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Vôňa sviečok a ihličia, 
slávnostné ticho pred polnocou,
k tomu Tichá noc, svätá noc …
Tajomná atmosféra polnočnej omše 
z 24. na 25. decembra je pre veriacich
oslavou narodenia Ježiša Krista 
v Betleheme. 
Popri Veľkej  noci a Turiciach sú
Vianoce najväčším cirkevným 
sviatkom.

Milí Unínčania 
a priaznivci Unína
Keď sme pred Veľkou nocou roku
2003 začali vydávať naše Unínske
noviny, v úvodníku som spomínal,
že prichádza jar, ktorá so sebou pri-
náša vždy niečo nové. Za jednu
takúto „novosť“, sme považovali
noviny, ktoré mali informovať oby-
vateľov o dianí, podujatiach a akci-
ách v obci a ponúknuť čo-to zaují-
mavé aj z jej minulosti. Ako šéfre-
daktor môžem potvrdiť, že noviny
svoj pôvodný zámer napĺňajú a to
vďaka Vašej podpore, za ktorú srdeč-
ne ďakujeme, ako aj obetavosti všet-
kých, ktorí sa o ich pravidelné vydá-
vanie  pričiňujú. Veríme, že i naďalej
si zachovajú noviny Vašu doterajšiu
priazeň a zostanú nedeliteľnou
súčasťou spoločenského a kultúrne-
ho života obce. 
Ako druhú „novosť“ v roku 2003
som spomínal nové obecné zastupi-
teľstvo, ktoré vzišlo z komunálnych
volieb v decembri 2002. Prešli sme
spolu štyri roky, počas ktorých sme
sa spolu so starostom  obce usilova-
li napĺňať volebný program. Nie
všetko sa vždy podarilo tak, ako sme
si predstavovali a očakávali. Najmä
ak prisľúbená finančná pomoc od
štátu či únie nenaplnila naše očaká-
vané požiadavky. Som pevne pre-
svedčený, že spoločnými silami a
vzájomnou dôverou budeme môcť v
tomto novom štvorročnom cykle
ešte viac napredovať v rozvoji obce
ako doteraz.
Máme tu koniec a zároveň začiatok
nového občianskeho roka. Obyčajne
pred jeho záverom bilancujeme a
dávame si nové predsavzatia.
Dovoľte mi preto v mene celej
redakcie, obecného zastupiteľstva
ako i svojom zaželať všetkým ľuďom
dobrej vôle, aby nový rok 2007 pri-
niesol do našich sŕdc zasa o čosi
viac pokoja a radosti Betlehemského
Dieťaťa, pretože jeho narodenie nám
dalo šancu urobiť nás definitívne
šťastnými.            Mgr. M. Hoferka

šéfredaktor

O troch grošoch 
Každý z nás sa už niekedy ocitol v situácii, keď naliehavo potreboval nejakú dôle-
žitú vec, ale nemal práve vtedy dosť prostriedkov na to, aby si ju mohol kúpiť.
Takéto problémy sa riešia bežne tak, že si peniaze požičiame a splácame ich po
čiastkach, niekedy až vtedy, keď sme na tom lepšie. Nie je to nič výnimočné.
Málokedy si však uvedomujeme, ako funguje splátkový obchod medzi generá-
ciami. Väčšinou nám toto podobenstvo napadne až vtedy, keď zažijeme niekoľko
jeho cyklov.
Keď sa narodíme, potrebujeme toho veľa a nič si nevieme zaobstarať sami. Máme
na to rodičov. Na prvý pohľad to vyzerá jednoducho - mama a otec nás chceli a
musia sa o nás postarať, lebo veď kto iný? Keď už trochu vyrastieme z plienok, začí-
name tušiť, že by sme mali byť svojim rodičom vďační a vravíme si, že keď bude-
me veľkí, všetko to, čo do nás investovali, im vrátime. Ale gigantické rozmery našej
dlžoby nás ohúria až vtedy, keď sa staneme sami rodičmi.
Až keď si odkrútime pár prebdených nocí pri revúcom potomkovi a pár bezradných
chvíľ na rázcestiach rodičovskej výchovy, prekvapene sa sami seba pýtame: „Toto
prežili aj moji rodičia?“ Isteže to naše drahé dieťa sme chceli, ale ako to, že nám
nikto nevykreslil v ostrých farbách, že je to AŽ také ťažké? A ako to, že ešte nikto
nevymyslel rodičovský trenažér?! Chvíľu si nahovárame, že takto sa predsa naši
rodičia nemuseli trápiť, my sme boli totiž bezproblémové deti. Potom tomu aj chví-
ľu veríme, až kým nám nezainteresovaná teta neporozpráva, ako sme sa na každej
prechádzke dedinou hádzali o zem a ako nám nikto na tom svete nevedel vysvetliť,
že cikať do kvetináčov nie je dobrý nápad. A vtedy nám to dôjde - Bože, toto im
budeme splácať do konca života!
Naozaj sme pevne odhodlaní odškodniť ich za rodičovské útrapy. Ale plynúcimi
rokmi a pribúdajúcimi skúsenosťami je nám jasné, že keď chceme zabezpečiť seba
a svoje deti, veľa času a peňazí nám na rodičov neostáva. Takú bezvýhradnú sta-
rostlivosť, akú venovali oni nám v čase, keď sme boli krehkí a bezbranní, im nikdy
nebudeme môcť venovať. Občas nás to trápi a máme pocit, že nie sme dobrými
deťmi. Vtedy by sme si mali spomenúť na starú rozprávku, ktorú sme si v detstve
čítali z čítanky. Kráľ sa pýtal sedliaka, ako je možné, že vyžije z troch grošov.
Sedliak ho však poopravil, že nežije z troch, ale len z jedného. Jeden zo zvyšných
grošov odkladá pre syna a jeden dáva svojmu starému otcovi. V krátkom literárnom
útvare je zachytená celá podstata generačného splátkového obchodu.
Tento splátkový obchod je jedinečný tým, že sa v ňom nespláca tomu, od koho sme
mali požičané. Nie sme prví, ani poslední, ktorí nevedia splatiť svoj dlh rodičom,
dôležité je, aby sme ho splatili našim deťom. Oni to potrebujú, aby ho mohli podať
ďalej.

