčasné zloženie výboru: 
Predsedníčka: p. Anna Vaňková
Tajomníčka: p. Stanislava Žilínková
Pokladníčka: p. Anna Danielová
Podpredsedníčka: p. Štefánia Jurigová
Členky výboru: Dana Vaculková, Mária Flamíková, Anna
Reháková, Mária Drúžková, Jarmila Krempová, Terézia
Stróžová, Oľga Vávrovičová, Jarmila Ovečková, Anna Sovíková,
Štefánia Drúžková, Terézia Michálková, Jarmila Masaryková
a Darina Pechová.

Ženská organizácia patrí k najaktívnejším organizáciám
v obci, hoci v mnohých mestách a obciach ženské organizácie
zanikli. Počas svojej existencie sa ženy podieľali na nacvičovaní
ochotníckych divadiel, poriadaní tanečných zábav a rôznych kul-
túrno-spoločenských akcií v obci. Vzhľadom k tomu, že sa tiež
radi zabavia, zúčastnili sa v Prahe na „Plese Květů", v Bratislave
na „Záhoráckom bále". Viackrát poriadali i návštevy divadiel
v Bratislave, Banskej Bystrici a navštívili i Národné divadlo
v Bratislave a Prahe.

V roku 1992 pri 600. výročí vzniku obce bola v krojoch celá
dedina, čo bolo zásluhou obetavosti žien v obci, ktoré vytiahli
a obnovili kroje, do ktorých obliekli deti od najmenších až po

starkých – dôchodcov.
V rámci oživenia ľudových tradícií našej obce a okresu po-

riada naša organizácia spolu s okresnou organizáciou Únie žien
prehliadku krojovaných skupín. Na tejto vystupuje pod záštitou
organizácie spevácka skupina žien RADOSŤ, ktorá sa zúčast-
ňuje rôznych iných kultúrnych predstavení a tak  reprezentuje
i našu obec. Spevácka skupina pracuje pod vedením pani
Jarmile Štetinovej v tomto zložení: Anna Danielová, Mária
Drúžková, Zita Vaculková, Stanislava Žilínková, Ľubica
Hrebačková, Oľga Vávrovičová a Rozália Tokošová.

Jedným z vydarených podujatí v roku 1997 bola i výstavka
zákuskov napečených členkami a ich ochutnávka. Každý záku-
sok bol uvedený tiež v knižočke receptov zákuskov, ktorá bola
na tento účel vydaná, s menom gazdinky, ktorá ho na ochut-
návku priniesla.

Do činnosti organizácie žien patrí i poriadanie rôznych
výstav a kurzov pre ženy. Jednou z posledných výstav bola
výstavka kaktusov vypestovaných členkami spojená s preda-
jom. Aby organizácia získala financie na činnosť, ženy každo-
ročne zberajú liečivé rastliny, a to hlavne slez maurský, ktorý
každá pestuje doma.

Všetky akcie poriadané Úniou žien v Uníne obohatili kul-
túrny život v obci. V sebe skrývajú kus tvrdej a poctivej práce,
a hlavne snahu a chuť pracovať. Za to patrí vďaka nielen člen-
kám výboru, ale všetkým členkám organizácie.

Anna Vaňková

S oživením vinárskych tradícií súvisí i vznik občianskeho združenia Vinná
cesta Záhorie v roku 2003, ktorého je členom naša obec spolu so ZO SZZ. Vinná
cesta prezentuje vinohradnícku a vinársku tradíciu záhorského regiónu. Hoci sa
nemôžeme pochváliť rozsiahlymi súkromnými vinicami ako niektoré okolité
obce a mestá, ale o to vo väčšej miere prevláda vinárstvo. Spracovaniu hrozna
a výrobe vína sa v obci venuje ako svojmu koníčku do dvadsiatky vinárov.
Niektorí z nich si v posledných rokoch vybudovali nové vinné sklepy, či už kla-
sického podlhovastého tvaru alebo centrálneho tvaru, tzv. rotundy. Pestovatelia
a spracovatelia vinnej révy sú  väčšinou organizovaní v ZO SZZ Unín, ktorá i na
apríl 2005 pripravuje ochutnávku vín s oblastnou účasťou vystavovateľov, pričom
radi uvítajú i vzorky vinárov zo susedných oblastí. 

Vinári  väčšinou hrozno kupujú, či už z viníc miestneho RD, alebo od
súkromníkov, predovšetkým z malokarpatskej a juhoslovenskej oblasti. Niekoľkí
si zadovážili hrozno i zo známej tokajskej oblasti východného Slovenska či
susednej rakúskej oblasti. 

Prekvapujúci úspech dosiahol v minulom roku Ľuboš Mihál, ktorému sa
podarilo dopestovať ľadové víno s cukornatosťou 35° čo je v našej lokalite ojedi-
nelý prípad. Vinári sa pravidelne zúčastňujú vinárskych výstav a prehliadok.
Zatiaľ asi najlepšie hodnotené víno mal Anton Mihál na Celoslovenskej výstave
vín v Skalici v roku 2002. Jediným registrovaným vinárom s možnosťou oficiál-
neho predaja je MUDr. Marián Landl.

�Úspe�né �kôlkarky�
Dňa 27. 5. 2004 sa konala v Dunajskej

Strede V. celoštátna prehliadka výtvarnej
tvorivosti detí predškolských zariadení
Slovenska pod názvom „Žitnoostrovské
pastelky", na ktorej vystavili svoje práce
aj deti z našej materskej školy. Z takmer
1700 výtvarných prác vybrala odborná
porota 260 diel. Do tohto užšieho kola
postúpili a prácu vystavovali teraz už
žiačky 1. ročníka ZŠ Dominika Čechová
pod názvom „Ako cvičíme" a Lucia
Vaculková pod názvom „Princ Bajaja".
Dievčatám srdečne blahoželáme.

