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Čas plynie, roky tíško
pribúdajú ...
Od priateľov milé priania
prichádzajú.
Do ďalších rokov radosť,
lásku, šťastie
a všetko príjemné a krásne !

Katarína Hudecová: 
DECEMBROVÁ

Od chvíle po chvíľu,
lístoček po lístku
opŕcha kalendár.
Rok, čo mal, rozdelil –
už iba prichodí
ďakovať za ten dar:
za život, za zdravie,
za dobrú úrodu,
aj za čas pokoja.
Vo chvíli polnočnej, 
na tichom rozhraní
hodiny postoja.
Modlitbou koledy,
ozvenou domova
hlaholí hlas veží.
Zrazu je sviatočne,
ako keď do duší
mäkučko nasneží.
Sťa dieťa v kolíske
krajina sníva sen
v belostnom páperí –
na úspech, na lásku,
na šťastný nový rok
v nádeji zas verí.

Možno to poznáte ...
V jednej krajine žila obyčajná rodina – otec, matka, 12-ročný syn. Skromne

žila, pracovala, chcela spoznávať svet ... A do sveta sa vybrali na oslovi.
Prechádzali neveľkou osadou, chlapec sedel na oslovi, rodičia kráčali vedľa.

I počuli poznámky okolia: nevychovanec, sedí na oslovi a rodičov nechá ísť peši...
Že to vôbec rodičia dovolia...

Rodičia nechceli nechať trúsiť takéto
poznámky o svojom synovi, zložili ho
z osla a nasadol otec... V nasledujúcej
osade opäť započuli poznámky.: Čo je
to za otca, dívajte sa na neho! Manžel-
ku a syna nechá trápiť peši a on sa
nesie...

Muž ihneď zosadol a na osla posadil
manželku. A už po niekoľkých metroch
opäť poznámky: Chudák muž, ukonaný
po celodennej namáhavej práci nechá
sedieť na oslovi manželku! A chudák
chlapec, akú nešľachetnú matku má!

A tak na osla vysadli všetci traja.
Idúc nasledujúcou osadou opäť započu-
li hlas ľudu: Pozrite sa na tie beštie,
umorili by to zviera na smrť!

Tušíte, že ostáva ešte jedna možnosť:
zostúpili a kráčali všetci traja vedľa
osla... Pozrite sa na tých hlupákov!
Hoci majú osla, ktorý ich môže niesť,
kráčajú peši...

Nech bude teda akokoľvek, nikdy
nebude dobre! Veď tak to bolo vždy
a tak to aj bude...

Jednoduchý príbeh, vymyslená jed-
noduchá pravda. 

Ako ju stále cítiť okolo každého
z nás! Stále sme neúmerne viac
„náchylní" kritizovať, hovoriť nedobre,

častokrát bezdôvodne odsudzovať a ten-
denčne posudzovať. Ako sme obrnení
nedotknuteľnosťou – od tých druhých
i od seba samého. Neprístupní reakcii,
častokrát akejkoľvek, i tej najlepšie
mienenej. Z tisíc chýb a nedostatkov
okolo seba nedokážeme (lebo nechce-
me) ani jeden nájsť v sebe...

Poukazujme, kritizujme a nebuďme
apatickí! Hľadajme chyby, hľadajme aj
riešenia, ale vždy aspoň ctime aj druhú
stranu, pokiaľ sa nedokážeme priamo vžiť
do jej situácie. Vždy ale buďme príkla-
dom, svetlom, ktoré aspoň malým lúčom
presvieti tvrdohlavosť, nechápavosť, aro-
gantnosť, neschopnosť... Ale aj príkladom
v slušnosti, tolerancii, ochote...

Pred akýmkoľvek súdom je potrebné
poznať všetky súvislosti – nielen pre
spravodlivosť, ale aj pre morálku. Čo je
zákonné, nemusí byť ešte morálne
a naopak...

Hľadajte príklady, kedy ste sa ocitli
ako otec, matka či syn v opísanej rodi-
ne. A spomeňte si, kedy ste boli aj na tej
druhej strane, na strane, ktorá „vynáša-
la ortieľ"... Hľadajte a určite nájdete...

A určite nájdete aj dôvod, prečo sme
vám  tento príklad – možno ho poznáte
– pripomenuli...
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Obecné zastupiteľstvo v Uníne podľa zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení ods. 11 písm. h.) a zákona č. 470/2005  Zb.
o pohrebníctve vydáva pre územie obce Unín toto všeobecne
záväzné nariadenie:

Časť I.
Základné ustanovenia
1. Výkon správy cintorína a domu smútku zabezpečuje Obec-

ný úrad Unín.
2. Správca cintorína (poverená osoba, ktorú poveruje obecné

zastupiteľstvo) zabezpečuje evidenciu o uložení zomrelých, bežnú
údržbu cintorína a domu smútku, čistenie chodníkov, odvoz odpa-
dov, konanie o stavbách hrobového príslušenstva, uzatváranie
nájomných zmlúv a inkaso tržieb.

3. Pozostalý oznámi úmrtie lekárovi, ktorý vystaví list o preh-
liadke mŕtveho a povolenie na prevoz do domu smútku. List
o prehliadke mŕtveho predloží pozostalý na matrike, ktorá ho
potvrdí a zároveň správca cintorína určí alebo dohodne miesto
uloženia telesných pozostatkov na cintoríne.

Časť II.
Usporiadanie pohrebu
1. Správca cintorína rešpektuje rozhodnutie občana resp.

pozostalých pre zvolený druh pohrebu zosnulého.
2. Zosnulý musí byť pochovaný spravidla do 96 hodín od jeho

úmrtia, nie však skôr pred uplynutím 48 hodín od úmrtia.
3. Dočasne sa telo zosnulého ukladá v dome smútku. Jeho pre-

miestnenie do tohto zariadenia sa má uskutočniť najneskôr do 8
hodín po prehliadke mŕtveho. Do doby 8 hodín sa nezapočítava
doba medzi 22.00  a 6.00 hodinou.

4. Telo zosnulého sa uloží do zeme alebo spopolní.
5. Telo osoby, ktorá zomrela na infekčnú chorobu musí byť

pred uložením do rakvy zabalené do prestieradla napusteného
dezinfekčným prostriedkom a rakva musí byť pevne uzatvorená.

Časť III.
Ukladanie telesných pozostatkov do hrobu
1. Telo zosnulého sa ukladá do zeme na cintoríne. Uloženie

mimo cintorína je neprípustné.
2. Mŕtvi sa ukladajú do každého hrobu po jednom, pokiaľ vše-

obecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu (napr.
epidémia).

3. Správca cintorína môže na žiadosť alebo so súhlasom toho,
kto má miesto pre hrob prepožičané dovoliť, aby do toho istého
hrobu boli uložené ďalšie telá (príbuzní) nad seba. Pokiaľ neuply-
nie tlecia doba t.j. najmenej 10 rokov, je potrebný súhlas hygieni-
ka alebo zodpovednej osoby.

Časť IV.
Exhumácia
1. Telo zosnulého je možné pred uplynutím tlecej doby vyňať

zo zeme len na pokyn hygienika alebo s jeho súhlasom, a to za
prítomnosti zástupcu správcu cintorína. Náklady na exhumáciu
hradí objednávateľ exhumácie.

2. Telá zosnulých na karanténu a nákazlivú chorobu sa nesmú
exhumovať  pred uplynutím dvoch rokov od pohrebu.

Časť V.
Ukladanie spopolnených pozostatkov
1. Spopolnené pozostatky sa ukladajú podľa priania zosnulého,

vysloveného za jeho života, prípadne podľa želania objednávate-
ľa pohrebu v urne. Vzhľadom k tomu, že na cintoríne v Uníne nie
je vyhradené miesto k uloženiu urny a takýto spôsob pochováva-
nia je ojedinelý, urna sa uloží na miesto hrobu nachádzajúceho sa
na prepožičanom mieste.

2. Správca cintorína môže dať súhlas, aby bola urna pripevne-

ná k náhrobku. Urna musí byť pripevnená a uložená v zvláštnej
skrinke.

Časť VI.
Prepožičanie hrobového miesta
1. Správca cintorína je povinný prepožičať miesto na hrob

alebo hrobku minimálne na tleciu dobu a miesto na urnu na 25
rokov od prvého uloženia. Prepožičaním vzniká právo na užívanie
miesta na hrob tomu, komu bolo prvý krát prepožičané a pre-
chádza na osoby jemu blízke. Ak to pomery na cintoríne umož-
ňujú, môže správca cintorína prepožičať miesto na hrob ešte na
ďalšiu dobu. Po uplynutí doby, na ktorú bolo miesto na hrob pre-
požičané, to znamená, že  zaň už nebol uhradený cintorínsky
poplatok,  naloží sa s ostatkami, urnami a náhrobkami podobne
ako pri zrušení cintorína (vyhl. Ministerstva zdravotníctva
46/1985 Zb.).