Redakcia Unínskych novín 
Vám všetkým praje ich pokojné 
a milostiplné prežitie a do nového
roku pevné zdravie, pohodu 
a šťastie.
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Voľby do orgánov miestnej samosprávy
Dňa 2. decembra 2006 sa konali komunálne voľby - voľby sta-
rostov a poslancov obecných zastupiteľstiev. V našej obci sme
mali volebnú miestnosť v zasadačke kultúrneho domu. Na
voľby dozerala miestna volebná komisia.  Podľa počtu zapísa-
ných voličov sme v našej obci  mali 1 volebný okrsok.
Miestna volebná komisia bola zložená z 5 členov:
SMER-SD - sl.Izabela Flamíková, KSS - p.Štefana Potreská,
KDH - Bc.Margita Vaculová, p.Eva Mihálová a p.Jarmila
Palkovičová. Zapisovateľka bola p. Rozália Drúžková.
V obci sa volil starosta a 9 poslancov obecného zastupiteľstva.
Vo voličských zoznamoch bolo zapísaných 917 voličov, z toho
sa  volieb zúčastnilo 745, čo predstavuje 81,24 % (najlepšia
účasť voličov v skalickom okrese).
Pre voľbu starostu obce bolo odovzdaných 734 platných hla-
sovacích lístkov. Hlasy si medzi sebou podelili zaregistovaní
kandidáti nasledovne:
1.  Štefan Andel - 590 hlasov - nezávislý kandidát
2.  Ľubica Jurkovičová - 82 hlasov - SMER - SD
3.  Ján Štepánik JUDr. - 51 hlasov - KDH
4.  Peter Regásek - 11 hlasov - SDKÚ - DS
Pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva bolo odovzda-
ných 721 platných hlasovacích lístkov. Do obecného zastupi-
teľstva boli zvolení:
1. Martin Hoferka Mgr. 472 hlasov NEKA
2. Ján Palkovič 444 hlasov KDH
3. Dušan Petráš 366 hlasov NEKA
4. Anton Míšaný Ing. 303 hlasov KDH
5. Jarmila Štetinová 289 hlasov KDH
6. Jarmila Kollárová 287 hlasov NEKA
7. Lukáš Mihál 231 hlasov KDH
8. Ján Štepánik JUDr. 211 hlasov KDH
9. Štefan Vacula 206 hlasov KDH
Ako náhradníci, ktorí sa do obecného zastupiteľstva nedostali sú:
1. Anna Danielová 205 hlasov SMER-SD
2. Peter Míšaný 200 hlasov SMER-SD
3. Peter Regásek 183 hlasov SDKÚ-DS
4. Peter Vanek 179 hlasov KSS
5. Ľudmila Reháková 165 hlasov KDH
6. Peter Masaryk 159 hlasov KDH
7. Pavol Benkovič 150 hlasov KSS
8. Ján Potreský 139 hlasov KSS
9. Ľubica Jurkovičová 128 hlasov SMER-SD
10.Ivan Flamík 122 hlasov SMER-SD
11.Stanislav Havel 112 hlasov SMER-SD
12.Ľubomír Polakovič 94 hlasov SMER-SD
13.Ladislav Kubíček 82 hlasov SMER-SD
14.Radoslav Kubina 74 hlasov SMER-SD
15.Marián Hrtús 64 hlasov SMER-SD
Všetkým novozvoleným zástupcom obce,  pánovi starostovi i
členom obecného zastupiteľstva blahoželáme a prajeme veľa
zdravia, šťastia a úspechov v náročnej práci, ako i veľa spo-
kojných voličov.

Skončilo sa volebné obdobie 2002-2006,
začína nové
Ďakujem obecnému zastupiteľstvu, ktorému skončilo volebné
obdobie za spoluprácu  počas rokov 2002 - 2006  a ich vyko-
nanú prácu pre obec a pre občanov. Ďakujem za prácu aj čle-
nom komisií, ktorí v tomto období pracovali a vykonávali
svoju činnosť v prospech obce.
Zároveň chcem využiť i túto príležitosť ako novozvolený sta-
rosta obce a prostredníctvom našich novín ešte raz poďakovať
občanom, ktorí mi dali dôveru vo voľbách. Budem sa snažiť,
aby som ich nesklamal. S výsledkom volieb som    spokojný,

Jubilujúci päťdesiatnici
Bolo to ako včera, ale v skutočnosti je to už vyše 35 rokov, keď
sme posledný júnový deň roku 1971 opustili lavice Základnej
školy v Uníne. Rozišli sme sa každý svojím smerom, za svo-
jim novým chlebíkom, novými skúsenosťami i sklamaniami.
Za všetkým tým, čo život bežného človeka sprevádza.
Pravidelne sa však po desiatich rokoch stretávame.
Spomíname, chválime sa, a v tomto veku už vrásky počítame,
ale hlavne spomíname, spomíname...
V tomto roku sa väčšina z nás dožila životného jubilea, 50
rokov života. Aj to bol dôvod, aby sme sa opäť temer všetci
spoločne stretli. Počas oficiálnej časti stretnutia sme boli pri-
jatí v obradnej sieni Obecného úradu v Uníne starostom obce
p. Andelom. Prijatie malo svoju vážnosť, kultúrnosť a spolo-
čenskú úroveň, ktorú zvýraznili svojím spevom členky spe-
váckej skupiny Radosť. Po slávnostných príhovoroch sme sa
zapísali do pamätnej knihy obce Unín. Naše poďakovanie patrí
starostovi p. Andelovi, matrikárke p. Drúžkovej a speváčkam
za dôstojné vykonanie aktu prijatia. Spoločenská časť stretnu-
tia prebiehala v reštaurácii „Na mlyne“ v Radošovciach.
Pospomínali sme na časy minulé, na dobré i menej príjemné
zážitky. Hoci skoro všetci žijeme tu v regióne, stretávame sa,
ale aj tak  sme si mali toho dosť čo povedať a aj sa príjemne
zabaviť. Na každé toto spoločné stretnutie sa všetci tešíme. S
radosťou sme opätovne privítali medzi nami našu triednu uči-
teľku p. Emíliu Cigánkovú, na ktorú radi i po tých rokoch spo-
míname a myslíme si, že pani učiteľka  medzi nás tiež rada
zavítala a cítila sa medzi nami spokojne a príjemne.    
Na druhý deň sa väčšina z nás  zúčastnila na slávnostnej sv.
omši,  ktorej úmysel bol obetovaný za všetkých päťdesiatroč-
ných jubilantov. Koncelebrovanú sv. omšu slúžil tiež jubilant -
päťdesiatnik, miestny farár vdp. Mgr. Tibor Tasáry  spolu s ďal-
šími kňazmi. K tejto slávnostnej bohoslužbe prispeli  aj jubi-
lanti čítaním Božieho slova a odovzdaním obetných darov,
odetí v prekrásnych unínskych krojoch. Jubilanti ďakujú vdp.
Mgr. Tasárymu za ústretovosť a odslúženie sv. omše.
Dovolíme si záverom zaželať všetkým naším spolujubilantom
veľa pevného zdravia, spokojnosti, pohody v rodinách a záro-
veň poďakovať všetkým, ktorí naše spoločné stretnutie zorga-
nizovali.                                                         päťdesiatnici

či už po stránke účasti (81,24 %), tak i z môjho hľadiska, keď
bolo 80 % hlasov na voľbu starostu v môj prospech. Je to pre
mňa veľkým zadosťučinením a beriem to ako ohodnotenie
práce za uplynulé roky. Zároveň to však chápem aj ako veľký
záväzok pre nasledujúce štyri roky. Dôveru spoluobčanov
chcem splatiť prácou v ich prospech, aby boli spokojní a hrdí
na našu obec Unín, v ktorej žijeme.
Očakávam i veľmi dobrú spoluprácu a aktivitu všetkých členov
novozvoleného zastupiteľstva, ktorých ste si zvolili. 
V prvom polroku 2007 sa bude pokračovať v realizácii schvá-
leného projektu EÚ
- dokončenie asfaltovania ryhy po vodovode na miestnych

komunikáciách
- asfaltovanie panelovej cesty na ulici „Záhumnie“
- vybudovanie autobusovej zastávky a parkovisko v strede

obce pri potoku
- vybudovanie autobusovej zastávky a parkovisko pri

zdravotnom stredisku
- vybudovanie chodníka asfaltového koberca od pomníka

padlých po most k zastávke autobusa
- vypracovanie nového územného plánu obce
- vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho

rozvoja obce.
Ďalšie konkrétne budovateľské aktivity budú prejednané
a schválené na januárovom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Štefan Andel, starosta obce
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Narodili sa:
Karin Palkovičová 7.9.2006
Ema Slobodová 19.9.2006
Christián Mach 19.10.2006