Počas školského roka 2003/2004 našu
MŠ reprezentovali na okresných prehliad-
kach v prednese poézie a prózy Katarína
Petrášová a v speváckej súťaži Blahova
notečka Barbora Šišková. Tieto prehliad-
ky však neboli osobitne hodnotené. Im
zase ďakujeme za reprezentáciu našej MŠ.

Oľga Reháková

Výstavka zákuskov rok 1997.
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Stála pri zrode svadobky
V auguste tohto roku sa dožila významného životného

jubilea 90 rokov p. Štefánia Drúžková, najstaršia členka Únie
žien v Uníne a čestná členka výboru,  ktorá od svojej mlados-
ti chodila variť na svadby, krstenie a iné slávnosti v obci
i v okolitých dedinách. Pri tejto príležitosti sme ju požiadali
o rozhovor.

Od detstva ma veľmi bavilo varenie a pečenie, no za mojich
mladých čias nebola možnosť  vyučiť sa za kuchárku ako dnes. Už
ako 20 ročné dievča som varila pri slávnostných príležitostiach
v rodine. V obci vtedy na svadby, krstenie a iné slávnosti varieva-
la p. Buchtová. Keď sa 25. 5. 1948 konala svadba Martina Štepá-
nika a Terézie Štepánikovej rod. Sňadovej, kuchárka p. Buchtová
ochorela. Vtedy ma prvý raz požiadali, aby som im pomohla
a uvarila im na svadbe. Keďže dom p.Buchtovej bol v blízkosti
svadobného domu, vždy keď som niečo uvarila, zaniesla som na
posteľ p. Buchtovej ochutnať. Po skončení svadby som dostala od
nej odporučenie, že sa nemusím obávať a môžem smelo variť.
Takto sa začala celá asi 50 ročná šnúra môjho pôsobenia
v kuchárskej oblasti v rodnej dedine i na okolí. Spoznala som
mnoho ľudí a zažila veľa veselých príhod. Snažila som sa, aby boli
vždy spokojní hostia, ale aj hostitelia. Pred svadbou som  piekla
zákusky a koláče. Na svadbe a deň pred svadbou, keď sa nosilo na
svadbu som varila.

V tom čase, keď som s varením na svadbách začínala, chodili
pred svadbou družičky po dedine a vypožičiavali náčinie (príbo-
ry, taniere, misy), aby bolo dosť pre všetkých svadobných hostí.
Každý mal svoje náčinie označené, aby sa mohlo po svadbe zase
vrátiť pôvodnému majiteľovi. Toto bolo veľmi nepraktické
a náročné. Po prisťahovaní rodiny Podmanických do obce, som
pracovala ako školníčka v základnej škole. Pán Podmanický bol
riaditeľom Základnej školy v Uníne a p. Podmanická bola učite-
ľkou. Keďže to boli mladí aktívni ľudia, p. Podmanická sa stala
predsedníčkou zväzu žien v obci. Keď videla, aké problémy robí
zbieranie náčinia, pristúpila na môj návrh, že nacvičí divadlo a zo
zisku sa bude postupne náčinie nakupovať a požičiavať všetkým
občanom. Z prvého zisku z divadla sa zakúpilo 50 nerezových prí-
borov. Ženy organizované v zväze žien postupne podľa abecedy

chodili vyberať do kultúrneho domu  vstupné na svadobné zábavy,
kde  od každého návštevníka vybrali 1,- Sk. Za tieto peniaze sa
potom dokupovali taniere, misy a ostatné.  Všetko náčinie som
nakúpila  a nanosila v „noši" na chrbte z Holíča.  Pravdepodobne
aj preto som mala  taký vzťah ku svadobke ako ku vlastnému, lebo
som vedela oceniť každý kúsok ťažko nadobudnutého náčinia.
Najprv bolo náčinie uskladnené priamo u nás doma, kde si ho
ľudia vypožičiavali. No po čase, keď  sa už zakúpilo viac náčinia,
umiestnili sme ho do voľnej miestnosti v budove zdravotného stre-
diska, neskôr v budove bývalého miestneho národného výboru,
v pivnici kultúrneho domu  a dnes už má v kultúrnom dome svoju
miestnosť. Do roku 1990 som svadobku mala na starosti ja, po
mne prebrala túto činnosť mladšia členka výboru únie žien p.
Terézia Stróžová. Svadobka do dnešného dňa slúži pre potreby
všetkých občanov. Je vybavená nielen drobným náčiním, ale
i miešačkou cesta a rôznymi elektrospotrebičmi, ktoré sú zabudo-
vané v kuchyni kultúrneho domu.

Ďakujeme za rozhovor, do ďalších rokov života Vám prajeme
veľa zdravia, spokojnosti a Božieho požehnania.

Rozália Drúžková

Predstavujeme Vám ...
V našom predstavovaní súkromných podnikateľov a živnostní-

kov v obci sme v tomto čísle požiadali o rozhovor p. Ľuboša
Mihála, spolumajiteľa firmy Mihál. 

Čo Vás priviedlo k myšlienke začať súkromne podnikať
a ako ste začínali ?

Už od detských liet som rád doma majstroval z dreva. Učarila
mi vôňa dreva. Rezal som a stĺkal rôzne poličky, búdky, holubní-
ky a pod. Táto záľuba formovala aj moje rozhodnutie o životnom
povolaní. Vyučil som sa stolárom a po rôznych pracovných
zastávkach v iných povolaniach som v roku 1992 ako živnostník
– stolár začal pracovať u firmy Iglár. Po nazbieraní určitých skú-
seností a praxe som sa rozhodol v roku 1997 osamostatniť a začal
vykonávať samostatne stolárske práce. Ako prvú investíciu, s kto-
rou som začal, bolo zakúpenie priestorov bývalého MNV v Uníne.
Priestory som upravil na dielňu so zameraním na stolárske práce
a upravil som  hygienické zariadenia. V roku 2001 som prijal spo-
ločníka Jána Mačeka z Holíča. Rozbeh stolárskej výroby stálo
veľa energie, ako i finančných prostriedkov. Základnou ideou
môjho podnikania je kvalita výroby. Z uvedeného dôvodu som
začal postupne zabezpečovať kvalitné mechanické stolárske stroje
a zariadenia, ako napr. cirkulárku, vretenovú tiplovačku a olepo-
vačku hrán. V budúcnosti mám v pláne mechanické stroje postup-
ne nahradiť automatickými. 