2. Správa cintorína je povinná viesť evidenciu voľných miest
na cintoríne, mať situačný plán cintorína a občanom umožniť, aby
na požiadanie mohli do neho nahliadnuť.

3. Nárok na prepožičanie určitého miesta na cintoríne nie je
určený. Správca cintorína však  môže vyhovieť želaniu toho, kto
obstaráva pohreb a dohodnúť sa o prepožičaní ním určeného mies-
ta. Pri prepožičaní miest v novovybudovanej časti cintorína platí
zásada ich postupného prideľovania, podľa číselného poradia. Na
základe tejto dohody má objednávateľ právo zriadiť na prepožiča-
nom mieste hrob alebo hrobku, uložiť do hrobu telo zosnulého
alebo jeho spopolnené pozostatky a upraviť povrch miesta (urobiť
náhrobok, kvetinovú výzdobu a výsadbu).

4. Právo na miesto sa preukazuje: 
a.) v starších prípadoch evidenciou správy cintorína a dokla-

dom o zaplatení poplatku za prepožičanie miesta alebo iným hod-
noverným dokladom

b.) u nových prípadov dohodou a potvrdením o zaplatení
poplatku podľa cien platných v čase pohrebu

5. Právo na prepožičanie miesta má len správca cintorína.
Dohody oprávneného nájomcu o prevode práva na miesto s treťou
osobou nie sú pre správu cintorína záväzné.

Časť VII.
Zánik práva na prepožičanie miesta, zrušenie hrobu

a odstránenie náhrobku
1. Po uplynutí doby, na ktorú je správca cintorína povinný pre-

požičať miesto,  zanikne právo ak:
a.) pomery na cintoríne znemožňujú pre nedostatok miesta pre-

požičiavanie na ďalšiu dobu
b.) cintorín alebo jeho časť má byť podľa úradného rozhodnutia

zrušená alebo uzatvorená
c.) prepožičané miesto nie je udržiavané v dobrom stave
V prípade zániku prepožičania z uvedených dôvodov, vyzve

správca    cintorína písomne oprávneného, aby v termíne do 6
mesiacov odstránil náhrobky, rámy a pod. Po uplynutí 1 roka, ak
sa oprávnený o tieto predmety neprihlásil, správca naloží s tými-
to vecami ako s vecami opustenými.

2. Hroby a hrobky, o ktorých rozhodol orgán štátnej správy, že
majú kultúrnu hodnotu alebo historický význam, nesmú byť
odstraňované ani po uplynutí doby, na ktorú bolo miesto prepoži-
čané.

Časť VIII.
Starostlivosť o prepožičané miesto
1. Užívateľ je povinný udržiavať prepožičané miesto na cinto-

ríne v riadnom stave.
2. V prípade zistenia nedostatkov v starostlivosti o prepožiča-

né miesto, vyzve správca cintorína oprávnenú osobu, aby v pri-
meranej lehote boli nedostatky odstránené. 

(pokračovanie na str. 3)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2005 
o poriadku pre cintorín a Dom smútku v Uníne
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Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2005 o poriadku pre cintorín

a Dom smútku v Uníne
(dokončenie zo str. 2)

V prípade neuposlúchnutia alebo v prípade neznámej adresy
oprávneného, urobí správca cintorína potrebné opatrenia na ich
odstránenie a zrušenie práva prepožičania v zákonnej lehote.

3. Odpad, ako napr. zvädnuté alebo inak znehodnotené kyti-
ce, vence a iné netrvanlivé ozdoby ako i ďalší odpad je užívateľ
povinný ukladať na miesta, k tomuto účelu určené.

4. Užívateľ môže na prepožičanom mieste robiť akékoľvek
ďalšie úpravy len so súhlasom správcu cintorína.

Časť IX.
Stavebné a iné práce na cintoríne
1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby (hrobu, hrobky, náh-

robku, rámu) je potrebný súhlas správcu cintorína.
2. Pri vyhotovení stavby sa musí stavebník riadiť úpravami

a pokynmi správcu cintorína, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery,
výzdobu a druh použitého materiálu. 

3. Po ukončení prác je stavebník povinný vyčistiť okolie
hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál.

4. Bez vedomia správcu cintorína nie je prípustné odpredá-
vať alebo odstraňovať vybudované stavby (hroby, hrobky, náh-
robky, rámy) z cintorína.

Časť X.
Správanie sa na cintoríne
1. Návštevníci cintorína a domu smútku sú povinní správať

sa dôstojne a primerane k piete miesta. Je nevhodné na cintorí-
ne fajčiť, robiť hluk, odhadzovať odpadky a pod.

2. Zakazuje sa prístup a prejazd po cintoríne motorovými
vozidlami a inými dopravnými prostriedkami (bicykle, moto-
cykle)s výnimkou stavby cintorína a vodiť psov.

3. V osobitných prípadoch môže správca cintorína obmedziť
prístup verejnosti na cintorín.

4. Vjazd motorových vozidiel je možný len bočnou bránou,
ktorá je uzamknutá. Kľúč je uložený na obecnom úrade, kde si
ho záujemca o vjazd vyzdvihne.

Časť XI.
Poplatky za služby spojené s prevádzkou 
domu smútku a cintorína
1. Za prepožičanie hrobového miesta na cintoríne a na úhra-

du nevyhnutných nákladov spojených s udržiavaním cintorína
sa stanovuje poplatok za jedno hrobové miesto 200,- Sk a det-
ský hrob 100,- Sk na dobu 10 rokov.

2. Poplatok je splatný pri budovaní nového miesta. V prípa-

de starších hrobov po 10 rokoch na výzvu obecného úradu.
3. Poplatky za služby spojené s prevádzkou domu smútku budú

stanovené na základe stanovených cien v čase pohrebu. 

Časť XII.
Záverečné ustanovenia
1. Obecný úrad zabezpečí vydanie VZN a jeho umiestnenie na

vhodnom a pre verejnosť prístupnom mieste na cintoríne. Kontrolu
dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú orgány obce, orgány
hygienickej služby a iné zmocnené orgány. Za nedodržanie ustano-
vení VZN sa porušovatelia postihujú v zmysle zák. č.372/1990 Zb.
o priestupkoch.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie je záväzné pre všetkých
občanov, orgány a organizácie na území obce.

3. Zmeny a výnimky z ustanovení tohto nariadenia môže povo-
liť len Obecné zastupiteľstvo v Uníne.

4. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Unín sa uzni-
eslo Obecné zastupiteľstvo v Uníne dňa 10.11.2005.

5. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť
dňom 1.12.2005.

Celkový pohľad na cintorín, november 2005.

VÝSLEDKY VOLIEB DO VÚC V OBCI UNÍN
konané dňa 26.11.2005

Počet voličov zapísaných do zoznamu 915
Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky 193
Počet odovzdaných obálok 191
Počet platných hlas. lístkov pre voľby zastupiteľstva 190
Počet platných hlas. lístkov pre voľby predsedu 172
Účasť voličov v našej obci  21,09 %
Predseda VÚC:
1. Ing. Tibor Mikuš 66 hlasov
2. Ing. Jozef Klokner 37 
3. Bc. Renáta Zmajkovičová 32
4. Ing. Peter Tomeček 25
5. Mgr. Alena Schopperthová 12
Poslanci zastupiteľstva VÚC:
1. Jaroslav Kríž 93 hlasov
2. Ing. Stanislav Chovanec 53
3. Ing. Jozef Jurkovič 50
4. Ing. Viktor Béreš 43
5. Ing. Jozef Hazlinger 37
6. Ing. Michal Srholec 33
7. Zdenko Čambal 28
8. Štefan Huťťa 27
9. MUDr. Andrea Španírová 23
10. Bohumil Bartoš 22
11. MUDr. Juraj Čunderlík 11
12. Lucia Valachovičová 11
13. PhDr. Miroslav Hladík 4
14. Milan Novák 2
15. Ing. Peter Šamalík 1

Voľby do VÚC majú rovnako dôležitý význam ako parlamentné
voľby. VÚC majú dnes rozsiahle kompetencie a svojimi právomo-
cami vo výraznej miere ovplyvňujú životnú úroveň a rozvoj regió-
nu v rôznych oblastiach, preto mohol každý svojim hlasom rozhod-
núť, aký bude náš regionálny parlament a naša regionálna vláda,
teda aký bude náš kraj.
Za okres Skalica za poslancov VÚC Trnava postúpili:
1. Ing. Stanislav Chovanec
2. Ing. Jozef Hazlinger
3. Zdenko Čambal

V druhom kole voľby predsedu VÚC sa v obci Unín zúčastnilo
86 voličov z 912 zapísaných do voličských zoznamov, čo predsta-
vuje 9,3 %.
Ing. Jozef Klokner získal 46 hlasov
Ing. Tibor Mikuš získal 40 hlasov.