Opustili nás:
Agneša Jankovičová, vo veku 77 rokov 14.8.2006
Ján Pecha, vo veku 81 rokov 22.8.2006   
Angeša Piváková, vo veku 73 rokov 28.9.2006   

Zosobášili sa:
Roman Straka a Silvia Beňová 23.9.2006

Spoločenská kronika

Čo bolo:
- v piatok 11. augusta zorganizovali športovci pre mládež

diskozábavu
- v sobotu 12. augusta počas letných hodov sa uskutočnilo:

tradičné koncertovanie DH Unínčanka po obci 
výstava domácich a okrasných zvierat vo farskej záhrade -
SZCH
biliardový turnaj v Unínskom šenku
tanečná zábava v kultúrnom dome - do tanca a na počúvanie
hrala DH Unínčanka

- v nedeľu 13. augusta sa uskutočnili:
slávnostné sv. omše v chráme sv. Martina
výstava miestnej amatérskej maliarky Jarmily Kollárovej v KD
hodové futbalové zápasy dorastu a mužov
večer tanečná zábava v Pohostinstve u Dalibora

- v pondelok 14. augusta sa uskutočnil tradičný futbalový
turnaj o pohár starostu obce

- v útorok 15. augusta na sviatok Nanebovzatia Panny Márie
sa uskutočnila slávnostná sv. omša

- počas hodových dní reprezentovali našu obec a Slovensko
naši starší požiarnici na medzinárodnej súťaži „Cichowo
2006“, kde získali prvé miesto

- v septembri usporiadala Demokratická únia žien v Uníne
výstavu izbových kvetín spojenú s predajom

- v mesiaci október Jednota dôchodcov Slovenska usporia-
dala výstavu plodov jesene pod názvom „Záhrada Unína“

- v mesiaci úcty k starším usporiadal Obecný úrad Unín
posedenie s dôchodcami spojené s kultúrnym programom

- na martinské hody  SZZ usporiadal diskotéku a tanečnú
zábavu 

- na sviatok sv. Mikuláša sa uskutočnila mikulášska
pochôdzka

Čo bude:
- stolnotenisový turnaj „O pohár starostu obce“ sa uskutoční

23.12.2006 v telocvični ZŠ Unín
- presný údaj o konaní fašiangových zábav a plesov bude

zverejnený v obecnom rozhlase, na internete na obecnej
stránke a propagačných tabuliach pred obecným úradom

Kultúrno-spoločenská činnosť

Vážení spoluobčania,
v tomto roku sa obec zapojila do národného projektu s cieľom
podpory udržiavania pracovných návykov uchádzačov
o zamestnanie s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných
v hmotnej núdzi. Do tohto projektu sa zapojili dvaja naši obča-
nia, ktorí majú na obecnom úrade uzatvorenú zmluvu na jeden
rok a pracujú denne 8 hodín. Ďalší štyria uchádzači o zamest-
nanie majú uzatvorenú zmluvu do konca roka 2006 a pracujú
na obecnom úrade  ako aktivační pracovníci len dvakrát do
týždňa po 5 hodín. Vykonávajú menšie obecné služby určené
na zlepšenie ekonomických, sociálnych a kultúrnych podmie-
nok a zlepšenie životného prostredia obyvateľov obce. Na jed-
nej strane je to pomoc nezamestnaným, na druhej strane je to
prínosom pre obec. Boli zlepšené podmienky v oblasti život-
ného prostredia formou skrášlenia obce, vyčistenia, úpravy
a kosenia verejných priestranstiev, opravy kanálov, drobných
stavebných úprav a údržba budov v majetku obce.  Realizácia
aktivačných prác sa stretla s veľkým ohlasom. Ďakujeme však
i tým občanom, ktorí dokážu zdvihnúť odpadky a pozametať
chodník pred svojím domom, pokosiť trávu v svojom okolí
a všetkým tým, ktorým nie je ľahostajné, ako vyzerá verejné
priestranstvo pred ich vlastným domom a blízkom okolí.
Obec,  to sme my všetci, nielen zamestnanci obecného úradu
a pracovníci verejnoprospešných prác.  Boli časy, keď spolo-
čenské organizácie mali rozdelené parky, alebo časti obce,
ktoré udržiavali. Brigádnicky sa vykonávali rôzne úpravy
v obci, ZŠ a MŠ. Malo to obrovskú výhodu. Viac  sme si vší-
mali diania okolo nás, lebo sme každý prispeli k spoločnému
dielu a nebolo nám ľahostajné, ako bude napr. daný park za pár
dní vyzerať.                                       (pokračovanie na str. 5)

Nová vysoká škola v Skalici
Dňa 25. septembra 2006 bola slávnostne otvorená Stredoeurópska
vysoká škola v Skalica (SEVŠ).
Táto vysoká škola má ambície byť medzinárodnou platformou pre
vzdelávanie a získanie bohatého historicko-geograficko-politicko-
kultúrneho obzoru s možnosťou širokého uplatnenia v krajinách
strednej Európy. Výučba v študijných programoch Medzinárodné
vzťahy a Životné prostredie a regionálny rozvoj bude prebiehať v
slovenskom i anglickom jazyku. Preto je súkromná vysoká škola
rovnocenne otvorená aj pre zahraničných študentov.
Zakladateľkou a riaditeľkou SEVŠ je Ing.Heidy Schwarczová,
rektorom je prof.Ing.Ján Provazník, CSc.

Predstavujeme Vám ...
V dnešnom čísle Vám predstavujeme dlhoročného živnostníka
v oblasti gastronómie p. Stanislava Havla.
Pán Havel, prečo a ako ste začínali?
Už začiatkom 90-tich rokov, som postupne začínal uvažovať o
súkromnom podnikaní. Odhodlal som sa k tomuto kroku v
r. 1995. Ukončil som zamestnanecký pomer v RD Petrova Ves,
kde som pracoval ako elektrikár. Zakúpil som príves za moto-
rové vozidlo, ktorý som vybavil zariadením pre výrobu a pre-
daj langošov a začal som s podnikaním v oblasti rýchleho
občerstvenia.
S akým sortimentom sa v súčasnosti  zaoberáte?
V letných mesiacoch som pravidelne, už po dlhé roky, umiest-
nený so svojím gastronomickým stánkom v Šaštíne na rekre-
ačnom stredisku Gazárka. Rekreanti sú tu na moje služby,
myslím si, že kvalitné, zvyknutí. Hosťom ponúkam rôzne
druhy langošov, párok v rohlíku, pečenú klobásu, pivo, rôzne
druhy nealkoholických nápojov a cukroviniek.
V mimosezónnom období ponúkam svoje služby návštevníkom
rôznych jarmokov, kultúrnych, spoločenských a športových
podujatí a to rovnakým sortimentom, ako som už uviedol.
Čo plánujete do budúcna?
Vzhľadom na svoj vek už do budúcna veľmi veľa neplánujem.
Ako je občanom známe, mal som od Jednoty Senica v rokoch
2002 - 2004 v prenájme pohostinstvo. Keďže Jednota Senica
pohostinstvo odpredala, bol som nútený prenájom ukončiť a v
roku 2003 som si vzal do prenájmu Bar na ihrisku. Tu, hlavne
v letnom období, mám svoju pomerne dobrú klientelu. Rád by
som tu svojím hosťom ponúkol aj niečo naviac, ale priestory a
technický stav zariadenia mi to neumožňujú. Takže vzhľadom
na tieto skutočnosti, ako i na pomerne veľkú konkurenciu v tejto
oblasti podnikateľskej činnosti, chcem pokračovať v rozsahu
živnosti tak ako doteraz.
Pán Havel, želáme Vám veľa spokojných hostí a ďakujem za
rozhovor. 
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Poskytovanie zdravotných služieb
Organizácia lekárskej služby prvej
pomoci
Od 1.11.2006 boli zrušené dispečingy v mestách a bolo
vytvorené Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej
starostlivosti v Trnave. Znamená to, že každé volanie na
číslo 112 zaznamenáva trnavské operačné stredisko, kde dis-
pečer posúdi konkrétny prípad a rozhodne ďalší postup.
Ak občan volá cez pracovný deň doobeda pracovník operač-
ného strediska:

1. v prípade ohrozenia života vyšle k pacientovi „Rýchlu
lekársku pomoc“

2. ak nie je potrebný zásah lekára pošle k pacientovi
„Rýchlu zdravotnú pomoc“

3. ak ide o bežné ochorenie pošle pacienta k obvodnému
lekárovi.