Aká je náplň činnosti Vašej firmy, pre koho a čo vyrábate ?
Ako som už spomínal, venujeme sa stolárskej výrobe.

Vyrábame kuchynské linky, sektorový nábytok, kancelársky

nábytok, detské a obývacie izby. Asi 30 % výrobkov vyrábame
pre fyzické osoby v okolí a asi 70 % výrobkov putuje do
Bratislavy a okolia. Vyrábame nielen pre fyzické, ale i právnické
osoby. Časť našich výrobkov putuje do kuchynských štúdii
v Bratislave. V minulom období sme realizovali pomerne veľkú
zákazku – výrobu kancelárskeho nábytku pre a. s. VARTA
Bratislava. Nábytok vyrábame z drevotriesky, skúšali sme aj výro-
bu z masívu, ale bola to ojedinelá zákazka. 

Na tomto mieste by som chcel osobne poďakovať všetkým
mojim spolupracovníkom, s ktorými som začínal, resp. postupne
spolupracoval a rástol po odbornej stránke aj ja. 

Čo plánujete do budúcna ?
Ako každý podnikateľ a živnostník mám aj ja kopec plánov do

budúcna. V prvom rade by som chcel doriešiť priestory, v ktorých
momentálne pracujeme. Dokončiť  rozpracované veci a skultúrniť
pracovné prostredie. Mám v úmysle riešiť výstavbu ďalších výrob-
ných a skladovacích  priestorov vo dvore prevádzky. Z časti som
upravil terén a uvažujem o ďalšej terénnej  úprave v priestoroch od
materskej škôlky. Po výrobnej stránke chceme realizovať výstav-
bu lakovne na báze ekologických lakov a sami lakovať svoje
výrobky. Nakoľko chcem dodržať kvalitu svojich výrobkov,
chcem vyrábať stolárske výrobky z BIODOSÁK, ktoré spĺňajú
normy EÚ. Rozšírením výroby a výrobných priestorov mám záu-
jem aj zvýšiť počet pracovných miest.

Verím, že moje plány, pokiaľ mi zdravie dovolí, s podporou
mojich spolupracovníkov aj zrealizujem.

Ďakujem Vám za rozhovor, prajem Vám úspešné splnenie
Vašich smelých plánov do budúcnosti.

Ján Palkovič
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Vážení čitatelia, nasledujúcimi riadkami sa  Vám chce
prihovoriť organizácia, ktorá síce patrí pod obec Štefanov,
ale podstatná časť jej členov je z Unína, ďalší sú zo Štefa-
nova, Šajdíkových Humeniec – základná organizácia cho-
vateľov poštových holubov (ZO CHPH). Organizácia patrí
do oblastného združenia, ktoré tvorí 9 ZO (Malacky, Šaš-
tín, Gbely, Kúty, Holíč, Skalica, Štefanov, Čáčov, Turá
Lúka), čo predstavuje asi 130 aktívnych členov, ktorí na
každý závod nasadia 1800 holubov. Ocenenie získa prvých
20 % doletených holubov z celej oblasti.

Našu ZO tvorí 12 členov, z toho 6 z Unína. Najstarším
členom je p. Anton Stróž od roku 1975, ďalšími sú pp.
Pavol Vach, Peter Tokoš, Jozef Míšaný, Pavol Pecha a Ján
Žilínek. 

Závodná sezóna sa skladá z 20 pretekov (máj – august),
kde najbližším mestom je Jindřichúv Hradec (180 km)
a najdlhšou trasou je trasa z Oostende v Belgicku, je to
morský prístav, z ktorého  vzdušnou čiarou do Unína je
1064 km. V posledných rokoch sa holubárstvo stáva
finančne i časovo náročným koníčkom, a tak si každý
úspech našich operencov veľmi vážime. Pravidelne sa
zúčastňujeme oblastných výstav v rámci OZ Senica –
Záhorie, kde sa vyberá víťazná kolekcia holubov a tie
potom reprezentujú náš okres na celoštátnej výstave.
Viackrát sa stalo, že vo víťaznej kolekcii boli aj holuby od
unínskych chovateľov (p. Vach, p. Tokoš).

Ďalším veľkým úspechom unínskeho chovateľa bol titul
MAJSTER OZ SENICA – ZÁHORIE, ktorým sa stal
Pavol Vach. Radi spomíname na Národný závod Slovenska
v r. 1995, keď  holub Anton Stróža z nemeckého
Schwerinu (vzdialeného 680 km) zvíťazil s 1-hodinovým
náskokom. Tiež si ceníme víťazstvo ročnej holubice Pavla
Vacha v závode z nemeckého Koblenzu (850 km).
Najrýchlejší z holubov bol víťaz závodu z Ašu (ČR), ktorý
vzdialenosť 406 km preletel za 4 hodiny a potešil svojho
majiteľa Pavla Vacha. Vrcholom holubárskej sezóny je
Svetová Olympiáda, na ktorej sa zúčastnil Anton Stróž
(1998) v holandskom meste Utrecht, aj keď iba ako divák.
Najväčším kandidátom na olympiádu bol holub TIGER
PetraTokoša, ktorému chýbalo v celkovom hodnotení 1,5
bodu, aby sa mohol klasifikovať. 