Predsedom VÚC Trnava sa stal s počtom hlasov 22 698 Ing.
Tibor Mikuš, Ing. Jozef Klokner získal 18 762 hlasov. V trnavskom
kraji bola 9,4 % účasť voličov.
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Od 1. januára 2006 bude 
3-týždňový cyklus  vývozu TKO

1. polrok 2. polrok
12. 1. 2006 20. 7. 2006
2. 2. 2006 10. 8. 2006

23. 2. 2006 31. 8. 2006
16. 3. 2006 21. 9. 2006
6. 4. 2006 12. 10. 2006

27. 4. 2006 2. 11. 2006
18. 5. 2006 23. 11. 2006
8. 6. 2006 14. 12. 2006

29. 6. 2006
Prípadné zmeny vo vývoze budú dodatočné oznámené.

Spoločenská kronika
NARODILI SA: 
Laura Valachovičová 15.9.2005
Sandra Valachovičová 15.9.2005
Tomáš Porubský 22.11.2005
Michal Valachovič 27.11.2005
Vanesa Dermeková 6.12.2005

OPUSTILI NÁS:
Cecília Flamíková 15.8.2005
Ján Šiška 31.8.2005
Alexander Varmuža 19.9.2005
Tomáš Jakúbek 23.11.2005

ZOSOBÁŠILI SA:
Juraj Flajžík a Mária Černá 17.8.2005
Ing.Vladimír Baláž a Blažena Vymyslická 27.8.2005
Richard Masaryk  a Kristína Vachová 10.9.2005 

V tomto roku oslávili 60. výročie svadby Rozália a Florián Mihá-
lovci. Blahoželáme.

Vybudovali sme 
a plánujeme vybudovať

Na úseku budovateľských aktivít sme sa zamerali na práce,
ktoré boli schválené v rozpočte obce a tiež i na akcie, ktoré boli
financované z iných zdrojov resp. dotácií. 

V prvom polroku to boli menej nákladné, ale zato potrebné
akcie. Uskutočnili sa nasledovne:
- Oprava a rozšírenie miestneho rozhlasu (Záhumnie), ako i opra-

va ozvučenia domu smútku
- Generálna oprava obecného traktora, oprava autobusa, oprava

traktorovej kosačky a nákup nových pneumatík pre hasičské
vozidlo AVIA-30

- Odstránené boli nefunkčné stĺpy telefónneho vedenia na úseku
veľkej dolinky po kaplnku sv. Barbory

- Vymenené bolo zrkadlo dopravného značenia pri kaplnke sv.
Barbory

- Zavedený bol internet na obecnom úrade a v ZŠ
- Zrezané boli stromy na ihrisku, v Čajkových uličke, v lokalite

„jazero", pri cintoríne, pri obecnom úrade z dôvodu ohrozenia
majetku a zdravia spoluobčanov a pod elektrickým vedením. Za
najnáročnejšie možno považovať zrezanie dvoch smrekov
v strede cintorína. Postupne boli orezané všetky gaštany pri
oplotení cintorína. Zároveň bolo v jednotlivých lokalitách vysa-
dených 60 mladých drevín.

- Povodie Moravy vykonalo v jarných mesiacoch čistenie unín-
skeho potoka a dokončili ho po žatevných prácach po pestova-
teľskú pálenicu.

- Vybudované bolo oplotenie farskej záhrady.
V II. polroku sme pokračovali v budovateľských akciách s vyšší-
mi nákladmi:
- Plynofikácia ZŠ vo výške 1.550.000,- Sk
- Výstavba štyroch nájomných garáží pri ZS s nákladom

492.000,- Sk
- Rekonštrukcia obecnej pálenice pozostávala z vybudovania

nového komína, novej nádrže na nalievanie kvasu, sociálneho
zariadenia a WC, umývadla vo vnútri budovy, opravený bol
chladič na prevádzku a realizovaná bola i plynofikácia budovy
– dvoje gamaty. Celkový náklad bol 165.124,- Sk.

- Rekonštrukciou starej pošty bola vybudovaná spoločenská
miestnosť, ktorá bude slúžiť ako čitáreň pre knižnicu, pre deti na
využitie voľného času, pre spoločenské organizácie na schôdz-
kovú činnosť a pre iné záujmové činnosti ako nácvik spevu
a pod. Vybudované je tu sociálne zariadenie, WC, umývadlo
a celá časť spolu s knižnicou je plynofikovaná. Okrem vlast-
ných finančných prostriedkov sme na túto akciu dostali finanč-
ný príspevok z Nafty Gbely vo výške 80.000,- Sk.

- Vybudovaný je úsek cca 60 m miestnej komunikácie a odpado-
vý kanál v hornom konci smerom k novovybudovanej hale
firmy Kovovýroba p. Floriána Ovečku, ktorý tieto práce zabez-
pečoval i financoval.

- Na  zimnú údržbu bola zabezpečená drť na posýpanie ciest
a radlica na odhŕňanie snehu. 

- Boli nainštalované dve tabule pri vstupe do obce s označením
Vinná cesta Záhorie, ktorej je naša obec súčasťou a tiež bola
osadená informačná tabuľa pri kultúrnom dome pre cykloturi-
stov.

- Za kaplnkou sv. Barbory bol zabudovaný pri potoku stĺp
s osvetlením na zlepšenie prechodu cez lávku potoka.

- Nainštalovaná je nová vianočná výzdoba v obci.
Plány na úseku zlepšenia podmienok v našej obci máme i v bud-
úcom roku. Ak sa naplní príjmová časť rozpočtu a získame pro-
striedky z fondov či už zo štátneho rozpočtu, VÚC alebo EÚ,
postupne chceme v r. 2006 realizovať nasledovné akcie:
- rekonštrukcia kultúrneho domu – výmena okien, nové vykuro-

vanie
- oprava miestnych komunikácií
- vybudovanie detských ihrísk
- rekonštrukcia verejného osvetlenia
- vybudovanie označenia – oznamovacie tabuľky – smerníky

s označením úradov, škôl, zdravotníckych zariadení, cirkev-
ných objektov a pod.

- úprava divokých skládok v lokalite „jazero" a nad vodojemom
- rozšíriť parkovisko pri cintoríne
- novú fasádu na budove požiarnej zbrojnice a knižnice
- rekonštrukcia a predĺženie panelovej cesty v Chrástke v spolu

práci s RD
- vybudovať športoviská v areáli ZŠ
- vybaviť nové stavebné pozemky a začať s ich odpredajom
- vybudovanie novej autobusovej čakárne v obci
- vypracovať projekt na výstavbu novej bytovej jednotky pre

mladé rodiny 

Ocenení darcovia krvi
Darovať krv je jeden z najhumánnejších skutkov. Nevieme,

kedy v živote budeme takúto pomoc potrebovať aj my. Preto je
dobré gesto každého kto je zdravý, aby túto najcennejšiu tekuti-
nu daroval. Dnes na záchranu iných, zajtra možno takto zachráni
niekto nás. Postupne či už vekom, alebo zo zdravotných dôvodov,
starší darcovia prestávajú s touto činnosťou. Úcta k životu
a pomoc blížnemu nie sú však v našej obci cudzie ani mladšej
generácii. A práve niektorí z nich si boli od Regionálnej organi-
zácie Slovenského červeného kríža v Senici  dňa 26.októbra 2005
na slávnostnom zhromaždení prevziať ocenenie dobrovoľných
darcov krvi – „Jánskeho plakety". P. Roman Chrenka, p. Marcel
Valachovič a p. Radek Kubina, ktorí boli ocenení „Striebornou
Jánskeho plaketou" za 20 násobné darcovstvo krvi a p. Zlata
Hoferková bola ocenená „Bronzovou Jánskeho plaketou" za 10
násobné darovanie krvi. 

V tomto roku splnili podmienky pre udelenie Zlatej Jánskeho
plakety p. Štefan Andel a Štefan Ovečka (č.p.154). Plaketu sláv-
nostne prevezmú v roku 2006 v sídle Medzinárodného výboru
Červeného kríža v Ženeve.

Redakcia a MS SČK Unín  im vyslovuje uznanie a vďaku.
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Mikuláš patrí 
k najštedrejším svätým

Mikuláš, ktorého sviatok si pripomíname 6. decembra, patrí
k najobľúbenejším svätým. Podľa tradície sa narodil ako jediný
syn bohatých a zbožných rodičov. Známym sa stal najmä pre
svoju štedrosť a súcit s chudobnými. Ako 18-ročný Mikuláš
zachránil tri sestry pred údelom prostitútok. Ich rodina totiž upad-
la do veľkej biedy a bez vena stratili dievčatá nádej na vydaj.
Mikuláš vtedy pod rúškom noci trikrát tajne vhodil do okna ich
domu mešec ako na veno najstaršej, strednej a najmladšej dcéry. 

