
Unínske noviny
o b č a s n í k  o b y v a t e ľ o v  o b c e  U n í n

číslo 3/ ročník IX. nepredajné Vianoce 2011

Ku kostolu.                                                                                      Foto: R. Drúžková

Tichú noc husle hrajú,

zvončeky zacengajú:

Dobrú noc, hlávky malé,

v noci sa zázrak stane!

Ten príbeh nekonečný,

detský sen predvianočný,

pokoj a nežné slová

zažívam zas a znova ...

Želáme Vám v novom roku,

dobrých ľudí vždy po boku.

Zdravia, lásky plný dom

a spokojný život v ňom.

RReeddaakkcciiaa

� � �

Všetci vieme čo nás, vlastne kto nás
zhromažďuje vo vianočnú dobu.
Pripomíname si príchod Božieho Syna,
Ježiša Krista na svet. Narodenie Dieťaťa
stalo sa medzníkom dejín tak veriacich
i neveriacich, či si to uvedomujeme, alebo
nie. Hovorí o tom aj počítanie rokov. Náš
letopočet, alebo presnejšie čas od narode-
nia Krista. Aj pred narodením Krista sa
počítali roky. Ktosi vypočítal, že od stvo-
renia sveta po narodenie Ježiša uplynulo
5199 rokov, od potopy sveta 2 957 rokov,
od narodenia Abraháma 2 015 rokov, od
východu z Egypta 1 510 rokov, od poma-
zania Dávida za kráľa 1 032 rokov, od
založenia Ríma 752 rokov, od prvej olym-
piády 164 rokov, od... od ... 

Roky sa míňajú, ľudia sa rodia a zomie-
rajú, starneme. Udalosti striedajú nové
udalosti... Jeden Boh – všemohúci, večný,
svätý, nekonečný, dokonalý... Boh je rov-
nako aj dnes mementom. Vzťah k Bohu
rozhoduje o večnosti. Rok čo rok si
v tomto čase pripomíname udalosť, že na
svet prišlo pravé svetlo, osvecujúce kaž-
dého človeka. To je pravá skutočnosť
Vianoc.  Dvetisíc rokov si ju nielen ľud-
stvo pripomína, ale najmä snaží sa znova
a znova prežiť. To vysvetľuje aj pohľad do
dnešnej reality. Pravú radosť nespôsobujú

Pokoj ľuďom dobrej vôle
prázdniny, dovolenka, lyžovačka, vianoč-
ný stromček, darčeky, Štedrá večera, stret-
nutie rodiny, spev kolied... Pravú radosť
pociťujeme z narodenia Pána Ježiša. Keď
sa vedome a dobrovoľne nezriekneme
hriechu to znamená, že nedovolíme Bohu
zaujať miesto, ktoré mu patrí v našom
srdci.   Pravú radosť však neprežijeme.
V tichu  noci všetci ľudia dobrej vôle pre-
žívajú pravý pokoj. A to aj vtedy, keď nás
sužuje neustála choroba, keď nás ťaží neza-
mestnanosť, keď počúvame o zdražovaní...
Pravý pokoj dáva jedine Boh. Otvorme
svoje dvere sŕdc pre Boha a dajme mu naj-
čestnejšie miesto vo svojom živote, ktoré
mu patrí, ako to urobil deväťročný chlapec.
Bol trošku pomalý, ťarbavý. Možno práve
preto ho katechétka vybrala na postavu
krčmára vo vianočnej scénke. Nemusel sa
naučiť veľa textu, len mal ostro vyhnať
Pannu Máriu a svätého Jozefa slovami:
„V hostinci niet miesta!“

A chlapec hral dobre. Mal tvrdý a ostrý
hlas. Ani sa nepozeral na trasúcich sa
pocestných a prísne ich poslal preč.
Naliehavá prosba sv. Jozefa sa však opa-
kovala: „Čaká dieťa, je veľmi unavená.
Stačil by kútik...“ Vtedy sa chlapec pozrel
na Pannu Máriu a sv. Jozefa. Odpoveď
však bola: „Nie, choďte preč!“ Povedal to

tvrdo, ale so slzami v očiach. Keď pocest-
ní smutne odchádzali, chvíľku stál s otvo-
renými ústami a s vráskou na čele. Potom
zvolal: „Ostaň, Jozef! Dám Márii svoju
izbu!“ Čo nasledovalo? Iste zmätok medzi
hercami, deťmi... Po scénke, keď sa ľudia
rozchádzali bolo počuť ako diváci hovori-
li, že chlapec hru pokazil, ale iní tvrdili, že
to bolo najkrajšie na celej scénke. 