Aj keď sa bývalá republika rozdelila, chovateľské vzťa-
hy zostali navždy, čo dokumentujú veľmi časté návštevy
z obidvoch strán rieky Moravy, ktorých vrcholom sú spo-
ločné stretnutia na celoštátnych výstavách (Hluk, Nitra).
Vzhľadom na to, že holubárstvo nie je medzi mladými
veľmi populárne, sme radi, že aspoň niektorí z nich si našli
cestu medzi nás (P. Tokoš ml.), a budeme radi ak prídu
i ďalší. Záverom chceme všetkým Vám popriať príjemné
vianočné sviatky, veľa zdravia, šťastia a Božej milosti. 

Letu zdar 
ZO CHPH

Petrúv zdar
K blížiacemu obdobiu vianočných sviatkov patrí v našom

regióne neodmysliteľne k štedrovečernému stolu ryba. V rôznych
podobách, rôznych receptúrach a ryba rôznych druhov. Väčšina
týchto šupináčov sa dostáva na štedrovečerné stoly z chovných
rybníkov z Čiech, ale časť aj zo slovenských chovných rybníkov.

Do viacero domácností v obci však vianočný kapor príde inou
cestou. Majú doma rybára. Áno, aj v Uníne, kde sa priamo nena-
chádzajú žiadne vodné rybolovné plochy, sú rybári. Väčšina
z nich je zaregistrovaná v Miestnej organizácii Slovenského
rybárskeho zväzu v Holíči. Niektorí občania – rybári, sú regist-
rovaní aj v iných MO.

Dovolili sme si požiadať o rozhovor jedného z najstarších
rybárov v obci p. Petra Zelenku.

Pán Zelenka, pre väčšinu obyvateľov obce je čiastočne
novinkou informácia, že v našej obci je skupina ľudí, ktorá je
aktívnymi rybármi, čo je dosť neobvyklé v našej, dá sa pove-
dať „suchozemskej" obci. Čo vás chlapov priviedlo k tomuto
koníčku?

Ja som sa osobne začal rybárstvom zaoberať ešte pred prícho-
dom do Unína. Väčšina chlapcov, ktorých tak ako mňa, pred
rokmi zaujala táto záľuba, však pochádza z Unína. Všetkých nás
privábila láska k prírode, k vode, relax a odpočinok. Musím však
podotknúť, že ak sa darí má z nášho koníčka osoh aj rodina,
najmä kuchyňa. Rybolov je nádherný relax, pobyt v prírode,
zároveň však je to boj s prírodou, ktorá niekedy len veľmi ťažko
dáva svoje dary, v tomto prípade nám rybárom. Veľakrát musíme
rozmýšľať a špekulovať ako prekabátiť nášho „protivníka" na
druhej strane vlasca. Pri skúsenejších a starších rybách ťaháme za
kratší koniec my, rybári. Ale keď sa úlovok podarí, tak radosť je
dvojnásobná a potom ešte tie rybárske veľké reči o úlovkoch Veď
viete ...

Informujte čitateľov Obecných novín o tejto skupine rybá-
rov a ich úspechoch.

Túto skupinu by som rozdelil na dve časti. Jednou sme my,
dospelí rybári vo veku nad 15 rokov, druhou sú deti do 15 rokov.
Je to mládežnícka základňa. Sú to deti, ktoré sú vedené svojimi
rodičmi resp. príbuznými k tejto krásnej záľube. Môžem povedať,
že napriek mladému veku dosahujú už pekných úlovkov.
Predstavím občanom našu skupinu rybárov a dovolím si predsta-
viť bez nadnesenia aj ich  doterajšie úlovky. Služobne najstarším
rybárom je Miro Jančík (od r. 1982). Jeho najväčším úlovkom je
sumec o dĺžke 120 cm a váhe 12,5 kg. K rybárčeniu vedie aj svo-
jich dvoch synov. Miroslav ml. už ulovil 63 cm kapra o váhe 5 kg
a Filip má trofej 61 cm kapra o váhe 4,82 kg. Druhým najstarším
rybárom v obci som ja, rybárčim už 21 rokov a môj najväčší úlo-
vok bola 98 cm šťuka o váhe 7,2 kg. Tento rok sa mi podaril ulo-
viť aj úhor o dĺžke  80 cm a váhe 1,2 kg. Moji synovia sa snažia
pokračovať v tejto záľube v mojich „šľapajach". Starší Pavol má
uloveného kapra 57 cm dlhého a 4 kg vážiaceho, Radoslav má
uloveného karasa o dĺžke 45 cm a váhe 1,45 kg. Ďalšou rodinou
rybárov je Jozef Bordáč a jeho dvaja  synovia. Jozef Bordáč má
zatiaľ úlovok sumca 91 cm dlhého a 4,75 kg vážiaceho. Syn
Marek ulovil karasa o dĺžke 37 cm a syn Ondrej ostrieža o dĺžke
30 cm. Ľuboš Mihál zatiaľ má najväčší úlovok kapra o dĺžke 53
cm a váhe 3,80 kg, tú istú veľkosť a váhu mal aj úlovok jeho syna
Denisa. Kapitálny životný úlovok zaznamenal aj Alexander
Ovečka, keď ulovil v r. 2001 sumca o dĺžke 104 cm a váhe 10,5
kg. Úspešné úlovky majú aj ostatní členovia, Stanislav Havel
ulovil úhora o dĺžke 97 cm, Roman Chrenka kapra o dĺžke 45 cm
a váhe 1,35 kg, Peter Hupian v r. 2000 ulovil kapra o dĺžke 60 cm
a karasa 49 cm, mládežník Samko Flamík sa hrdí úlovkom lieňa
o dĺžke 35 cm. 

Najvýznamnejší úlovok v roku 2004 dosiahol služobne naj-
mladší člen Peter Drúžek, ktorý na Adamove II. ulovil kapra
o dĺžke 60 cm a váhe 4,82 kg. 