Po smrti rodičov Mikuláš odišiel do mesta Myra k strýkovi,
ktorý tam bol biskupom. Keď sa biskupský stolec uvoľnil, miest-
ni biskupi sa dohodli, že novým správcom diecézy sa stane ten,
kto na druhý deň prvý vkročí do kostola.  Pastiersku berlu získal
Mikuláš.  Preslávil sa šírením kresťanstva a dobrými skutkami.
Jeho známu štedrosť podporovali podľa legiend nebesá aj zázrak-
mi. Už v stredoveku si ľudia svätého Mikuláša pripomínali obda-
rúvaním svojich blízkych. Rok čo rok 6. decembra ráno bežia deti
k oknu, pozrieť sa, čo im priniesol-či sladkosť, či nebodaj kus
uhlia. 

V 12. storočí sa  predstava Mikuláša ako patróna a ochrancu
dostala i do Európy. V 19. storočí prenikla mikulášska tradícia na
dedinu, kde sa spojila s tradičnými obchôdzkami s maskami.
Z masiek sa najdlhšie udržali postavy Mikuláša, čerta a anjela.
Navštevovali deti, preskúšali ich a obdarovali darčekmi, ktoré im
poskytli rodičia. Táto tradícia sa zachovala dodnes. Čistenie topá-
nok v predvečer Mikuláša a ich dávanie do okien je zvykom
z novších čias.

Dnes už len málo detí vie, že pravý Mikuláš nechodil v červe-
nom kabáte. Ten sa do Európy dostal až spolu s Coca-Colou
a patrí Santa Clausovi. Európsky kresťanský Mikuláš býval oble-
čený ako biskup, na hlave mal mitru a v ruke biskupskú berlu.

Niečo málo z histórie školskej
dochádzky v základnej škole obce

Školská dochádzka je pre dnešný svet samozrejmosťou. Aká
bola jej cesta v Uníne podľa obecnej kroniky do roku 1935?

Pred rokom 1788 bola v obci Unín založená rímsko-katolícka
škola. Bola jednotriedna. Vystavali ju občania v záhradách
Pechov, Vícencov a Modrovských, za čo im obec darovala
pozemky pod starým krížom.

V roku 1877 sa rozšírila na dvojtriednu, 15. apríla 1929 na
trojtriednu, v r. 1931 na štvortriednu a v r. 1932 na päťtriednu.
V troch učebných sieňach sa striedali štyria učitelia a jeden po
celé dni vyučoval najvyššie ročníky.

V školskom roku 1932-33 bolo 247 žiakov, v r.1933-34 to bolo
244 žiakov a napr. v rokoch 1934-35 o dvoch viac (246 žia-

kov).V tomto školskom roku má rímsko-katolícka ľudová škola 8
ročnú školskú dochádzku s vyučovacím jazykom slovenským.
Nebolo zvykom, aby nejaký žiak neukončil aspoň ľudovú školu.

V predvojnovom období nebola sprísnená školská dochádzka
a ani vo vojnovom období. Mnohí v obci sa preto nenaučili čítať
a písať. Po vojne si mohli svoje vzdelanie doplniť vo večerných
školách, ktoré zriaďovali učitelia.

V obci pracovala i jednotriedna židovská škola asi od roku
1883 do roku 1918. Mávala ročne 20 žiakov. Navštevovali ju nie-
len židovskí žiaci, ale i deti zámožnejších roľníkov, aby boli lep-
šie pripravené k ďalším štúdiám, lebo na rímsko-katolíckej škole
pripadalo na učiteľa až 80 žiakov. Vyučovaná reč bola maďarská. 

( spracované z obecnej kroniky )

Čo prináša kronika základnej školy
od septembra ?

Pracuj ! Nezlenivej ! Nekradni !
Tieto tri výstižné slová sú červenou farbou zapísané v kronike

hneď na počiatku tohto školského roka. Stali sa potrebným kré-
dom pre nový školský rok 2005/2006. V minulom čísle našich
novín boli uvedené alarmujúce čísla výsledkov žiakov v správaní
a prospechu. Preto sa opakovaniu tejto situácie snažme spoločne
predísť! 

Vyučujúci od prvého dňa zapájajú obsah tohto kréda do
výchovno-vzdelávacieho procesu. Nezvládnu to však sami. Zále-
ží len na budúcej mladej generácii a podpore ich rodičov. Svoj
prospech a správanie musia uchopiť za správny koniec.

Žiaci základnej školy sa každoročne zúčastňujú zberu lieči-
vých rastlín v okolí našej obce. V máji sa podarilo odovzdať na
farmaceutické spracovanie 13,5 kg suchej prvosienky jarnej. Za
túto surovinu obdržala škola 2 025 Sk, ktoré na účte školy čakajú
na využitie pre potreby žiakov.

V spolupráci s OcÚ v Uníne sa uskutočnil zber starého papie-
ra. Je pekné, že sa do tejto akcie  zapojili i tí spoluobčania, ktorí
nemajú školopovinné deti. Nazbieralo sa 4 570 kg a finančná
odmena činila 3 600 Sk. 

Šport
Jeseň priniesla nielen dobré počasie, ale i Majstrovstvá okresu
v cezpoľnom behu žiakov ZŠ.
Veľká chuť do boja sa odrazila v pekných výsledkoch.
Dievčatá : 2. miesto – Zuzana Grešová  ( Radimov )

3. miesto – Sabina Vrbová    ( Radimov )
5. miesto – Veronika Hyžová 

Chlapci :  1. miesto – Peter Rusinko
2. miesto – Milan Hoferka
3. miesto – Adam Mihál

Základná škola získala Diplom za pekné umiestnenie
a pozvánku do krajského kola.

31.8. 2005 prevzala Eliška Tokošová v Divadle Aréna v Brati-
slave z rúk riaditeľa Juraja Kukuru Diplom absolventa Detskej
univerzity Komenského 2005. Je to vysoké ocenenie za jej sve-
domitú prípravu v biologických olympiádach počas štúdia na
základnej škole.

12.11. 2005 sa konala v priestoroch „U Dalibora" ochutnávka
vín, ktoré prezentoval p. Ján Juriga, p.  Alexander Vanek a firma
L&L. Organizátori splnili svoju milú myšlienku a vybrané penia-
ze z akcie rozdelili MŠ a ZŠ. Pekná čiastka 2 000 ,- poputuje na
potreby učiteľov so žiakmi. Ďakujeme !

Žiaci I. stupňa sa zahrali na divadelného diváka a navštívili
Divadlo J. Palárika v Trnave, kde 3. októbra zhliadli predstavenie
francúzskeho autora Philipe Dorina „Hladný obor". Rozprávka
mala u detí veľký úspech.

Základná škola sa môže pochváliť dokončením počítačovej
učebne, na ktorú žiaci netrpezlivo čakali. Učebňa bola doplnená
počítačovou technikou, ktorá umožňuje zapojiť naraz  24 žiakov.
Vďaka patrí všetkým, ktorí sa pričinili o jej zrealizovanie v krát-
kom čase.

Ani tohto roku neobišiel sv. Mikuláš najmenších v MŠ,
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Čo bolo:
Počas letných hodov boli uskutočnené akcie

• v piatok hodová diskotéka, ktorú organizovali športovci
• v sobotu sa v „ Unínskom šenku" uskutočnil biliardový turnaj
• ako premiéra sa po prvý-krát uskutočnila súťaž v kopaní poku-

tových kopov„Hodová jedenástka". Výborná účasť, fajn atmo-
sféra, ideálne počasie, jednoducho povedané, vydarená akcia

• v hostinci „ U Dalibora" sa uskutočnila degustácia odrodových
vín

• hodová zábava bola uskutočnená v kultúrnom dome
• v priestoroch za kultúrnym domom a vo farskej záhrade chova-

telia zorganizovali dvojdňovú regionálnu výstavu drobných
zvierat

• na hodovú nedeľu sa uskutočnili slávnostné sv. omše v chráme
sv. Martina

• v poobedňajších hodinách boli odohrané majstrovské futbalové
zápasy

• vo večerných hodinách sa v hostinci „ U Dalibora"  uskutočni-
la hudobná produkcia

• po krásnom hodovom víkende sa v pondelok obec zobudila do
daždivého počasia. Všetky akcie plánované na tento deň boli
zrušené, škoda...

• počas hodových dní sa naši hasiči spolu  s technikou (jedno
i druhé veteráni) zúčastnili na II. ročníku Európskej súťaže ruč-
ných hasičských striekačiek s konským záprahom v Poľsku, kde
obhájili minuloročné prvenstvo. Redakcia blahoželá.