Chvíľa, ktorú prežívame je milosť, dar,
ktorý nám dáva samé Božie dieťa, Ježiš. Je
správne, že si uvedomujeme a cítime
potrebu zmeny vo vzťahu k Bohu, duši,
sebe samým či blížnym. Náš život nie je
hra, ale realita. Náš život sa už nezopaku-
je. Je správne, že naše ústa na slová anje-
lov o pokoji a dobrej vôli šepkajú: Buď
vôľa tvoja. Takto sviatok Narodenia Pána
Ježiša je správne nami pochopený. Roky
letia. Sú ľudia, ktorí tvrdia, že v našom
počítaní rokov sa urobila chyba, ktorá je
päť či sedem rokov. Pre našu spásu to nie
je podstatné. Memento je inde. Koľko
rokov už prichádzame k jasliam? A s akým
účinkom? Dožijeme sa ešte jedných sviat-
kov Narodenia Pána Ježiša? Nevieme.
Jedno však môžeme všetci. Ďakujme
Bohu, že sme jeho deťmi. Klaňajme sa
Bohu, ktoré vidíme ako Dieťa.   

Marián Meňuš, farár v Štefanove



2 Unínske noviny

Opustili nás:     
Ladislav  Buček 27. 10. 2011 vo veku 79 rokov
Česť  jeho pamiatke 

S p o l o č e n s k á  k r o n i k a

Narodili sa:
Sally Sokolová 17. 8. 2011
Miroslav Vlk 24. 8. 2011
Sára Dávidová 21. 9. 2011
Niko Komínek 28. 11. 2011
Gregor Hoferka 8. 12. 2011

Zosobášili sa:
Katarína Pavlačková a Stanislav Forro 20. 8. 2011
Mária Rakúsová a Miroslav Krempa 10. 9. 2011
Eva Šupolová a Ján Flajžík 10. 9. 2011
Veronika Hoferková a Stanislav Mráz 1. 10. 2011
Michaela Švecová a Milan Júnoš 29. 10. 2011

Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom

Plánovaná rekonštrukcia
Budova zdravotného strediska a obecného úradu bola postave-

ná v akcii „Z“ v rokoch 1960 – 1968. Odvtedy bola viackrát opra-
vovaná. V roku 2002 bola skolaudovaná nadstavba – päť byto-
vých jednotiek pre mladé rodiny. Touto nadstavbou vznikol poly-
funkčný dom, kde je ambulancia všeobecného a detského lekára,
lekáreň, obecný úrad a osem bytov. 

Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie a žiadosti
o dotáciu bol dňa 29. júna 2011 schválený našej obci finančný
príspevok vo výške 28 688 € z prostriedkov Ekofondu n.f. SPP.
Názov projektu – stavby je „Zlepšenie tepelnotechnických vlast-
ností viacúčelovej budovy Obecného úradu Unín“. Prostriedky sú
určené na zateplenie obvodného plášťa budovy, výmenu okien
a dverí a na hydraulické vyregulovanie a termostatizáciu vykuro-
vania. Zhotoviteľom stavebného diela sa stala na základe verejné-
ho obstarávania firma Hílek a spol., a. s. Senica. Termín ukonče-
nia stavebných prác je 31. máj 2012. Celková cena tohto diela je
zmluvne dohodnutá vo výške 49 430,98 €.