Podobné je to i poobede, ak sa volá 112 platí okrem uvede-
ných možností aj možnosť vyslať za pacientom „Lekársku
službu prvej pomoci“ tzv. pohotovosť. Je potrebné pri vola-
ní rozlišovať, či je treba Rýchlu zdravotnú pomoc alebo
Rýchlu lekársku pomoc. 
Pre našu obec poskytuje zdravotnú službu prvej pomoci
firma LAW HELP - miesto výkonu služby je v budove
Nemocnice s poliklinikou v Skalici.

Telefónny kontakt je 6969444 alebo 6644444

Úradné hodiny na pohotovosti sú:
Pondelok 15.30 - 7.00 hod.
Utorok 15.00 - 7.00 hod.
Streda 15.00 - 7.00 hod.
Štvrtok 15.00 - 7.00 hod.
Piatok 14.30 - 7.00 hod.
Sobota 7.00  - 7.00 hod.
Nedeľa 7.00  - 7.00 hod.

Rýchla lekárska pomoc má v posádke i lekára, preto je
posielaná k ťažkým prípadom, kde je potrebný rýchly lekár-
sky zásah.

Rýchla zdravotná pomoc patriaca pod NsP Skalica je
pre našu obec v Skalici a Brodskom. Je zriadená od
1.9.2006. V posádke je vodič a stredne zdravotnícky pracov-
ník. Slúži na rýchlu prepravu chorého do nemocnice.

Rýchlu zdravotnú pomoc vysiela dispečing Trnava -
číslo 112.

Na centrálny dispečing v Trnave je možné nahlásiť všet-
ky akútne stavy, nehody, zranenia počas 24 hodín. Odtiaľ
dispečing kontaktuje príslušnú Pohotovosť, Rýchlu lekársku
pomoc, prípadne Rýchlu zdravotnícku pohotovosť.

Prosíme občanov, aby volali Rýchlu lekársku pomoc len
v nutných prípadoch, aby nezneužívali záchrannú zdravotnú
službu. Pri každej situácii - úrazy, havárie, rôzne zranenia
atď. treba objektívne posúdiť zdravotný stav, zachovať pokoj
a potom volať pomoc a podrobne opísať situáciou týkajúcu
sa človeka, ktorý potrebuje pomoc.

Mesiac úcty k starším – vydarené
podujatie
22. október 2006 bol venovaný v našej obci pozornosti
a úcte k starším vďaka Obecnému úradu Unín, ale i Jednote
dôchodcov v Uníne.     
Práve v tento deň Jednota dôchodcov  pripravila peknú
výstavku ovocia a zeleniny pod názvom „Záhrada Unína“,
ktorá bola obohatená o veľké ucelené množstvo exponátov
„starožitností“. Za svoje vypestované odrody sa i cez ne-
priazeň tohtoročného počasia nemusel hanbiť ani jeden
vystavovateľ. Výstava mala veľký ohlas u občanov Unína
mladšej, strednej i staršej generácie. Druhý deň výstavy bol
určený k prehliadke pre deti materskej a základnej školy.
V sprievode učiteľov navštívilo výstavu asi 200 žiakov.
Obecné zastupiteľstvo spestrilo deň úcty starším oslavou
pre všetkých dôchodcov obce v KD,  ktorých sa zišlo 170.
Pozvanie prijal aj podpredseda VÚC Trnava pán Zdenko
Čambal a miestny vdp. farár Tibor Tasáry. Peknými piesňa-
mi spestrila program skupina heligonkárov zo Senice
a domáca spevácka skupina Radosť. Program si vylepšili
i samotní dôchodcovia, ktorí za doprovodu heligonkára
pozdravili prítomných hymnou o dôchodcoch s názvom
„Chodili dôchodci po dedine Uníne“.  Ľudové piesne prí-
tomných nielen rozospievali, ale aj roztancovali.  Každý si
však uvedomuje,  že s pribúdajúcim vekom ako je mladosť
samozrejmosťou, staroba je nevyhnutnosťou.
V tento významný deň pozdravil všetkých skôr narodených
starosta obce pán Štefan Andel a odovzdal im malý darček
vo forme igelitovej tašky so znakom obce a pero. Za Jednotu
dôchodcov sa prihovorila jej predsedkyňa, pani Estera
Stróžová. K pozdravom a prianiam do ďalších rokov sa pri-
pojil aj pán Zdenko Čambal. Vo všetkých príhovoroch boli
vyzdvihnuté aktivity dôchodcov, pretože i v pokročilom
veku sú významnou súčasťou obce a ich aktivity sú spestre-
ním jej života. 
Prípitok, pohostenie a darčeky budú pripomínať tieto pekné
a nezabudnuteľné chvíle plné úsmevu a dobrej nálady, ktorá
je prioritou v utužovaní zdravia dôchodcov. Teší nás, že
vynaložená námaha a úsilie sa vypláca. Nech láska, pria-
teľstvo, pokoj a ľudská súdržnosť nás sprevádzajú i naďalej.
Od novozvoleného zastupiteľstva si želáme ohľaduplnosť
a lásku. Veď kto chce dlho žiť aj starý musí byť a preto radosť
hľadajme aj v starobe.
Jednota dôchodcov Unín ďakuje svojim členom i nečlenom
a obecnému úradu za spoluprácu.                                         

Estera Stróžová, 
predsedníčka ZO JD  Unín

Poďakovanie
V minulých dňoch bola vykonaná úprava interiéru kapln-
ky sv. Barbory. Ďakujem všetkým, ktorí vykonali úpravu
interiéru a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom priči-
nili o úpravu a očistenie priestorov kaplnky, fary ako
i okolia fary.
Zároveň ďakujem všetkým za vyslovenie gratulácií a bla-
hoprianí k môjmu životnému jubileu.

Mgr. Tibor Tasáry, farár

Mladí chovatelia
Mestečko Gbely boli v dňoch 25.8. a 26.8.2006 miestom
konania Celoštátnej súťaže mladých chovateľov. Našu miestnu
organizáciu zastupovali mladí chovatelia, ktorí získali nasle-
dovné výsledky:
Kategória od 7. - 14. rokov:
Odbor králiky: Pavol Zelenka 9. miesto
Odbor exoty: Tomáš Žák 3. miesto
Odbor mačky: Júlia Straková 5. miesto

Erika Bartalová 6. miesto
Kategória od 14. - 18. rokov:
Odbor králiky: Michal Vlk 7. miesto
Odbor hydina: Ján Petržala 8. miesto

Výbor SZCH Unín ďakuje za vzornú reprezentáciu organizá-
cie i obce Unín na súťaži a praje veľa úspechov v ďalšej práci.
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Na furmanskom dvore 
Po úspešnej výstave kaktusov v minulom roku sa členky Únie
žien v Uníne rozhodli usporiadať novú výstavu s názvom „Na
furmanskom dvore“. Pod týmto názvom snáď každému príde
na um niečo starodávne. Možno spomienky, možno i hmotné
pamiatky po našich najbližších. 