• v mesiaci október sa uskutočnila schôdza Jednoty dôchodcov
Slovenska, kde okrem pekného kultúrneho programu pripravili
aj výstavu „Plody jesene" 

• počas tradične kultúrne slabších „martinských hodov" bola  zor-
ganizovaná  v piatok len diskotéka v hostinci „U Dalibora"
a v tomto zariadení bola v sobotu aj degustácia odrodových vín
za hojnej účasti degustátorov

• všetci občania obce nad 60 rokov boli v rámci mesiaca úcty
k starším obdarovaní vianočnou kolekciou

• v mesiaci november sa uskutočnili predvolebné mítingy kandi-
dátov na poslancov do VÚC a voľby do VÚC

• v adventnom období každú nedeľu usporiadala Jednota dôchod-
cov „Posedenie pri adventnom venci" v zasadačke kultúrneho
domu

• pre deti v obci bola tradičná mikulášska pochôdzka na sviatok
sv. Mikuláša

• v časopise Život bola spropagovaná prevádzka obecnej pálenice

Čo bude:
• v pondelok 26.12.2005 o 14.00 hod. sa  v telocvični ZŠ Unín
uskutoční „Vianočný stolnotenisový turnaj"
• v sobotu 28.1.2006  sa uskutoční tradičný „ Hasičský maškarný

ples"
• pred skončením fašiangového obdobia zorganizujú regrúti tra-

dičný fašiangový pochod a pochovávanie basy

Kultúrno-spoločenská činnosť

„Jeseň života je dar"
Pod týmto krédom sa niesla 9. októbra 2005 slávnostná člen-

ská schôdza  JD v Uníne a výstavka plodov jesene. Čas uteká,
zasa sa blížia Vianoce, koniec roka, všade sa začína bilancovať.
Akoby sa v tomto období zmenili ľudia. Je to obdobie otvorených
sŕdc, cítiac aj s inými ľuďmi. Čo sa udialo v našej organizácii JD
sčasti viete. V októbri sme oslávili Mesiac úcty k starším. Spest-
rením celého podujatia bola výstavka plodov jesene zo záhrad
a polí našich spoluobčanov. Človek by neuveril, čo všetko sú
schopní ľudia dopestovať, keď to robia z lásky. Naša spoločná ini-
ciatíva priniesla tým, ktorí túto výstavku navštívili potešenie
a radosť na duši. Boli vystavené suché i živé kvety, rôzne druhy

ovocia a zeleniny, strukoviny, okrasné dyne, baklažány, arašidy,
gazdovská  a okrasná kukurica, nešpule, ozgoruše, dule, dyne,
ktoré vážili až 60 kg, paprika o hmotnosti až 0,5 kg. Výstavku
obohatili a svojimi kresbami a figúrkami spestrili aj deti MŠ.
Svoje výpestky prezentovalo 50 rodín, za čo im patrí poďakova-
nie. Pre starších ľudí to bol balzam na ich uzimenú dušu, vnímaj-
úc krásu prírody a teplé lúče slnka.

Naši ľudia sú pracovití a tvoriví, čoho táto výstavka bola dôka-
zom. Jednota dôchodcov Vás chce i naďalej vyzvať k takýmto
aktivitám a výsledok sa dostaví. 

Prajem Vám príjemné a šťastné dni života, nech Vám každý
nový deň prinesie len radosť a potešenie so svojimi blízkymi a pri-
ateľmi.

„Krásna je tá naša unínska dedina, v nej našu tvár zdobia vrás-
ky, a hlava je už šedivá, ty si bola a vždy budeš pre nás, dedina
naša najkrajšia a jediná."

Estera Stróžová – predsedníčka JD Unín

Časť výstavky „Plody jesene“.

Cichovo 2005
Už druhý rok neboli naši hasiči na letné hody doma. Svoje

hody mali v poľskom Cichove. A to v pravom slova zmysle. Vľúd-
ne pohostinné prijatie od našich susedov, pekné ubytovanie a prí-
jemná atmosféra prispeli k odneseniu príjemných spomienok
z Poľska. 

12. – 15.8. 2005 sa tam konala 2. európska a V. krajská súťaž
v ručných striekačkách s konským záprahom. 

Naše družstvo bojovalo v starodávnych krojoch s historickou
striekačkou a obhájilo si z minulého roka to najlepšie umiestnenie
v zložení : Ondrej Malík, Štefan Vaculka, Ladislav Pobuda, Milan
Vanek, Peter Vanek, Miroslav Karas, Marián Švec a Branislav
Chrenka. Všetko mal pod dohľadom starosta obce, pán Štefan
Andel.
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Niečo o víne a možno aj o živote
Tento rok bolo dvadsať rokov čo žijem v Uníne. Preto dúfam,

môžem hovoriť o Uníne, ako o mojej dedinke. Dá sa povedať, že
som stále viac hrdý na to, kde bývam. Možno je to mojimi rokmi,
možno ľuďmi okolo mňa. Ale postupne som si uvedomil, že naša
dedinka je zaujímavá a v mnohom výnimočná. Teraz mám pro-
blém čo spomenúť prvé, takže určite to nebude podľa dôležitosti
a už určite nevymenujem všetko. Podľa počtu stolárskych dielní
sme veľkomesto. Podľa počtu kamiónov čo vozia materiál, sme asi
ešte väčší. 

Keď som si dal v Holíči do opravy gramofón, povedali mi, že
to je starý stroj a nedá sa opraviť. Až potom mi poradili opravára
v Uníne a gramofón hrá ďalej. Veľa-krát sme na rôznych spolo-
čenských akciách videli vystupovať ľudí z Unína. Samozrejme je
fajn, že máme šikovných chovateľov, pestovateľov, poľovníkov ...

Možno inšpirovaní týmito šikovnými ľuďmi, zachcelo sa niek-
torým ukázať, že v Uníne sa dorába aj víno. Niektoré myšlienky
sa realizujú ťažšie, iné ľahšie. Nakoniec sa podarilo trom vinárom
urobiť niečo ako prezentáciu vína. Našou spoločnou snahou je
robiť odrodové vína, podľa možnosti prívlastkové. Spája nás veľmi
podobná technológia, ktorá je postavená na šetrnosti k hroznu
a vínu. Preto sa p. Ján Juriga, p. Alexander Vanek a firma L &
L rozhodli na letné hody usporiadať ochutnávku našich vín. Prvá
akcia bola pod záštitou Vinnej cesty Záhorie a Slovenského
záhradkárskeho zväzu Unín. Našou snahou bolo presvedčiť hlav-
ne domácich, že aj v Uníne máme kvalitné vína. Príjemne nás pre-
kvapilo, že polovička prítomných bola z iných obcí. Akcia bola
našim skúšobným kameňom. Vďaka veľkorysému prístupu maji-
teľov krčmy „U Dalibora" sme mohli celý finančný výťažok veno-
vať miestnej materskej škole.

Dá sa povedať, že sme sa snažili na jesenné hody našu akciu
vylepšiť. Pre zjednodušenie organizácie prebehla pod záštitou
Vinnej cesty Záhorie. Znovu sme sa presvedčili, že niektorá
námaha naozaj stojí za to. Táto akcia bola z našej strany lepšie
zorganizovaná. Znovu sme mohli výťažok venovať nášmu škol-
stvu. Už sme však boli spravodlivejší a peniaze sme rozdelili
medzi základnú a materskú školu. Dalibor – snáď mi odpustia toto
žoviálne oslovenie – sa zachoval rovnako napriek tomu, že teraz
už bolo treba aj kúriť.

Nuž vážení a milí! Budeme sa snažiť zlepšovať našu akciu.
Radi by sme sa vždy na jesenné hody pochválili našim umením.
Budeme pozorne počúvať podnetné pripomienky a snažiť sa nedať
odradiť kuvikaním. Verím, že sa nám podarí ešte pár-krát takto
nepriamo získať peniaze pre naše školy. Verím, že vo víne je nie-
len pravda, ale aj porozumenie, úcta k druhému a veľa, veľa pes-
ničiek. No a toto sa budeme snažiť objavovať. 

MUDr. Marián Landl

Cintoríny v Uníne
Náš obecný cintorín vznikol pri farskom kostole. Dátum jeho

vzniku nevieme.  Môžeme však predpokladať, že vznikol súčasne
s kostolom, teda koncom 14. storočia. Veď ešte donedávna platilo,
že najčestnejšie miesta na pochovanie boli pri múre kostola.
Z najstaršieho obdobia cintorína nemáme zachovaný žiadny náh-
robok ani iný písomný záznam. Dôvodov, prečo je to tak môže byť
hneď niekoľko. Najstaršie kríže boli drevené a nemali preto dlhú
trvácnosť. Obec bola viac krát vydrancovaná a spolu s kostolom si
to odniesol i cintorín. Kanonická vizitácia z roku 1626 hovorí, že
kostol ktorý bol mimo dediny a bol v predchádzajúcich proti-
habsbuských povstaniach znesvätený spolu s cintorínom nebol
ešte posvätený. Taktiež v roku 1731 z vizitácie farnosti sa dozve-
dáme, že cintorín bol z veľkej časti zničený. 