Našich čitateľov by určite zaujímalo, kde hlavne lovíte.
Najbližšia rybolovná voda je od našej obce vzdialená mini-

málne 17 km. Napriek tomu naša vášeň pre rybolov neustáva
a lovíme najmä na  vodných plochách Adamov I. a II., Unín I.
a II. (unínske lúky), Boričky I. a II. a na rieke Morava, kde je
možné loviť počas celého roka. Na stojatých vodách je rybolov
časovo obmedzený.

Čo by ste odkázali občanom, ktorí by mali záujem stať sa
rybármi?

Je to nádherná záľuba, ktorá ak vás raz chytí, ťažko vás opus-
tí. Prípadným záujemcom rád poradím a podám informácie ako
sa stať rybárom.

Ďakujem Vám za rozhovor, želám veľa šťastných a kapitál-
nych úlovkov a žičím veľa úspechov všetkým rybárom, členom
„Petrovho cechu".

Petrúv zdar Ján Palkovič
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Úspe�ný chovateľ
Je to neuveriteľné, ale v našej malebnej dedinke Unín je ich

veľa, žijú medzi nami, chcem Vám ich zviditeľniť.
Dnes Vám predstavím p. Jána Šišku, oduševneného poľov-

níka, vynikajúceho chovateľa psov.
Poľuje od roku 1970, poľovné psy chová od roku 1975.

S touto jeho záľubou súvisí i založenie CHOVNEJ STANICE
roku 1987. Odchovaných má 10 vrhov, z ktorých sa odchovalo
53 šteniat.

S jeho kľudnou povahou a trpezlivosťou súvisí i cvičenie
psov. Doteraz ich vycvičil 14, s ktorými sa zúčastnil na 30-tich
skúškach a súťažiach.

Tento rok je pre Janka najplodnejší. Najviac sa mu darilo so
psom z vlastného chovu. Je to nemecký drôtosrstý stavač
AVAR z Barbajky, s ktorým sa zúčastnil VII. ročníka
Memoriálu Kolomana Slimáka v Šali. Súťažilo 20 psov
z Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska.

Bola to zatiaľ najvyššia medzinárodná súťaž konaná na
Slovensku. Tu ako reprezentant Slovenska, ale i nášho Unína
sa umiestnil na 2. mieste v I. cene so 462 bodmi s udelením
titulu CACT za Poliakom. Jediný zo Slovákov dostal toto oce-
nenie.

Jeho už spomínaný pes NDS Avar z Barbajky sa na
Memoriáli Bohuslava Zemku prezentoval získaním 2. miesta
v Galante na III. ročníku Medzinárodnej kynologickej súťaže
hrubosrstých stavačov. Súťaže sa zúčastnilo 21 psov. Najlepšiu
prácu v lese predviedol spomínaný Avar z Barbajky. 

Blahoželáme k Tvojim všetkým vynikajúcim umiestne-
niam, ktorých je veľa, prajeme Ti Janko mnoho ďaľších úspeš-
ných rokov, za ktorými sa skrývajú hodiny, mesiace, roky poc-
tivej práce.

Mgr. Marta Šišková

Dojmy tetky Zuzky
Ludé moji od posledňího vydáňá novin mám tolko teho na

srci, že to mosim napísat, lebo by mi to vyvaliuo bok.
Fšelijakych událoscí sa stauo. Ve svjece sa bojuje, mi zas furt
mosíme kohosi honit, v našem štáce sa zas ludé hoňá za
dúchodkovú reformú a jaksi furt sa honíme za nečím a neco nás
dobíha, nekedy až tak, že nás to predbjehne a porádne napálí. 

Totkaj sem jeua ze Skalice tým našim autobusem a ten šofér,
on vam je tak ohleduplný. Isce vjedzeu, že sem už dúho z domu
nevytŕčiua paty, tak vám na moj veru ceú cestú až dom jeu jak
na krávách. Krásne sem sa kochaua, enem co je pravda. Enem
lutuju, že sem si nesedua blíš0 k nemu, isce by sme sa dali aj do
reči. A také lutuju tych ludzí co s ním mosá jezdzit deno-denne,
asi im jeho výhlídková ízda neni  moc po vúli. 

Ale abych neodbočiua, co sem vlastne sceua. Minule staros-
ta huásiu do obecního tlampača, že bude tá jakási obecní pará-
da či asentírka, že by nebyuo špatné, aby sme sa predvédli
v krojoch, že dojde aj kamera. Tak sem teda mojému starému
nachystaua punkty, v kerych sme sa ešte brali, a já sem si daua
najpjeknejší fjertoch. Reku nech šeci vidzá,  že nejsme žádné
béčka. Tak sem sa tešiua, že uvidzím našich muadych v kroji,
a učuju zas Unínčanku. Ale vypáliuo to úplne ináč. Muadych
oblečenych do kroju by čovjek spočítau na dvoch rukách. To
víte, čase sa meňá. Ked sem byua muadá v barkerem šenku
alebo ve spolku v nedzelu hráua dechofka a ludé si došli zatan-
covat. Fčil rači lapjá doma pred kysňama, alebo muadý čumjá
do počítačú. A ke svojim natrásačkam dechofku nepotrebujú.
A ked scete čut domácich hrát, alebo muadych vydzet v kroji,
tak mosíte ít na prespole. Doma sa pretŕčat nigdo nebude a né
to ešče zadarmo. Snažiua sem sa aspoň doma mojim vňukom
premúvit do duše, ale byuo to marné. Odbili mja, že nejsú žádní
sedláci a dnes to neni moderné. To já sa zas nehaňbím za to, že
su sedláčka. Ano, su sedláčka, ale né drustevníčka. Drustevníci
by mjeli fasovat v roboce plenky,  lebo dicky zaondzá ceú ded-
zinu bahnem, hnojem a suámú. Ešte že už skoro pravidelná
povodeň nám vičiščí dzedzinu. Ked prší je najlepší luft, strašne
aromatický, čistý ozón, aspoň sem si donedávna mysleua, ale
zeťák mi povidau, že to je močúfka, kerú vtedy ludé najrači vyp-
úščajú do kanálú a prí najlepší špecijalisci sú z Novej ulice. Ale
zas sem odbočiua. O modernem též vím svoje. Do uoňského
roku sme bečali, že nemáme plyn, že sme zastarauí a dnes sme
rádzi, že ho máme až tak neskoro, lebo dávno by sme mjeli
povyhadzované kotuy na uhlé, a nevím jak by sme to pri takovej
cene plýnu útáhli. 