Cieľom tejto výstavy bolo spojenie starodávna so súčasným
životom, spojenie príjemného s užitočným. Príjemným bolo
bezpochyby to, že pri pohľade na krásne zachovalé predmety
sme si pripomenuli prácu našich predkov a boli sme vďační za
dnešnú techniku. Užitočným bolo naopak spojenie tejto
nostalgie s prehliadkou toho, čo dokážu naše dnešné ženy
s izbovými rastlinami. Na výstave bolo na čo pozerať.
Kvetináče všetkých veľkostí, krásne zdravé rastliny rôznych
druhov, medzi nimi naaranžované starodávne žehličky, hrnce,
konopné obrusy, dekoratívne jesenné plody a za všetkým
týmto skrytá niekoľkohodinová práca s prípravou výstavy.
Najväčšiu pozornosť však pútali kaktusy pani Sovíkovej, ktorá
ich predstavila i vo forme bonsají a výstavu vyplnila asi z jed-
nej tretiny ona sama. 
Pekné septembrové počasie priviedlo do kultúrneho domu
veľa priaznivcov pekných izbových kvetín. Mnohí  neodolali
predajnému kútiku výstavy a domov si odniesli namnožené
rastliny za symbolické ceny. 
Únia žien týmto ďakuje svojím členkám za pomoc pri realizá-
cii tohto podujatia a občanom obce za to, že neostali ľahostaj-
ní a prišli podporiť organizáciu svojou návštevou.

Mgr.Michaela Vaňková,
predsedníčka Únie žien Unín  

Marcinské hody
Tohtoročné „Marcinské hody“ sme sa podujali zorganizovať
preto,  lebo na tieto jesenné hody sa začalo po kultúrno-spolo-
čenskej stránke zabúdať, a aby sme zdôraznili vážnosť týchto
hodov.
V piatok 10. novembra sme pre mládež zorganizovali „disko“.
Za účasti vyše 200 návštevníkov sa do ranných hodín zabávali
mladí z obce a blízkeho okolia. 
V sobotu na sviatok patróna obce sv. Martina hudobníci z DH
Unínčanka tradične koncertovali po obci, zahrali obľúbené
melódie občanom u ich domov. Táto pekná tradícia sa zachová-
va a veríme, že tomu bude i naďalej.
Vo večerných hodinách sa uskutočnila v KD tanečná zábava.

Do tanca a na počúvanie hrala DH Veselané z Veselí nad
Moravou. Slabým článkom podujatia bola účasť, keď sme priví-
tali na podujatí len 120 hodových návštevníkov. 
Celé hodové podujatia sme neorganizovali z dôvodu komerčné-
ho, ale z dôvodu zachovania tradícií a zlepšenia  stavu kultúry
v obci. Z tohto miesta ďakujeme všetkým naším členom za
pomoc pri organizovaní tohto podujatia.              ZO SZZ Unín

Dojmy tetky Zuzky
Ludé, ešte mam v živej pamjeci lingišpíre na Husim rinku tito letní
hodi a už tu máme Vánoce. To je hrozné, jak ten čas lecí. Medzitim
sme stihli mi kostelníci birmúfku, naše hlavní marcinské hodi,
volbi, a kopec dalšich vjecí. Na ňekeré bi biuo najlepší zapome-
nút, druhé bi stáli za hodno napísaňá do obecní kroniki. Ale nech
si každí vibere co a jak uzná za vhodné. 
Nedá mi ale abich sa nevráciua k hodom. Velice sem biua ráda,
a mosim povidat, a to né enem já, že sa zahradkári pochuapili
a ňeco sa robiuo na Marcinské hodi. Poslední roki to vipádauo,
jak kebi sme ani žádne hodi nemjeli. Biua to enem taká običajňí
ňedzela bez lingišpíru, bez muziki, bez ničeho. Vjerím, že to tento
rok nebiuo prvňí ani posledňí krát co sa ňeco organizovauo.
Jediní do chíbau na muzike a nevidzeua sem ho aňi v kostele či
v dzedzine, biu Marcin na bíuem koni. Marcinú sem vidzeua dost,
aj dvojnohich koňú sem postretaua, ale teho pravého Marcina na
bíuem koni né a né. Tento rok sa mu jaksi nesce. Alebo nemože
zehnat koňa? Tak teda, hodi dopadli, aspoň jak sem to vidzeua já,
a to sem vidzeau velice dobre, lebo mám nové bríle, dobre. Abi
nebiuo oslav dost, hned na další tídeň sme bili aspoň mi co cho-
dzíme do kosteua, pozvaní po hrubej do kulturáka. Podla počtu
zúčastňeních akcia prebjehua úspješňe. Ked to bude tak vipádat aj
u nebeskej bráni jak to vipádauo v kulturáku, tak mam normálňe
strach ze súdňího dňa. No asi najlepší bude dovtedi neumrít a tak
sa vihnút tuačeňici, jak to ňekerí obezretňe predvídali a vihli sa
v ten deň obecňímu stánku kultúri obúkem. Mi co sme sa nedali
odradit a vidržali sme až do konca, dostali sme zasúženú odmje-
nu. Ale to už sa zvolebňívauo a narostali slubi a reči. Konečne tito
volbi bili jak sa patrí, šak to byuo vidzet aj na volebňí účasci.
Mohli (alebo moseli?) sme si vibrat, porovnat a rozhodnút sa.
A obecňí kortešački nemjeli chibu. Cítiua sem sa jak za císara
pána, ked sa slubovali hori-doli a dávaua sa klobáska a štampr-
la. Ešče že sa nešuo volit hromadňe a za spjevu jak to vtedi biuo
zvikem. A k dokonauosci  mi chíbaua ešte nejaká tá bitka medzi
voličma jednotlivích kandidátu, no ale to si mislím, že ňekerí
dokázali spravit suovama a letákma. No aj tak sa mi zdá, že sme
už trochu víc civilizovanejší. Alebo si enem moc pamatuju?
Nevím, no neráda bi sem sa v temto míliua. Je pravda, že čas
nezastavíš a roki nevrácíš. Dzedzina žije svojim životem a ide svo-
jim tempem dopredu. Mi starí odchádzame a nechávame plac
novím ludom - našim potomkom. A ked oni nezapomenú na naše
radi a zeberú si ich k srdcu aspoň tak jak sme si mi brali k sebje radi
našich rodičú, nemám strach ani o naše dzecka ani o dzedzinu.
Tak sa zatát šeci dobre mjejte, opatrujte sa. A preju Vám šeckím
požehané vánoce, bohatého Ježiška a šecko dobré v novem roku.