Rozloha cintorína spočiatku bola menšia. Najstaršia časť cinto-
rína bola na severnej strane kostola (od Dolinky). Cintorín sa ďalej
tiahol smerom východným (priestor od studne ku kostolu). Tu
nachádzame aj najstaršie zachované kamenné kríže, ktoré podľa
zachovaných nápisov pochádzajú zo 17. storočia. 

Pri prepade obce Turkami začiatkom septembra 1663 mnoho
ľudí, ktorým sa nepodarilo včas ukryť bolo odvlečených alebo
zabitých. Podľa ústneho podania títo zabití boli pochovaní do spo-
ločného hrobu, ktorý sa nachádzal pri múre pôvodného kostola na
severnej strane. Pri prestavbe kostola po roku 1749 sa tento hrob
mal dostať aj do interiéru rozšíreného chrámu. Počas poslednej
generálnej opravy kostola v rokoch 1985 – 86 pri hĺbení rýh pre
železobetónovú spevňovaciu armatúru sa narazilo v blízkosti
terajšieho oltára sv. Antona na väčšie množstvo kostí v jednom
hrobe, čo by mohlo potvrdzovať túto legendu. Podľa ďalšieho úst-
neho podania na ploche medzi severnou stranou kostola a múrom
cintorína bol spoločný hrob obetí cholerovej epidémie z 2. polo-
vice 19. storočia. Po tomto hrobe však dnes už nie je ani pamiat-
ka. Na severnej strane pri múre bola aj stará kostnica, ktorá bola
asanovaná pri úprave cintorína v 2. polovici 80. rokov 20. storo-
čia. Spomínala sa už v roku 1731. Cintorín bol podľa písomných
záznamov ohradený múrom už v roku 1761. V tomto čase sa
nenachádzala na ňom žiadna socha alebo nejaký ústredný kríž.
Spomína sa len drevený kríž s Ukrižovaným, ktorý stál pri múre
cintorína a vo vzdialenosti asi 100 krokov od neho bola umiest-
nená staršia socha Sedembolestnej. Hlavný kríž na cintoríne
nechal postaviť Imrich Štvrtecký (1784 – 1856) v roku 1832 na
pamiatku svojim zosnulým rodákom ako sa dozvedáme z tabule
umiestnenej na tomto kríži:

A. R. D. EMERICUS. STVERTECZKI. PAROCHUS.
NADASIENSIS. V.A.D. SZOMOLANENSIS. _. COTTUS.
POSON TAB. IUD. ASSESSOR MORTUIS. PATRIOTIS SUIS
POSUIT. ANNO 1832 (Preklad uvedeného textu: Vysoko dôstoj-
ný pán Imrich Štvrtecký, farár trstínsky, vicearchidiakon smole-
nický, patriaci do bratislavskej stolice, asesor tabulárneho súdu,
dal postaviť pre svojich zomrelých rodákov roku 1832.)

Jeden z najstarších pomníkov
datovaný z 2. pol. 17. storočia.

Hlavný kríž na cintoríne z roku
1832.

Cintorín bol rozšírený do terajšej rozlohy v roku 1902 a v roku
1913 bol obohnaný novým múrom, ktorý bol rozobraný a nahra-
dený terajším pri úprave cintorína v 2. polovici 80. rokoch 2. sto-
ročia. V 50. rokoch 20. storočia prevzala cintorín obec od miest-
nej rímsko-katolíckej farnosti.

Okrem tohto cintorína sa spomína aj cintorín, ktorý bol pri
kaplnke. (dnes je to plocha od kaplnky k potoku). Na tomto cin-
toríne sa už v roku 1788 nepochovávalo, lebo v týchto rokoch
vstúpilo v platnosť nariadenie, ktoré zakazovalo cintoríny v obci-
ach. Tento starý cintorín bol taktiež obohnaný múrom a podľa úst-
neho podania slúžil na pochovávanie nepokrstených, respektíve
malých detí. Po jeho zrušení pripadol pozemok fare ako záhrada. 

Posledný cintorín patriaci do katastra obce je židovský cinto-
rín v Chrástke, ktorý bol založený v roku 1885 pre rozrastajúcu sa
židovskú komunitu v obci. Okrem miestnych našli na ňom mies-
to svojho posledného odpočinku aj Židia z Radimova a Letničia.

Mgr. Martin Hoferka

Riaditeľka MŠ Unín ďakuje za sponzorský dar,  výťažok zo
vstupného na ochutnávke vín, ktorý bol použitý na nákup
hračiek pre deti MŠ.
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Kupón so správnym znením tajničky odovzdajte do 15. 1. 2006 na obecnom úrade v Uníne.

Meno, priezvisko ..................................................  adresa .......................................................

Tajnička:



Úlovky unínskych rybárov 
za rok 2005

I keď nemáme v obci vlastný rybársky spolok, takmer dve
desiatky unínčanov sa venuje, a v celku aktívne, tomuto športu.
Dovoľte nám aspoň v krátkosti sa podeliť s vami o naše úlovky.
Jozef Bordáč kapor – 52 cm – 3,12 kg – Boričky I.
Jaroslav Bulko úhor – 89 cm – 1,6 kg – Adamov I.
Peter Drúžek kapor – 61 cm – 5 kg – Adamov II.
Stanislav Havel kapor – 52 cm – 3,12 kg – Unín
Peter Hupian šťuka – 70 cm – 3,2 kg – Boričky I.
Miroslav Jančík st. kapor – 46 cm – 2,08 kg – Unín
Miroslav Jančík ml. kapor – 43 cm – 1,69 kg – Boričky I.
Filip Jančík kapor – 48 cm – 2,42 kg – Boričky I.
Ľuboš Mihál kapor – 71 cm – 7,85 kg – Adamov II.
Alexander Ovečka  kapor – 81 cm – 9,5 kg – Boričky I.
Pavol Zelenka kapor – 52 cm – 3,12 kg – Unín

karas – 45 cm – 1,6 kg – Unín
Peter Zelenka kapor – 56 cm – 3,97 kg – Unín

šťuka -  58 cm – 1,34 kg – Unín
karas – 48 cm – 2 kg – Unín

Novému členovi Daliborovi Kovácsovi, ktorý lovil v Nórsku
sa podarilo nachytať 700 kg rýb, z toho najväčšia bola treska
obecná s dĺžkou 116 cm a váhou 16 kg. Podobne mník – 90 cm –
6 kg.

Všetkým rybárom prajeme veľa rybárskych úspechov. Petrúv
zdar.

Peter Zelenka
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Predstavujeme Vám...
V dnešnom čísle chceme čitateľom predstaviť živnostníka

v obore stolárstvo p. Jána Pechu.
Pán Pecha, čo Vás priviedlo k myšlienke súkromne podni-

kať, či aké okolnosti Vás k tomu donútili?
Od mladosti ako chlapec z dediny som mal určitý vzťah

k drevu a k práci s týmto materiálom. V roku 1969 som sa vyučil
stolárom a odvtedy vykonávam toto remeslo. Najskôr som praco-
val v Pozemných stavbách Trnava a potom 18 rokov
v KOVOTVAR-e Kúty, prevádzka drevovýroba Holíč. Keď zači-
atkom 90-tich rokov  prišlo k zrušeniu tejto prevádzky, začal som
uvažovať čo ďalej, akou cestou ísť. Skúšal som určité kroky aj
v inej oblasti ako stolárstvo. Nakoľko som mal doma vybudova-
nú a pomerne slušne  vybavenú stolársku dielňu, rozhodol som sa
vrátiť k svojmu remeslu a začal som v roku 1992 ako živnostník
vykonávať stolárske práce.

Ako ste začínali a aký máte sortiment výrobkov?
Každý začiatok, ako aj ten môj v súkromnom podnikaní, nebol

Dalibor Kovacs na rybačke v
Nórsku.

Ľuboš Mihál s kapitálnym úlov-
kom kapra.

ľahký a jednoduchý. Rozšíril som svoju vlastnú stolársku dielňu,
dokúpil ďalšie potrebné strojné zariadenia. Vždy som túžil praco-
vať ako stolár s drevom – masívom, a vyrábať z neho výrobky.
Tým smerom som sa pustil a tejto línie sa stále držím. Začínal
som rôznymi výrobkami pre fyzické a právnické osoby. Boli to
najmä okná, vchodové a garážové dvere, schodiská, zábradlia,
nábytok a vôbec akékoľvek zariadenie interiéru. Všetko neprišlo
naraz, postupne  od jednoduchších po zložitejšie zákazky.