Štefan Andel, starosta obce

Jednou z najdôležitejších podmienok úspešnej výchovnej
práce je zdravé dieťa. Zdravotná sestra - Jana Flajžíková prišla
za deťmi do materskej školy, aby im porozprávala o zdravom
spôsobe života, prehĺbila ich vedomosti o ľudskom tele, schop-
nosti zhodnotiť nebezpečné situácie a aby vedeli jednoducho rie-
šiť drobné zdravotné problémy. 

Pozornosť detí bola zameraná i na nácvik jednoduchých prak-
tických činností pri poskytovaní prvej pomoci s vhodnou motivá-
ciou pre deti.

Sestrička Janka má veľké srdce, do ktorého sa vmestia nielen
deti z detského domova kde pracuje, ale i tie naše.

Nájdete nás na našej webovej stránke www.zsunin.sk

Anna Reháková

Ako sa darí našim prvákom
Prváci to nemali nikdy jednoduché. Skôr než v septembri

zasadnú do školských lavíc, celé prázdniny sa tešia s novou škol-
skou taškou a všetkými vecičkami, ktoré im museli rodičia kúpiť.
Vopred chcú byť na všetko pripravení a už netrpezlivo čakajú na
deň „D“, deň, v ktorom hrajú hlavnú úlohu. Rok čo rok ich v sep-
tembri zasadnú do školských lavíc tisíce a snažia sa vysporiadať
s mnohými zmenami, ktoré ich postretnú. Prvé dni sú pre nich
výnimočné. Plní očakávania sa predierajú veľkými  úlohami,
ktoré sú často pre nich stresujúce. Mnohé javy si tieto šesťročné
deti  nedokážu vysvetliť a vyjadriť ich svojimi  pocitmi.
Prichádzajú prvé sklamania, prvé pocity bezmocnosti, prvé stavy
úzkosti. Tu by mala nastúpiť pomoc rodiča. Podľa psychológov
však často rodičia zlyhajú. Žijú v obave ako ich dieťa bude bojo-
vať s problémami a ako uspeje v kolektíve. Nechtiac prenášajú
svoj stres na dieťa. Zabúdajú, že prvá trieda zásadným spôsobom
ovplyvňuje postoj dieťaťa k celému budúcemu štúdiu.

Naši prváci na tom nie sú inak. Deväť detičiek krok za krokom
prekonáva strach z nepoznaného - či sa môžu prihlásiť, vzdialiť na
toaletu, vysloviť svoj názor, posťažovať sa, ak im bolo ublížené,…
Skôr či neskôr sa musia tomu všetkému  prispôsobiť. Prvý polrok
majú už skoro za sebou. Zoznámili sa s novým prostredím, novou
pani učiteľkou, novými kamarátmi. Naučili sa čítať a písať niekoľ-
ko písmen, z ktorých dokážu vytvoriť prvé slabiky, spoznali prvé

Unínski 5. a 6. v školskom roku 1936/7. 
Foto: Archív rod. Drúžkovej 

Foto I. Sňadová
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číslice, zdokonaľujú sa v tvorení jednoduchých viet, ktorými
dokážu popísať situáciu na obrázku i zo svojho života.
Usporadúvajú si v hlavičkách množstvo nových poznatkov, učia
sa svedomito plniť povinnosti, ktoré sú na nich kladené a dodržia-
vať nové pravidlá. Učia sa usporiadať svoj denný režim podľa
nových potrieb. Vzdali sa poobedného spánku, pretože ich čakajú
domáce úlohy. Musia sa viac sústrediť a vydržať bez svojich
obľúbených hračiek dlhú dobu. Slovom, nemajú to vôbec ľahké.

Ako im to môžeme uľahčiť? Povzbudzujme ich, buďme trpez-
liví, pozitívne ich motivujme, vyzdvihujme ich kladné stránky
a hlavne rozprávajme sa s deťmi o všetkých problémoch, ktoré ich
postretnú. Nezabudnime, že sú to len šesťročné citlivé bytosti
a nie stroje. Doprajme im aj čas na oddych, hry a spoločné akti-
vity. Veď sme si týmto obdobím prešli všetci. -mv-

Prišiel Mikuláš
Pre radosť a potešenie stovky detí prišiel druhú adventnú nedeľu

do miestneho stánku kultúry svätý Mikuláš s anjelským sprievo-
dom, ktorý obdaroval deti balíčkom sladkostí. V kultúrnom pro-
grame, ktorý moderoval a bavil deti šašo Leo spolu so svojimi
„pomocníkmi“ tigríkom a macom, vystúpili škôlkari a žiaci niž-
ších ročníkov základnej školy. 