Vaša zalaptaná Zuzina

(dokončenie zo str. 3)

Aj vďaka  Vašej väčšej všímavosti akéhokoľvek ničenia majet-
ku, či už súkromného alebo obecného by sme chceli predísť
i páchaniu rôznych druhov vandalizmu, ktorý v našej obci ešte
stále pretrváva. (Momentálne zničená hojdačka a stôl za
kaplkou sv.Barbory, ničenie dopravného značenia, zhadzova-
nie smetných nádob, rušenie nočného kľudu).  Prosíme Vás
o spoluprácu  a veríme, že spoločnými silami odstránime zlo-
zvyky nielen našej mládeže, ale možno i niektorých dospe-
lých.
Zároveň sa chceme poďakovať všetkým, ktorí pochopili nut-
nosť separácie odpadov a tieto podľa komodít i separujú. Takto
bude menej odpadu v našom unínskom potoku, čiernych sklá-
dok v okolí obce a v konečnom dôsledku i na domácej sklád-
ke tuhého komunálneho odpadu, ktorá je i tak už vo veľkej
miere zaplnená.
Ďakujeme teda všetkým, ktorí sa snažia robiť i takýmto spôso-
bom dobré meno našej obci a skvalitňujú život nielen sebe ale
i svojmu okoliu.

Vážení spoluobčania,



6 Unínske noviny

su
se

d
n

á
o

b
e

c
ob

ec
 n

a
S

lo
v.

o
d

m
e

n
a

ď
a

ku
je

m

za
č

.
ta

jn
ič

ky

zn
a

č
p

ís
m

o
m

ro
zd

ie
l 

de
v.

ku
rz

ov
z 

ne
m

ec
ky

p
re

d
lo

žk
a

6.
 p

zn
a

čk
a

že
hl

ič
ky

sl
ov

.
sp

is
o

va
te

ľ
vo

je
ns

ký
ka

b
á

t

h
ô

rn
y

ka
p

itá
n

B
ro

ňa
 S

oň
a

S
a

ša
p

o
d

a
rú

n
o

k

d
o

m
á

ce
zv

ie
ra

b
e

zh
rb

á
ťa

va
je

st
vu

je

h
o

p
sv

et
ov

ý
vz

pi
er

ač
e

m
a

il
án

o 
če

sk
y

ni
č

ky
se

lin
a

m
al

ý 
dv

or
zá

h
o

r.
od

ro
da

 u
hl

ia
fo

to
b

a
n

ka
di

vý
 o

so
l

te
lo

cv
.

p
o

lo
h

a
pr

eš
p

o
h

re
b

.
h

o
st

in
a

sl
ov

en
sk

á
o

b
e

c

zc
e

ď
vy

ka
st

r.
b

a
ra

n
an

gl
ic

ký
le

ká
r

le
ká

rs
ky

pr
ís

tr
.

b
ýv

a
lé

g
ym

n
á

z.
ko

n
ie

c
ta

jn
ič

ky
o

so
b

n
é

zá
m

e
n

o

A
n

n
o

D
om

in
i

a
n

o
n

ym
ru

sk
á 

rie
ka

ot
vo

r 
na

d
o

m
e

O
ľg

a
d

o
m

á
ck

y
či

st
ia

ci
pr

os
tr

.

m
u

žs
ké

m
e

n
o

sm
e 

tr
pe

zl
iv

í
po

tr
. 

po
m

oc
U

S
A

u
m

e
lin

a
D

D
R

bý
v.

 m
lá

d.
o

rg
.

ud
al

os
ť 

sk
r.

kú
ze

ln
ík

ok
ra

sn
ý

fig
o

vn
ík

m
ä

kk
ýš

na
 e

x
dr

uh
 r

yb
y

le
pi

dl
o

p
re

u
ka

z
m

im
o 

E
U

dn
o 

7.
 p

ád
n

e
ch

a
j

zá
h

o
r.

A
lž

b
e

tu
d

o
m

.
pl

at
id

lo
ke

yn
es

ov
st

v
o 

sk
r.

m
es

to
 v

S
R

N

o
b

ra
n

ca
ot

ra
s

st
ep

ná
 l

íš
ka

rý
ľu

j

za
čo

 z
áh

or
.

že
ni

j. 
st

av
.

ve
l.

R
o

m
a

n
Li

bo
r 

R
ad

ek
tu

re
ck

é
m

e
n

o

p
ô

d
a

st
re

d
ta

jn
ič

ky
zn

a
čk

a
vá

h
y

no
 p

ej
or

.
te

da
, 

hm
ko

m
u

n
is

t.
st

ra
n

a

sl
ov

. 
ob

ec

pr
ed

lo
žk

a 
3.

p
á

d

sl
ov

. 
ob

ec

V
M

kr
yt

ie
, 

kl
am

rý
ch

ly
 z

ja
zd

Š
P

Z
 R

ak
.

Š
p

a
n

.
sp

ev
. 

vt
ák

ož
er

Á
č

b
o

la

na
ša

 o
be

c

4.
 n

ot
a

p
o

p
e

vo
k

je
m

 z
áh

or
.

ne
ch

yt
aj

 t
o

hl
in

ík
 z

n.

je
 m

u 
do

br
e

b
u

ď
 t

ic
h

o
,

vu
lg

.

vy
šp

le
ch

la
p

ru
d

ko
m

e
ri

a
m

vá
h

u

P
o

m
ô

ck
y:

ol
is

o,
 r

ke
,

S
a

ču
ro

v,
ko

lm

D
e 

Ja
ne

iro
p

o
zd

ra
v

če
sk

á 
ká

va
aj

 p
od

ch
od

hl
as

 k
ra

vy
h

u
sá

r
m

äk
ké

 s
P

o
m

ô
ck

y:
K

e
lu

m
,

m
a

cc
a

kú
t

br
ús

ok
zá

h
o

r.

pe
ra

 p
ej

or
.

ne
pr

av
ý 

lis
t

in
ka

sn
ý

pr
ík

az
če

sk
á

sú
kr

. 
T

V
zb

o
žň

o
va

t

la
p

a
t

zá
h

o
r.

A
ut

or
: V

la
st

a 
M

ic
ha

lá
čo

vá
Ta

jn
ič

ka
: Ú

ry
vo

k 
z 

bá
sn

e 
M

.R
ic

ht
er

a

Kupón so správnym znením tajničky odovzdajte do 15.1.2007 na Obecný úrad Unín

Meno a priezvisko: ______________________________________ adresa: _____________________________________

Tajnička: __________________________________________________________________________________________
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Vyhodnotenie jesennej časti 
futbalovej súťaže MO A-mužstvo
Unín, ročník 2006/2007 

Výsledky futbalových mužstiev v
jesennej časti sezóny 2006/2007
A-mužstvo
1. B.Mikuláš 15 10 3 2 32:12 33
2. Radošovce 15 10 2 3 31:20 32
3. Šaštín 15 9 4 2 30:12 31
4. Oreské 15 7 3 5 26:25 24
5. Sekule 15 6 5 4 25:20 23
6. Koválov 15 6 4 5 21:20 22
7. Kopčany 15 6 3 6 27:24 21
8. Brodské 15 6 2 7 30.28 20
9. Š.Humence 15 6 2 7 27:26 20
10.Hlboké 15 5 4 6 17:20 19
11.Dubovce 15 5 4 6 21:31 19
12.Rybky 15 5 3 7 23:27 18
13.Čáry 15 4 5 6 23:23 17
14.Unín 15 3 5 7 14:25 14
15.Cerová 15 2 4 9 10:28 10
16.Letničie 15 2 3 10 8:23 9
Odpočet bodov:  TJ Kopčany 3 body, TJ Dubovce 6 bodov