Čo plánujete do budúcna?
Na túto otázku je mi dnes ťažko dať odpoveď. Zatiaľ neuvažu-

jem o rozšírení súčasnej výroby. Chcem sa venovať výrobe sorti-
mentu, ktorý momentálne produkujem. Vzhľadom na veľkú kon-
kurenciu v našom regióne sa snažíme robiť  kvalitne k maximál-
nej spokojnosti zákazníkov. Sledujem nové technológie a nové
materiály v oblasti stolárskej a nábytkárskej výroby, ich možnú
dostupnosť na našom trhu, lebo v prípade záujmu zákazníka som
ochotný rozšíriť sortiment výroby o nové prvky. Musím byť na
túto skutočnosť pripravený. Aj v našej „stolárčine" ide technoló-
gia a nové materiály rapídne vpred.

Osobne nemám veľké ciele a zámery. Keď mi bude slúžiť zdravie
a bude o moju prácu záujem, budem sa snažiť svojím zákazníkom
vyrábať včas a kvalitne výrobky k ich,  ale i mojej spokojnosti.

Pán Pecha, ďakujem za rozhovor a želám Vám veľa pracov-
ných a osobných úspechov.  Ján Palkovič

Dojmy tetky Zuzky,
Tento posledný púrok, aspoň jak to vidzím já, naša republika

žije tyma realitama šou. Máme mi Záhoráci výhodu, že sa naráz
možeme kukat aj na naše, aj na české. A potom sa to rozebíra
a prebíra, dohaduje a co já vim ešte co. Sem tam sa aj medzi sebú
za túto sprostost poškríčíme. Ceué to začaou tušim v sempembri.
No u nás v dzedzine to začaou už na hody a hned od poduahy.
Vlastne od okna na čísle jedna, ale na šťascí to aj po dvoch týd-
ňoch skončiou. Skoro tak jak v tych populárnych realitách šou.
Nech šeci vjedzá a vidzá, že kultúra sa dá robit aj takto a to rovno
na hody. Ale šak jaké hody. Porádná muzika žádná, po dzedzine
co chodziua dechovka sem si najprf misleua, že to enem skúšajú,
ale oni vam fakt hráli až mja k beču dovádzali, jak sa ňeco co si
mislim že poznam dá zahrát aj tak, že to ani nepoznam. Nakonec
aj dobre, že v pondzelí pršauo, lebo ňekerí, jak sem ich už v ňed-
zelu stretaua mjeli teho bárskolko a to ešte mjeli pred sebú večer-
ňí muziku v šenku. Muadí sa tak vytáčali pri muzikách jak ty chy-
stané vjetrné elektrárne. Budú, nebudú a co za to bude mjet obec,
my ludé, bude uacinší eletrika, takéto a podobné otásky sa ludé
pýtali teho muadého inžiňíra co ich predstavovau, až mi ho byuo
chuďáka chvílama lúto. No co sa o nich už navyprávjauo, natoči-
uo, to by sme už mjeli eletriky. Ale asi temu moc ludé nevjerá, že
to bude tak skoro, lebo ve velikém sa chodziuo do hája na drevo.
A chodziuo sa aj proto, lebo zdražau plyn a treba ňečim topit.
Dofčilka sa sice též chodziuo na drevo, ale nebyuo to také prísne
jak  fčil. Najprf sa byuo treba zahuásit, potom si  narobit drevo,
odebrat ho moseua kompetentní osoba a nakonec byli aj určené
dni kedy ste ho mohli vozit. Prý, aby sa nekraduo jak dofčilka. Ale
co já si pamatám, kraduo sa drevo dicky a dicky sa asi bude. Ale
každí sa bau a robiuo sa to v mauem. No pár ludom vylézli oči
a skrz nich co brali ve velikem nemožú ani ti v mauem. To je tak
jak ked nevíte kedy máte dost a gabete a gabete, a vúbec už vám
nezáleží na tych co stojá okouo či aj oni dostanú, co im po právd-
ze patrí. Ale su ráda, že aj do škouy zavédli plyn, jak mi referovau
náš mauý.  To je až taková vzácnost, že sa naň týdeň chodzili
kukat až inšpektoré z Trnavy a navíc byuo horko aj pani učitel-
kám. No netreba sa čudovat, zimu už máme na krku. Možeme
enem čekat sňeh a snád aj ňekoho do by rozhrnuu cesty, aby to
byuo aspoň o trošku lepší jak minulý rok.    

Blížá sa nam najkrajší svátky roku, šeci začíname byt na sebja
dobrí, odpúščáme si staré hríchy a snažíme sa polepšit aspoň cez
svátky. Kéž by sme sa dokázali zaťat a vydržat v temto predsavza-
cí co najdélej.

Preju Vám šeckým sčastivé a požehnané svátky.
Vaša zalaptaná Zuzina



VYHODNOTENIE ČINNOSTI
STOLNOTENISOVÉHO ODDIELU

Pred koncom polovice súťažného ročníka
2005/2006 družstvo Unín A v zložení: Jaroslav Iglár,
Ferdinand Šebesta,Zdenko Pekar, Radoslav Kubina  a Vladimir
Malík  je vo 4. lige  oblastnej súťaži /Trnavský kraj –VÚC/  v stol-
nom tenise v strede tabuľky, čo považujeme po odchode hráčov
Holíča  za úspech.     

Unín „B" hrá v 5. lige v nasledovnom zložení: Bc. Ferdinand
Fagan, Zdenko Pekar, Štefan Vaculka, Štefan Mach, Martin Krem-
pa, Ing. Ján Buček, Peter  Rusinko  a Tomáš Kubina. Pred koncom
polovice súťaže je tiež približne v strede tabuľky.

Družstvo žiakov v zložení  Adriana Martišiaková, Peter Rusin-
ko  a Tomáš Kubina  je po polovici súťaže na 1. mieste bez straty
bodu. Najlepším hráčom súťaže je Peter Rusinko, ktorý doposiaľ
vyhral všetky zápasy.

Dňa 26. decembra 2005 poriada STO Unín spolu s Obecným
úradom Unín vianočný stolnotenisový turnaj „O pohár starostu
obce"( 11. ročník ).

Začiatok pre všetky kategórie je o 14.00 hod. Podrobnosti budú
vyhlásené miestnym rozhlasom. Ďakujeme všetkým sponzorom za
príspevok na činnosť STO Unín a na zorganizovanie vianočného
turnaja.

Organizátori sa tešia sa na Vašu hojnú účasť. 
Bc. Ferdinand Fagan
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Slovenský zväz chovateľov
V dňoch 12. – 14.8.2005 sa konalo Celoštátne kolo vedomost-

nej súťaže mladých chovateľov vo Zvolene. Zúčastnili sa aj naši
mladí chovatelia. Súťažilo sa vo vekových kategóriách od 7 do 14
rokov a od 14 do 18 rokov a odbornostiach: králiky, exoty
a mačky.
V kategórii od 7 do 14 rokov sa umiestnili:
Králiky: Pavol Zelenka 11. miesto
Exoty: Tomáš Žák (Vrádište) 6. miesto
Mačky: Júlia Straková 4. miesto

V kategórii od 14 do 18 rokov v odbore králiky získal Michal
Vlk 7. miesto.

Igor Vlk, tajomník MO SZCH Unín

Čo potrebujeme na vybavenie 
občianskeho preukazu

Občianske preukazy vydáva Policajný zbor, evidencia obyvate-
ľstva, Strážnická 4, Skalica.

Úradné hodiny:
Pondelok: 7.30  - 12.00 13.00 – 15.00
Streda: 7.30  - 12.30 13.00  - 17.30
Piatok: 7.30  - 12.00

Vydanie občianskeho preukazu:
- Prvý občiansky preukaz sa vydáva  pri dovŕšení 15 rokov

veku. Je treba doložiť: Potvrdenie od obecného úradu, rodný list, 2
fotografie. V prípade narodenia v cudzine teda aj v ČR, treba dolo-
žiť osvedčenie o občianstve.

- Pri skončení platnosti 2 týždne pred alebo 2 týždne po termí-
ne treba doložiť:

50,- Sk kolok, 2 fotografie a starý občiansky preukaz.
- V prípade prvej straty občianskeho preukazu je treba doložiť

200,- Sk kolok a 2 fotografie.
- V prípade druhej straty je treba doložiť 500,- Sk kolok a 2

fotografie.