Pre všetkých prí-
tomných, ktorých
bolo v tomto roku
oveľa viac ako vlani,
bolo pripravené
občerstvenie podá-
vané za tónov
dychovej hudby
Unínčanka, ktorá
tak navodila príjem-
nú vianočnú atmo-
sféru. Vianočný
punč pre deti aj
dospelých podávali
poslanci obecného
zastupiteľstva.

Miestni vinári
pripravili varené
víno podľa chuti
účastníkov – biele aj
červené. Mikulášske
poobedie si mohli
prítomní osladiť
u žien z demokratic-

kej únie, ktoré podávali zákusky a kávu. Dobre padla aj tradičná
kapustnica z kuchyne miestnej organizácie jednoty dôchodcov.
Zároveň sa predávali vianočné oblátky, trubičky a bola možnosť
dokúpiť si drobné darčeky pod vianočný stromček.

Slávnostné sviatočné kultúrne popoludnie bolo spestrením
adventného obdobia v obci a pripomenutím si mikulášskej tradície. 

-jp-

Predtým, ako prišiel Mikuláš, deti zabával
šašo Leo so svojimi pomocníkmi.

Foto: M. Hoferka

Skalická pôrodnica
V poslednej dobe sa odvšadiaľ  na nás valia rôzne články, kde

sa hodnotia  zdravotnícke zariadenia ako na bežiacom páse.  Tak
trochu by ma zaujímalo,  či ich vôbec môžeme považovať za
objektívne.

Naposledy ma dosť nahnevalo, keď vyšiel článok o hodnotení
pôrodníc a gynekologických zariadení. Samozrejme, že veľké
pôrodnice ako napr. v Banskej Štiavnici alebo v Bratislave sa
umiestnili na popredných miestach, to sa dalo čakať. Ale keď som
čítala, že pôrodnica v skalickej nemocnici sa umiestnila na
štvrtom mieste od konca, tak  ma to až zo stoličky dvihlo.  

Naozaj by ma zaujímalo, kto tieto „rebríčky“ popularity tvorí.

S odstupom siedmych rokov môžem porovnávať situáciu v tejto
pôrodnici  vtedy a teraz. Za seba môžem povedať, že ak by som sa
rozhodla niekedy mať ďalšie dieťa, určite neváham a zvolím si
opäť skalickú pôrodnicu.  Bola som veľmi spokojná s prístupom
lekárov aj sestričiek a celého personálu. Pred rokmi to bolo oveľa
horšie, ale teraz som bola nadmieru spokojná. O všetkom čo som
potrebovala vedieť ma včas informovali, dokonca s úsmevom, čo
sa dnes už málokedy vidí. Možno niekto nebude so mnou súhla-
siť, je to len môj názor, ale čo sa skalickej nemocnice týka, tak si
myslím, že práve gynekologicko – pôrodnícke oddelenie je na
veľmi dobrej úrovni. Určite nepatrí medzi tie, ktoré by mali byť na
Slovensku hodnotené medzi poslednými. Dovolím si to tvrdiť aj
preto, že som mala tú „česť“ ležať aj na iných oddeleniach
a môžem porovnávať. Nehovorím o vybavenosti, to by samozrej-
me mohlo byť aj lepšie. Hovorím o ľudskom a profesionálnom prí-
stupe lekárov a sestričiek k nám, maminám a detičkám. Myslím,
že je za čo poďakovať. Buďme radi, že nemusíme chodiť do pôrod-
nice až do Bratislavy alebo na Myjavu.                                  -dh-

Kriminalita v našej obci
V poslednom čase sa stále viac rozmáha kriminalita, ktorá

neobchádza ani našu obec. Len za mesiac november 2011 tu boli
zaznamenané tri prípady, ktoré prevzala polícia. 