Dorast
1. B.Mikuláš 15 13 1 1 71:17 40
2. M.Háj 15 10 3 2 47:20 33
3. Mor.Sv.Ján 15 9 3 3 70:31 30
4. Unín 15 9 1 5 28:24 28
5. Jablonica 15 8 3 4 58:27 27
6. Štefanov 15 8 1 6 47:38 25
7. Brodské 15 7 3 5 44:38 24
8. Rybky 15 7 1 7 46:39 22
9. Kopčany 15 6 3 6 46:22 21
10.Trnovec 15 6 2 7 36:36 20
11.Bor.Sv.Jur 15 5 4 6 47:48 19
12.Rovensko 15 5 3 7 26:32 18
13.Cerová 15 4 3 8 18:38 15
14. Oreské 15 2 3 10 22:56 9
15.P.Ves 15 2 0 13 20:69 6
16.Š.Humence 15 2 0 13 19:111 6

Žiaci
1. Sekule 13 11 1 1 76:10 34
2. Prietrž 13 11 1 1 57:14 34
3. Š.Humence 13 9 2 2 39:16 29
4. Trnovec 13 8 1 4 24:13 25
5. Koválov 13 8 0 5 41:28 24
6. P.Močidlany 13 7 1 5 42:29 22
7. Rohov 13 6 2 5 32:22 20
8. Dubovce 13 5 3 5 28:17 18
9. Radimov 13 5 3 5 36:28 18
10.Unín 13 4 3 6 18:25 15
11.Letničie 13 3 2 8 17:20 11
12.Rovensko 13 3 1 9 15:62 10
13. Jablonica 13 0 1 12 8:73 1
14.Sobotište 13 0 1 12 5:80 1

Strelci gólov – jeseň 2006
A-mužstvo dorast žiaci

Peter Drúžek 4 Branislav Tureček 10 Milan Hoferka 4
Martin Krempa 3 Peter Šeba 8 Anton Mihál 2
Boris Malík 2 Peter Rusinko 1 Matúš Matula 4
Pavol Šebesta 1 Adam Mihál 1 Peter Rehák 2
Miroslav Hodáň 1 Patrik Potreský 1 Martin Mlčúch 3
Ivan Tureček 1 vlastný 1 Jakub Vanek 1
Slavomír Mach 1 kontumácie 6 Daniel Míšaný 1
vlastný 1 Tomáš Kubina 1

Do nového ročníka jesennej časti 2006/2007 A-mužstvo
nastúpilo pod novým trénerom a preto aj s očakávaním
dobrých výsledkov mužstva. Treba spomenúť, že letná prí-
prava začala pomerne neskoro až 20.júla, čo už väčšina muž-
stiev mala 3 týždne letnej prípravy odtrénovaných. Až na
zápas v Moravanoch v nekompletnom zložení mužstvo ne-
odohralo žiadny prípravný zápas.
Je ale chvályhodné, že mužstvo Unína má v kádri A-mužstva
iba domácich hráčov. Musíme pripomenúť, že sme mali
pomerne úzky káder a najviac nám chýbal dohodobo chorý
Peter Drúžek. Ďalej sa zranil Lukáš Mihál v období, keď sa
mu začalo dariť a bol vyradený do konca jesene. Takže opti-
mistické očakávania boli, ale sa nenaplnili. Mužstvo nehralo
najlepšie a neboli ani výsledky, takže som chcel sám skon-
čiť, čo ale výbor futbalového oddielu neakceptoval a tak sme
sa pustili spoločne do ďalšej práce. Neskôr prišiel Pavol
Šebesta a Peter Jozefovič, konečne vyzdravel Peter Drúžek,
čím sa rozšíril aj skvalitnil káder a aj hra sa zlepšovala, i keď
výsledky ešte neboli také, aké by sme si predstavovali.
Môžeme ale kladne hodnotiť niektoré zápasy v ktorých sme
hrali naozaj dobre, ale bodovo to bolo ešte stále slabé. Je
pravda, že v zápasoch s Radošovcami, Šaštínom,
Koválovom, Cerovou doma, potom s Oreským, Kopčanmi,
Letničím, Borským Mikulášom vonku sme boli viac ako
vyrovnaným súperom, lenže nám chýbali góly a navyše ani
s Dubovcami, Šajdíkovými Humencami, či Čárami sme
nemuseli stratiť body. Snáď iba v zápase v Rohovských
Rybkách sme hrali slabo a nezodpovedne v Sekuliach
a Brodskom.
Po zvážení plusov a mínusov nám vychádza, že herne sa to
postupne zlepšovalo, ale výsledkovo iba málo. Najväčším
nedostatkom je premieňanie gólových príležitostí.
Musím povedať, že po jesennej časti nie sme a nemôžeme
byť spokojní s dosiahnutými výsledkami a preto je potrebná
dobrá zimná príprava, ktorá by mužstvo nasmerovala k lep-
ším výsledkom. Pozitívne naštartovanie pre hráčov by
možno mohla byť aj zmena na trénerskom poste.
Je treba s mužstvom pracovať, lebo určitý hráčsky potenciál
tu je. V závere súťaže sa začal presadzovať do základu
Slavomír Mach po zranení a Patrik Potreský z dorastu.
V doraste  sa ukazujú Peter Šeba, Branislav Tureček, Adam
Mihál, Martin Mágr a 2 - 3 ďalší šikovní chlapci, ktorí by sa
mali viac venovať tréningovému procesu.  Myslím, že o bu-
dúcnosť futbalu v Uníne, by pri poctivej práci hráčov a ďal-
ších ľudí, ktorí sa točia okolo futbalu, malo byť postarané. 
Samozrejme treba poďakovať obecnému úradu, najmä staro-
stovi p. Andelovi, ktorý je futbalu priaznivo naklonený, ďalej
sponzorom a celému výboru futbalového klubu, ktorý pra-
coval naozaj veľmi dobre a zabezpečil mužstvám dobré pod-
mienky na činnosť. Určite je treba poďakovať aj všetkým fa-
núšikom, ktorí mužstvu fandia a pomáhajú. Naše mužstvo
skončilo po jeseni na 14. mieste so ziskom 14 bodov a skóre
14 : 25.  
Káder A-mužstva: Roman Straka, Mikuláš Mach,  Richard
Masaryk, Robert Malík, Peter Khúla, Peter Drúžek, Erik
Hoferka, Peter Jozefovič, Boris Malík, Peter Rehák, Martin
Krempa, Ivan Tureček, Pavol Šebesta, Slavomír Mach,
Patrik Potreský, Miroslav Hodáň, Martin Matušký, Lukáš
Mihál. Emil Jozefovič, 