Píšeme si síce všady, že sme dzedzina z bohatú minuloscú,
zachovávanýma zvykma a že máme známu dechofku. Pro istotu.
Ale to je asi šecko, co robíme pro tradíciu. Tradíciu si strážíme
jak oko v huavje, až tak, že sa ju zatát nigdo z domácich muzi-
kantú neopovážiu aňi odevzdat našim dzetom. Ešte, že sme

nezrušili pálenicu. Ale také to neni, co to bývauo. Dnes má
každý strach z financú, lebo co sme v Únii, financi ze strachu
o svuj chlebíček snorá a kutajú kde sa co páli načerno. Aspoň
oni nám pomáhajú zachraňovat pravú uninskú slijovicu. No furt
sme lepší než naši súsedzi, kerí majú svoju pravú slijovicu bez
pálenice, myslím tej úradnej. A myslím si aj s mojim starým, že
máme aj lepšich fotbalistú jak druhý súsedé. Za nás kopú domá-
ci, né prespolané a rači si prodáme  hráča, než kúpíme, lebo
každá korunka je dobrá, zvlášt dnes. Veru, s peňezi si asi moc
dobre nestojíme, lebo ani v kostele z úsporných dúvodú nesvícá
šecky svjetua. Enem mi nejde do huavy, jak to, že na cinter
máme, a na kosteu né. Ale nemosím zas šeckému rozumjet. Na
druhej strane, pri takovem svjetle v kostele zas neni vidzet, co
do dá  do mješečka. 

No ale už sem teho zas dost nalaptaua, ale to hlavné abych
nezapomjeua, preju Vám šeckým ščastlivé vánoční svátky, boha-
tého Ježiška a šecko dobré do Nového roku.

Vaša zalaptaná Zuzina

Hrubá strana v zime, koniec 50. rokov 20. storočia.

Hrubá strana v zime, koniec 50. rokov 20. storočia.
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Futbal
MO - dospelí

Do jesennej časti naše A-mužstvo nastupovalo ako nováčik majstrovs-
tiev oblasti, pričom sa posilnilo o dvoch hráčov, a to o brankára Romana
Babiráta zo Závodu, ktorý je u nás na hosťovaní, a o Petra Regáska, ktorý
prišiel na prestup z mužstva Veľkých Levár. Naše mužstvo nastupovalo
s ambíciami umiestniť sa do 12. miesta. Chlapci však príjemne prekvapili,
a ako nováčik MO obsadili 7. miesto v tabuľke. Začínali dvoma kontumač-
nými prehrami, no napokon nazberali 23 bodov. Odohrali 8 zápasov na
ihrisku súpera a priviezli 7 bodov. Doma odohrali 7 zápasov  a získali 16
bodov. Skóre po jeseni je 21:21. Mužstvo hralo takmer celú jeseň v oklieš-
tenej zostave, keď prakticky polovicu súťaže odohralo 12 hráčov. Zranení
boli  hráči Branislav Bajan, Lukáš Mihál, Juraj Ondráš a v priebehu jesene
sa zranili aj ďalší hráči, prípadne nehrali pre tresty alebo služby v zamest-
naní, ktoré im bránili  nastúpiť v zápasoch. Napriek tomu  dokázali, že do
majstrovstiev oblasti patria, a nehrajú druhé husle. Dokážu hrať vyrovnané
zápasy aj s poprednými mužstvami tabuľky. Za tieto výsledky patrí partii
okolo trénera Jána Včelku  poďakovanie a veríme, že v nastúpenej ceste
bude mužstvo pokračovať aj v jarnej časti. Zvlášť patrí poďakovanie všet-
kým fanúšikom, ktorí mužstvo povzbudzovali v domácich zápasoch, ale čo
je prekvapivé, v hojnom počte chodili i na zápasy k našim súperom a vytvo-
rili mužstvu na ihriskách vonku prakticky domáce prostredie. 

Na domácom  ihrisku sa podarilo upraviť hraciu plochu a to položením
trávnatého koberca pred bránami, ako aj vyrovnanie celej plochy ihriska,
čo bol tiež odvedený poctivý kus práce. Hráči s členmi výboru urobili zber
železa, a aj takto sa postarali o finančné prostriedky pre TJ. 

Poďakovanie patrí  Obecnému úradu v Uníne na čele so starostom p.
Štefanom Andelom za podporu TJ v roku 2004, ako aj všetkým sponzo-
rom, ktorí TJ podporili, a dúfame, že sa ani v budúcom roku neobrátia
chrbtom. Zároveň  treba poďakovať výboru TJ Unín, ako i všetkým hráčom
a členom za vykonanú prácu v tomto roku.