V dopoludňajších hodinách dňa 9. novembra to bolo neopráv-
nené vniknutie cudzej osoby do rodinného domu, kde však bol
návštevník vyrušený vlastníkom a ušiel bez lupu. Narobil ale
materiálne škody pri násilnom vniknutí do domu. 

V nočných hodinách 10. novembra boli doteraz neznámi
páchatelia úspešnejší. Násilne vnikli do kancelárie riaditeľky
Domova dôchodcov Barborka, kde spôsobili značnú škodu.

Do tretice 20. novembra v nočných hodinách bol odrazený
zámok na mrežiach a násilne železnou tyčou vypáčené a poško-
dené dvere na kabíne telovýchovnej jednoty. Vo vnútri bol odra-
zený zámok na skrini so športovým výstrojom. Taktiež i tu vznik-
la škoda, ktorú vyčíslil pracovník poisťovne.

Pri všetkých vlámaniach je zatiaľ páchateľ neznámy. Preto by
sme mali byť všetci oveľa všímavejší, pohyb podozrivých cudzích
osôb v obci pre istotu nahlásiť na obecnom úrade. Domov nepúš-
ťať neznáme osoby, ktoré  ponúkajú rôzne tovary, alebo výhodné
služby, aby sme neboli sklamaní a nenaleteli tak podvodníkom. 

Štefan Andel, starosta obce

60 - roční v obradnej sieni
Čas neúprosne letí, zo dňa na deň sme starší a starší. Hoci vek

pribúda všetkým rovnakým dielom, predsa len v tých zrelších
rokoch sa nám zdá, že nám to uteká rýchlejšie. Nie je to tak
dávno, keď nás ako čerstvých päťdesiatnikov starosta obce vítal
v Obradnej sieni obecného úradu v Uníne a už sme tu zas. Teraz
ale o desať rokov starší, niektorí už dôchodcovia, iní stále čakate-
lia na dôchodok. Schádzame sa radi. Tí, ktorí sme v obci, sa teší-
me z príchodu tých, ktorí sú mimo a nemáme o nich také časté
správy. Zaspomíname na spoločne strávené roky, vzájomne sa
oboznámime s novými skutočnosťami zo svojich rôznorodých
životov, lebo roky ubehli, všeličo dali, ale i vzali. Všeličím život
naplnili.

Tak tomu bolo aj 17. septembra 2011. Zišlo sa nás dvadsaťse-
dem. Po srdečnom privítaní na obecnom úrade sme poďakovali za
zdravie a Božiu pomoc na svätej omši, položili kytičky kvetov na
hroby svojich rovesníkov a presunuli sme sa do reštaurácie. Tu
v družnej debate, po dobrom jedle a vínku sme aj zatancovali,
zaspievali a pobudli tak do skorých ranných hodín. 

Šesťdesiatka je krásny vek, keď je človek zdravý a plný sily,
teší sa z vnúčat a každej drobnosti, ktorá dokáže urobiť život kraj-
ší a príjemnejší. Jedným z týchto príjemných okamihov bolo
i naše stretnutie. Už teraz sa tešíme na ďalšie.

Šesťdesiatnici
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Obnovený kostol
Na Vianoce 2011 uplynie 25 rokov odvtedy, čo sa vo farskom

kostole po skončení generálnej opravy konali prvé bohoslužby.
Odvtedy vlhkosť poznačila múry chrámu natoľko, že na niekoľ-
kých miestach opadla omietka až na tehlu. Záverom augusta sa
preto pristúpilo k oprave vnútornej omietky. Na miestach, kde
bola omietka vydutá – čo bolo prakticky po celom obvode kosto-
la – sa otĺka až na tehlu, napustila „penetrovým“ náterom a naspäť
nahodila vrátane sakristie. 