tréner A-mužstva Unín
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Vyhodnotenie činnosti TJ
Družstevník Unín stolnotenisový
oddiel za rok 2006
V súťažnom ročníku 2006/2007 TJ Družstevník Unín, stolnote-
nisový oddiel, prihlásilo do súťaží v stolnom tenise 3 družstvá
a to družstvo Unín „A“ do 4. ligy - Trnavský kraj, Unín „B“ do
5. ligy - súťaž okresov Skalica, Senica, Myjava a časť Malaciek,
a družstvo žiakov do 2. ligy - Trnavský kraj. 
Unín „A“ nastupuje v nasledovnom zložení: Jaroslav Iglár  -ve-
dúci mužstva, Ferdinand Šebesta, Zdenko Pekar, Štefan Vaculka,
Radoslav Kubina, Vladimír Malík.
Unín „B“ hráva v zložení: Bc.  Ferdinand  Fagan - vedúci muž-
stva,  Vladimír Malík, Ing. Ján Buček, Štefan Mach, Jaroslav
Iglár, Martin Krempa,  Peter Rusinko  a Tomáš Kubina.
Družstvo žiakov, v tomto roku už bez Petra Rusinka - dorasten-
ca, reprezentuje obec v zložení Adriana Martišiaková, Tomáš
Kubina a Daniel Míšaný. Trénerom a zodpovedným pracovní-
kom je  Radoslav Kubina.
Unín „A“ dosiahlo v doterajšom priebehu nasledovné
výsledky:
Unín - Dunajská Streda 12:6, Veľké Úľany - Unín 8:10, Unín -
Borský Sv. Jur 12:6, Malženice - Unín 10:8, Unín - Buková 8:10,
Unín - Galanta 14:4, Kúty „B“ - Unín 12:6, Unín - Holíč „C“
9:9, Hlohovec „B“ - Unín 8:10, Unín - Piešťany „C“ 14:4, Senica
- Unín 10:8. Pohybuje sa v tabuľke od 4. do 7. miesta.
Unín „B“ je tiež v strede tabuľky a doposiaľ dosiahlo nasle-
dovné výsledky:
Senica „C“ - Unín 7:11, Unín - Holíč „D“ 11:7, Studienka „A“-
Unín 15:3, Unín - Kúty „C“ 4:14, Skalica „B“ - Unín 8:10, Unín
- Borský Sv. Jur „B“ 6:12, Unín - Rohožník 11:7, Studienka „B“
- Unín 3:15, Skalica „A“ - Unín 14:4, Unín - Štefanov 18:0.
Unín družstvo žiakov po polovici súťažného ročníka dosiah-
lo nasledovné výsledky:
Borský Jur „A“ - Unín 10:0, Unín - Kúty 4:6, Unín - Senica 2:8,
Skalica - Unín 10:0, Unín - Borský Jur „B“  6:4, Borský Mikuláš
- Unín 2:8.

Medzi najlepších hráčov 4. ligy patrí Zdenko Pekar a Ferdinand
Šebesta. V okresnej súťaži sa darí hlavne Štefanovi Machovi
a Vladimírovi Malíkovi. Stabilným hráčom „B“ mužstva sa stal
Martin Krempa, ktorý podáva striedavé výkony, ale sklamaním
je nezáujem Petra  Rusinka o tréningy. Žiaci sa po minuloroč-
nom jednoznačnom víťazstve trápia, čo je zapríčinené odchodom
Petra Rusinka. Noví hráči - Daniel a Marek Míšaný ako i Martin
Mlčúch  musia ešte dlho trénovať, aby sa vyrovnali svojim súpe-
rom, a aby v novom ročníku 2007/2008 mohli úspešne repre-
zentovať obec.  

Chcel by som upozorniť všetkých priaznivcov stolného tenisu,
že sa blíži čas Vianoc a tým aj turnaj v stolnom tenise „O pohár
starostu obce, ktorý sa uskutoční dňa 23.12. 2006. Prihlásiť sa
môžu žiaci, neregistrovaní aj registrovaní hráči. Na turnaj si
treba priniesť športovú ústroj, tenisky a stolnotenisovú raketu.
Srdečne Vás privítame i na tréningoch, ktoré sú každý štvrtok
o 18.00 hod.

Chcem sa poďakovať všetkým divákom, ktorí navštevujú maj-
strovské zápasy a hlavne sponzorom, ktorí prispeli na činnosť
stolnotenisového oddielu. Poďakovanie zároveň patrí  vedeniu
základnej školy za poskytovanie priestorov telocvične pre žia-
kov ako aj pre dospelých.                        

Bc. Ferdinand Fagan

Čas vianočný
Je čas vianočný. V dome rozvoniava vôňa ihličia, sviečok a sto-
rakých dobrôt. Na tieto sviatky sa snažia gazdinky, ale aj gazdo-
via predložiť svojím najmilším a najbližším na hojné a bohaté
vianočné stoly, len to najlepšie.
Oslovili sme preto cukrárskeho majstra p. Miroslava Horinku,
aby nám prezradil, čo to zo zákulisia jeho remesla.

Pán Horinka, kedy ste začal vykonávať svoje „sladké“
remeslo?
Sladkosti som obdivoval a mal rád od svojho detstva. Týmto
smerom som sa orientoval aj pri výbere svojho povolania. Počas
učňovských rokov som začal pomaly vnikať do tajov cukrárske-
ho remesla, ktoré ma mimochodom stále veľmi baví a inšpiruje.
Popri zamestnaní som začal na rodičovskom dome v Uníne piecť
zákusky a venovať sa cukrárskemu remeslu . 
Pečiem pre občanov nielen z Unína, ale aj okolitých obcí a miest,
ale len na objednávku. V poslednom období okrem zákuskov,
mám dosť objednávok aj na torty na rôzne spoločenské podujatia.
Čo sa týka druhov a typov, nemám žiadne obmedzenia, zatiaľ som
dokázal splniť všetky objednávky  svojich klientov.

Čo by ste čitateľom týchto novín doporučil na vianočný stôl?
Doporučím netradičné vianočné zákusky. Tradičných určite
budú mať gazdinky upečených dosť. Prvým je zákusok zo zahra-
ničia,  a to zo susedného Rakúska. Je to starší klasický zákusok,
veľmi známy „Sacher tort“, a prezradím Vám jeho recept.
Potrebujeme: 140 g masla,160 g mletého cukru, 180 g horkej
čokolády, 8 vajec, 30 g práškového cukru do bielkov, 140 g
polohrubej múky, 1 lyžica prášku do pečiva, marhuľový džem,
čokoládová poleva.
Postup: Maslo, cukor, žĺtky vymiešame do penista, pridáme
roztopenú čokoládu,  múku,  sneh z bielkov do ktorých sme pri-
dali práškový cukor. Hmotu nalejeme do formy a pomaly pečie-
me pri 140 - 160 stupňoch.
Vychladnutý korpus vodorovne rozkrojíme na 3 časti, potrieme
marhuľovým džemom a necháme asi 2 hodiny odstáť, aby sa
džem vsiakol. Potom polejeme čokoládovou polevou. Na vylep-
šenie pred podávaním každý kúsok dozdobíme šľahačkou.

Druhým receptom, ktorý by som Vám chcel ponúknuť je
„Slovan torta“
Potrebujeme: /na tortu/  2 vajcia, 2 lyžice cukru, 2 lyžice hlad-
kej múky, kakao.
Postup: bielky a cukor vyšľaháme na tuhý sneh, pridáme žĺtka,
múku, kakao a zľahka premiešame. Cesto vylejeme do formy
a pečieme pri teplote 150 - 180 stupňov.
Krém: 0,5 l šľahačky, 0,5 l vody, 15 g želatíny, 50 g orechov
pomletých, kakao, 75 g kryštálového cukru.
Postup: želatínu zalejeme 1/4 l studenej vody a necháme 15
minút napučať. Zostatok vody a cukor privedieme do varu,
odstavíme,  pridáme želatínu a rozmiešame. Necháme chladiť do
doby, pokiaľ nezačne mierne tuhnúť. Potom ju primiešame do
vyšľahanej šľahačky. Rozdelíme na 2 časti. Do jednej dáme ore-
chy a nalejeme do formy v ktorej je korpus. Na orechovú náplň
potom dáme čokoládovú. Dáme do chladničky stuhnúť aspoň na
12 hodín.
Tento krém sa dá obmieňať podľa fantázie, pridávaním džemu,
aróm, ovocia, záleží na Vašej chuti. Dobrú chuť.

Pán Horinka, ďakujeme Vám za rozhovor, 
želáme veľa  úspechov vo Vašom remesle.

Ján Palkovič
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