Marián Ovečka

Vonku 8 2 1 5 8:17 7
Doma 7 5 1 1 13:4 16

Strelci: Peter Drúžek 6
Peter Regásek 4
Peter Khúla 4
Peter Rehák 3
Boris Malík 1
Martin Brabec 1
Erik Hoferka 1
Juraj Drúžek 1

1. Oreské 15 10 4 1 33:14 34
2. Mor. Sv. Ján 15 9 3 3 36:16 30
3. Hlboké 15 9 3 3 36:24 30
4. Bor. Mikuláš 15 9 2 4 35:18 29
5. Radošovce 15 7 4 4 19:9 25
6. Rybky 15 8 1 6 28:23 25
7. Unín 15 7 2 6 21:21 23
8. Kopčany 15 6 3 6 35:35 21
9. Brodské 15 5 5 5 26:16 20
10. Koválov 15 5 5 5 20:26 20
11. Cerová 15 5 4 6 24:22 19
12. Kúty 15 5 1 9 24:33 16
13. Smolinské 15 4 3 8 17:23 15
14. Letničie 15 4 3 8 24:37 15
15. Sekule 15 3 2 10 19:33 11
16. Prietrž 15 1 1 13 7:54 4

Kontumácia Unín – Radošovce 0:3, Smolinské – Unín 4:0

Zhodnotenie činnosti 
mu�stva dorastu s trénerom 
pánom Jánom Krempom

Čo Vás viedlo k opätovnému prevzatiu kor-
midla vo futbale v Uníne ?

Pred ukončením minulého ročníka, v čase keď
som viedol dorastencov v Petrovej Vsi, som dostal
ponuku pracovať s futbalistami dorastu v Uníne. Po
zvážení ponuky som sa rozhodol to s nimi skúsiť.

Aký káder hráčov Vám bol k dispozícii
Po skončení uplynulého ročníka z mužstva dorastu

odišli hráči: Marek Hoferka, Lukáš Mihál, Pavol
Bartal a Michal Potreský. Bolo to citeľné oslabenie
mužstva, nakoľko naši hráči: Tomáš Švec, Ivan
Tureček a Martin Krempa boli, a ešte sú na hosťovaní.

Do futbalového mužstva dorastu patria hráči: Ján
Flajžík, Jozef Karas, Jozef Bartal, Lukáš Bilka,
Patrik Potreský, Tomáš Hoferka, Michal Ovečka,
Martin Mágr, Roman Kuchárek, Miroslav Jančík
a Peter Šeba. Zo Štefanova na hosťovanie k nám priš-
li: Roman Macek, L. Chovančík, M. Valla a P.
Dvorský.

Zhodnoťte v krátkosti priebeh jesennej časti
Napriek tomu, že naše mužstvo odohralo len

jeden prípravný zápas, sa nám vstup do súťaže vyda-
ril. Po výhrach s Rovenskom a v Smolinskom, sme
hodový zápas s Cerovou prehrali. Mrzí ma, že niek-
torí naši hráči nedodržali pred zápasom životosprávu
a boli „ústrednými postavami" na zábavách ...
Oceňujem víťazstvá nad Hlbokým, v Jablonici
a v Sekuliach, keď sme v priebehu jedného týždňa
získali deväť bodov. Po peknej výhre v derby zápase
s Petrovou Vsou, sme v tabuľke poskočili až na štvr-
té miesto. Ale od tohto zápasu až do konca súťaže
väčšina hráčov prestala trénovať. Účasť bola štyria –
piati a niekedy i šiesti. Nasledovali prehry
v Radimove, doma so Sobotišťom a v Oreskom, kde
sme zápasili nielen so súperom, ale aj s nedostatkom
hráčov. Traja hráči zo Štefanova prestali chodiť aj na
zápasy a pribudli nefutbalové zranenia. Vyšiel nám
doma zápas s Šajdíkovými Humencami, nasledovala
prehra v Čároch a v poslednom kole sa nám podari-
lo vyhrať v Moravskom Svätom Jáne.

Na tréningoch sa najviac zúčastňovali Patrik
Potreský, Peter Šeba a Ján Flajžík.

Strelecky sa darilo najmä Peter Šebovi a Miroslav
Jančíkovi, ktorí zhodne strelili po 12 gólov.

A čo do budúcna ?
S mužstvom po celú jesennú časť aktívne spolu-

pracovali p. Miroslav Mlčúch a p. Dušan Petráš. 
Moje poďakovanie patrí hráčom, ktorí sa pravi-

delne zúčastňovali na tréningoch, v zápasoch podá-
vali dobré výkony a snažili sa vytvoriť dobrú kama-
rátsku partiu.

Verím, že sa všetci hráči poctivo zapoja do zimnej
prípravy a v jarnej časti sa umiestnenie podarí ešte
vylepšiť. Záverom by som chcel poďakovať aktívnym
členom výboru a ostatným, ktorí sa v tomto roku
podieľali na zlepšení hracej plochy a podmienok fut-
balu v Uníne.

Ďakujem za rozhovor a prajem veľa ďalších
športových úspechov.

Ján Palkovič
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Poznáte unínske slova a výrazy
Nakoľko zimné obdobie je časom zakáľačiek prinášame Vám nie-
koľko slov spojených s touto rodinnou udalosťou. 

MO � dorast
1. Oreské 15 12 2 1 75:15 38
2. Bor. Mikuláš 15 11 2 2 47:17 35
3. Radimov 15 10 1 4 44:24 31
4. Sobotište 15 8 5 2 37:18 29
5. Mokrý Háj 15 9 2 4 45:26 29
6. Š. Humence 15 8 1 6 37:38 25
7. Unín 15 8 0 7 39:44 24
8. Čáry 15 7 1 7 41:45 22
9. Cerová 15 5 2 8 39:37 17
10. Petrova Ves 15 5 2 8 37:44 17
11. Mor. Sv. Ján 15 5 0 10 36:62 15
12. Sekule 15 5 0 10 25:69 15
13. Hlboké 15 3 5 7 22:39 14
14. Smolinské 15 4 2 9 22:39 14
15. Jablonica 15 4 1 10 25:38 13
16. Rovensko 15 2 2 11 27:43 8