Telovýchovná jednota Unín
Výsledná tabuľka futbalovej súťaže jesennej časti
ročníka 2005/06 – A-mužstvo
1. Kúty 15 13 1 1 51:16 40
2. Oreské 15 9 3 3 35:21 30
3. B.Mikuláš 15 9 2 4 37:20 29
4. Kopčany 15 8 4 3 35:16 28
5. Radošovce 15 8 3 4 32:21 27
6. Cerová 15 7 4 4 24:25 25
7. Rybky 15 7 3 5 36:35 24
8. Hlboké 15 7 2 6 25:27 23
9. Sekule 15 7 1 7 35:27 22
10. Unín 15 7 1 7 27:29 22
11. Š.Humence 15 5 3 7 39:40 18
12. Čáry 15 5 0 10 20:31 15
13. Smolinské 15 4 2 9 14:37 14
14. Brodské 15 3 0 12 24:42 9
15. Letničie 15 2 3 10 17:50 9
16. Koválov 15 1 4 10 16:33 7
Strelci gólov:
P. Drúžek 8
B. Malík 5
P. Rehák 4
I. Tureček 5
M.Hoferka 2
M. Mach 1
M. Krempa 1

Výsledná tabuľka futbalovej súťaže jesennej časti
ročníka  2005/06 – dorast
1. Jablonica 14 11 2 1 60:16 35
2. Hlboké 14 10 1 3 39:20 31
3. M.Háj 14 9 2 3 53:26 29
4. Rovensko 14 8 1 5 45:32 25
5. B.Mikuláš 14 7 3 4 52:26 24
6. Radimov 14 6 5 3 49:29 23
7. Trnovec 14 7 2 5 32:26 23
8. Unín 14 6 1 7 30:34 19
9. Oreské 14 5 3 6 32:32 18
10. M.Sv.Ján 14 5 2 7 40:38 17
11. Brodské 14 4 2 8 34:53 14
12. Cerová 14 3 4 7 24:38 13
13. Smolinské 14 2 4 8 16:46 10
14. P.Ves 14 3 1 10 22:53 10
15. Š.Humence 14 2 1 11 21:79 7
Sekule sa zo súťaže odhlásili. Strelci gólov: 
P. Šeba 12
L. Bilka 5
R. Kuchárek 2
J. Karas 1
M. Mágr 1
T. Švec 3
D. Hájek 1
P. Herceg 1

Výsledná tabuľka – žiaci II.B trieda
1. Stráže 6 5 1 0 27:8 16
2. Smolinské 6 4 2 0 30:6 14
3. Radimov 6 4 1 1 28:13 13
4. Letničie 6 2 0 4 7:20 6
5. Unín 6 1 1 4 4:19 4
6. Sekule 6 1 1 4 12:31 4
7. L.N.Ves 6 1 0 5 18:26 3
Strelci gólov: 
M. Matula 1
A. Mihál 1

(pokračovanie na str. 10)
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Telovýchovná jednota Unín
(dokončenie zo str.9)
A-mužstvo pod vedením p. Včelku nastúpilo už nie ako nová-

čik do Majstrovstiev oblasti oslabené o troch hráčov základnej
zostavy a to brankára Romana  Babiráta, ktorý odišiel po hosťo-
vaní späť do Závodu, Juraja Drúžka, ktorý po zranení zanechal
aktívnej činnosti a o Branislava Bajana, ktorý sa rozhodol pre hos-
ťovanie v susednom Radimove. Do súťaže sme nastúpili výhradne
s domácimi hráčmi, čo je v tejto súťaži okrem mužstva Kútov
určite „ raritou". Veď s týmto sa nemôžu pochváliť ani renovova-
né mužstvá, ktoré sú už dlhé roky stálymi účastníkmi MO. Do
mužstva boli zaradení na striedavý štart z dorastu Peter Šeba
a Tomáš Švec, ktorý  zostal v A-mužstve celú sezónu. Na to, že
z dorastu vyšlo v minulom roku 5 hráčov, do A-mužstva sa zara-
dili iba Ivan Tureček a Martin Krempa, ktorí boli stálymi členmi
základného kádra. Aj cez tieto problémy striedalo naše mužstvo
lepšie výkony s horším a v jesennej časti obsadilo 10. miesto.
Sedem zápasov vyhralo, sedem prehralo a jeden remizovalo so
skóre 27 : 29, čo možno vzhľadom na káder mužstva považovať za
úspešné vystúpenie. Aj keď káder odohral celú jesennú časť s 12-
imi hráčmi, čoho dôsledkom boli  aj zranenia a odchody hráčov,
chlapci sa snažili  hrať  pekný futbal. Potvrdili to aj zápasy odo-
hraté doma  s Kopčanami, Sekulami, vonku v Letničí a v Ores-
kom. Nevyhli sme sa ani slabším chvíľkam,  ako napr. doma
s Radošovcami, v Čároch a v Šajdíkových Humenciach. V koneč-
nom dôsledku  možno vyjadriť spokojnosť s účinkovaním nášho
mužstva, za čo patrí hráčom a trénerom poďakovanie.

Samostatnou kapitolou boli naše mládežnícke mužstvá, kde
prišlo k veľkej generačnej výmene hráčov. Z dorastu, ktorý viedol
ako tréner p. Kríž odišlo pred sezónou 7 hráčov a v mužstve zača-
lo hrať až 6 hráčov, ktorí vekovo patrili ešte medzi žiakov. Chlap-
ci sa pomalšie rozbiehali no ku koncu odohrali veľmi dobré zápa-
sy, čo ich vynieslo na 8. miesto v tabuľke po jesennej časti. Vzhľa-
dom na veľmi mladý káder je to úspech.

Naši  „ mladší žiaci"  pod vedením Mariána Ovečku sú na
poslednom mieste tabuľky so štyrmi bodmi. Tuná sa prejavil
odchod 6-ich hráčov, ktorí ešte mohli hrávať v mužstve žiakov do
dorastu. V tejto kategórii  boli naši chlapci medzi staršími žiakmi,
niekedy aj o 4 roky staršími, naozaj ako trpaslíci. Aj cez to všet-
ko však nemožno uprieť týmto chlapcom snahu o hranie pekného
futbalu, načo oni sami hovoria „ veď uvidíte za rok,  dva  čo bude-
me predvádzať". S týmto možno iba súhlasiť, nakoľko ich účasť na
tréningoch je tohto prísľubom.

Ako po minulé roky, tak aj v tomto roku výbor TJ nezaháľal
a pracoval v plnom nasadení. A aj vďaka Vám, milí spoluobčania,
ktorí ste venovali 2 % zo svojich daní, mohol výbor realizovať
niektoré veci, ktoré si vyžadovali nutnú opravu , alebo sa vylep-
šovalo a skrášľovalo  okolie štadióna.

Mnohí z Vás ste postrehli, že sa nám skvalitnila trávnatá plo-
cha, a to najmä zabudovaním vodovodných šácht, ktoré uľahčujú
polievanie ihriska. Cez letnú prestávku brány na ihrisku prebehli
rekonštrukciou, nakoľko už dlhšiu dobu nevyhovovali futbalovým
normám.   

Za bránou sa odstránilo staré pletivo,  ktoré už bolo v zlom
stave. Na miesto pletiva sa zavesila sieť, o ktorú sa už nebudú trhať
futbalové lopty. Po poslednom domácom zápase sa vymenil tráv-
nik v priestoroch bránok.

Počas letných hodov sme v piatok usporiadali diskotéku
a v sobotu zábavu.

Ako po minulé roky,  tak aj tento rok sme privítali našu dru-
žobnú obec z Českej republiky Moravany. Toto športové popo-
ludnie sa nieslo v priateľskom duchu, kde sa zvítali občania ,

bývalí futbalisti, funkcionári  a zaspomínali na staré časy. Večer
sa spolu zabavili pri tanci, ktorý nám sprostredkovala kapela
Juraja Čecha z Borského Mikuláša.

V tomto roku sme na hody v spolupráci s obecným úradom po
prvý-krát usporiadali

„Hodovú jedenástku" . Táto akcia z nášho pohľadu bola veľmi
atraktívna a dúfame, že neskončí iba u prvého ročníka.   Žiaľ pre
nepriaznivé počasie sa hodový turnaj ulíc neuskutočnil.

Výbor TJ ďakuje aj touto formou všetkým podnikateľom, fir-
mám ako aj samotným spoluobčanom, ktorí venovali 2% zo svo-
jich daní na rozvoj športu v obci Unín. Osobitne by sme chceli
poďakovať  firmám  KOVOVÝROBA p. Florián Ovečka, Kveti-
nárstvu PRIMAVERA p. Róbert Masaryk a SKAND Skalica.
Dúfame, že sa k nám neobrátia chrbtom ani v budúcom roku.

Na záver sa chcem poďakovať Obecnému úradu Unín za pod-
poru činnosti, výboru TJ, ako aj hráčom futbalových mužstiev
a trénerom za odvedenú prácu v tomto roku. Všetkým ľuďom,
ktorí zabezpečujú pravidelný chod našej telovýchovy  a napokon
všetkým fanúšikom, ktorí navštevujú naše zápasy doma aj vonku
na ihriskách súperov a povzbudzujú naše mužstvá.

Želám Vám všetkým  veselé prežitie  „Vianočný sviatkov",
veľa zdravia, šťastia a úspechov v roku  2006.

Predseda TJ Unín
Marián Ovečka
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