MO II. B tr. � star�í �iaci
Mužstvo žiakov nastúpilo do súťaže II. B triedy starších žia-

kov, i keď vekovo toto spĺňajú iba 4 žiaci. Aj keď boli obavy, ako
budú títo chlapci hrať medzi staršími rovesníkmi, umiestnenie
po jesennej časti tieto úvahy rozptýlilo. Mužstvo je na 4. mieste
tabuľky s 10 bodmi a s aktívnym skóre 11:8, vyhralo 3 zápasy, 1
remizovalo  a 3 zápasy prehralo. Chlapcov treba pochváliť za
disciplínu v zápasoch, ako aj v tréningoch a za účasť na trénin-
goch. Zo začiatku chodilo na tréningy 25 – 30 žiakov, no po
vytvorení  prípravky sa tento stav znížil. Priemerná účasť na tré-
ningoch dosiahla 18 hráčov, čo je naozaj výborné a možno kon-
štatovať, že pri takejto účasti aj v jarnej časti a do budúcna
nemusíme mať obavy o futbal v Uníne. Vo všetkých zápasoch
chlapci podali proti vyspelejším (aj vekovo) súperom kvalitné
výkony. Marián Ovečka

Strelci: P. Rusinko 3
I. Daniel 2
M. Matula 1
B. Mlčúch 1

1. Bor. Sv. Jur 7 6 1 0 38:5 19
2. Stráže 7 6 0 1 29:6 18
3. L. N. Ves 7 4 0 3 22:16 12
4. Unín 7 3 1 3 11:8 10
5. Koválov 7 2 1 4 5:19 7
6. Sekule 7 2 0 5 8:20 6
7. Smolinské 7 0 2 5 5:36 2
8. Dojč 7 0 1 6 2:21 1
Kontumácia Sekule – Unín 3:0

Futbalová prípravka
Začiatkom školského roka 2004/2005 zahájila svoju čin-

nosť aj futbalová prípravka, ktorú si pod svoje ochranné krídla
zobrala miestna ZŠ v rámci futbalového krúžku. Prihlásiť sa do
nej mohli deti 1. – 5. triedy, teda tie, ktoré ešte vekovo nemôžu
štartovať v žiackej súťaži. Ako tréner a vychovávateľ ich sta-
rostlivým okom sleduje a do futbalových tajov zasväcuje
miestny telocvikár Mgr. Peter Pavlačka. Záujem chlapcov je
nad očakávanie, veď na tréning ich chodieva 20 až 25, takže
niekedy má pán tréner plné ruky práce zvládnuť tieto mladé
unínske nádeje. Dúfajme, že tento počiatočný elán v chlapcoch
nevyhasne a v budúcnosti bude mať futbal v Uníne kvalitných
nasledovníkov. Za podporu a trpezlivosť treba poďakovať aj
rodičom našich najmladších futbalistov.              Peter Khúla

Stolný tenis
3. liga
1. Unín 10 10 0 0 152 : 28 30
2. T.Hradská 10 9 0 1 116 : 64 28
3. Gabčíkovo B 10 5 2 3 97 : 83 22
4. Maco 10 5 1 4 91 : 88 21
5. Majcichov 10 4 2 4 91 : 89 20
6. D. Voda 10 4 2 4 88 : 92 20
7. Piešťany B 10 4 2 4 85 : 95 20
8. Galanta B 10 4 1 5 97 : 83 19
9. Senica 10 4 1 5 85 : 95 19
10. Hlohovec B 10 3 0 7 64 : 116 16
11. Špačince B 10 2 0 8 65 : 115 14
12. B. Sv. Jur 10 0 1 9 49 : 131 11

5. liga
1. Unín B 12 12 0 0 194 : 22 36
2. Kúty B 12 11 0 1 153 : 63 34
3. Skalica 12 9 0 3 118 : 98 30
4. Studienka 12 7 2 3 120 : 96 29
5. Lozorno 12 7 0 5 127 : 89 26
6. V. Leváre 12 5 3 4 113 : 103 25
7. Unín C 12 5 2 5 115 : 101 24
8. Kúty C 12 5 2 5 114 : 102 24
9. Senica C 12 5 1 6 98  : 118 23
10. Rohožník 12 5 0 7 100 : 116 22
11. P. Ves B 12 3 3 6 101 : 115 21
12. B. Sv. Jur B 12 3 1 8 103 : 113 19
13. Skalica B 12 0 0 12 33  : 183 12
14. Štefanov 12 0 0 12 23  : 193 12

A. Mihál 1
P. Herceg 1
T. Kubina 1
R. Jančík 1

béleš – pečený okrúhly koláč z kys-
nutého cesta
birza – biely povlak na víne
biuko – bielko
cukr – cukor
cvikla – repa
dojít na vázaní – pozvať niekoho
na oslavu
hnáta – noha
huspanina - huspenina
itrničky – jaternice
játra – pečeň
jelítka – krvavničky
karmina - výslužka zo zabíjačky
karminové zelé – zabijačková
kapusta
kastról – hrniec
koteu – kotol
kouo – bicykel, koleso
kovár – kováč
krivák – vreckový nôžík
kŕbek – 1 nástroj na škrabanie šte-
tín z ošípanej; 2 púzdro na brúsiaci
kamienok
ladviny – obličky
lavór – misa na umývanie
len – ľan
mozgy – mozok
nadzivák – nástroj na plnenie jater-
níc a krvavničiek
obarová polévka – ovar

obilé – obilie
oškvarky – škvarky
oves – ovos
ozimné žito – pšenica 
paprčka – spodná časť nohy ošípanej
podbradek – lalok
presburšt – tlačenka
púček – žalúdok 
pukavka – jatočná pištoľ
putr – maslo
réž – raž
sáduo – masť
správa do itrniček – koreniny do
jaterníc
streva - črevá
suaňina – slanina
sviňa – ošípaná
škridéuka – pokrievka
špajz(k)a – komora
údzarňa - udiareň
varaja – varecha
varajka – vareška
viškračovat – topiť masť
zabíjačka – zakáľačka
zakalák – povolenka na zakáľačku 
žito – kukurica, pšenica
žufánek – naberačka
žútek – žĺtko
A občas sa stane, zvlášť po dobrej
zabíjačke, že hospodár je „ožrauí
jak sviňa".