Po zapucovaní a zaschnutí sa celý kostol do výšky oblúkov
nanovo vymaľoval. Na svoje pôvodné miesto sa vrátili bočné
oltárne obrazy a sochy, ktoré sa pre poškodenie oltárnej architek-
túry červotočom v roku 1986 nahradili sochami. Počas rekonšt-
rukcie bol kostol zatvorený a všetky bohoslužby sa konávali
v Kaplnke sv. Barbory. Obnova kostola sa zvládla v rekordne
krátkom čase. Už 1. októbra sa v nej konala slávnosť birmovania.

Vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom obetovali zo
svojho času alebo financií a prispeli k obnove farského kostola.
Celú renováciu hradila farnosť z milodarov veriacich, rovnako
ako i prácu vykonali veriaci, ktorých sa niekedy na brigáde zišlo
i do štyroch desiatok. Nech Boh všetkým odplatí ich úsilie
a námahu!                                Tibor Tasáry, správca farnosti

Vlhkosť na niektorých miestach siahala až do niekoľkých metrov.

Interiér chrámu po renovácii.                         

Tri symboly 
Dňa vojnových veteránov

Pietnou spomienkou si 11. novembra 2011 i občania našej
obce na podnet miestnej Jednoty dôchodcov Slovenska pripome-
nuli všetkých padnutých účastníkov vojen. O 11. hodine sa začal
pietny akt pri pomníku padlých príhovorom starostu obce
a o 11.11 hod. sa rozozvučali zvony. 

Tisíce ľudí na celom svete si v tento deň, kedy oficiálne skon-
čila 1. svetová vojna podpísaním prímeria vo francúzskom
Compiégne, pripomínajú padnutých vojakov, ktorí zahynuli vo
vojenských konfliktoch, predovšetkým v prvej a neskôr i v druhej
svetovej vojne. Sviatok sa najskôr začal sláviť v krajinách
Commonwealthu pod názvom Remembrance Day (Deň pamäti).
U nás sa tento deň slávi ako Deň vojnových veteránov.

Symbolom tohto dňa sa stal červený kvet vlčieho maku (ang-
licky poppy) podľa básne „In Flanders Fields“ (Na flanderských
poliach) kanadského vojenského lekára podplukovníka Johna
McCraeja, ktorú napísal 3. 5. 1915 po smrti svojho priateľa v bitke
o Ypres v Belgicku. Bojisko s hrobmi vojakov bolo posiate kvit-
núcimi krvavými makmi, ktoré sa vo vetre akoby vlnili. 

Druhým symbolom tohto dňa je hlahol zvonov. V roku 1925
v severotalianskom meste Roverato z podnetu miestneho duchov-
ného Antonia Rossara uliali zvon zo zbraní a nábojníc, ktoré po
podpísaní prímeria v neďalekom zámočku v roku 1918, pozbiera-
li jeho obyvatelia na okolitých bojiskách. Tento zvon s názvom
Maria Dolens (Mária trpiaca) patrí k najväčším zvonom sveta –
výška 3,36 m, priemer 3,21 m a hmotnosť 22,6 t. Pôvodne bol
zvon umiestnený na roveratskom hrade, od roku 1964, kedy bol
pre prasklinu znovu preliaty, sa nachádza na vŕšku Colle di
Miravelle odkiaľ sa každodenne rozlieha jeho hlas do údolia.
Konštrukciu na ktorej je zvon zavesený obkolesujú stožiare so

Ku cti svätej Rozálie
Nedeľa, 4. septembra, bola zasvätená svätej Rozálii. Ku cti

tejto svätej panny bola na podnet nositeliek tohto mena v našej
obci, ktorých je 13, odslúžená svätá omša. 

Sv. Rozália sa narodila na začiatku 12. storočia v Palerme. Jej
otec bol vojvoda z cisárskeho rodu Karola Veľkého a jej matka

bola pokrvnou kráľovského dvora sicílskeho. Ako mladé dievča sa
dostala Rozália ku kráľovskému dvoru, kde bola vychovávaná
v bohatej nádhere, žila v svetských radovánkach a veselostiach.
Mala však zbožných učiteľov a v rodičovskom dome bola vycho-
vávaná nábožne. Nádhera kráľovského dvora, rozkoše, radovánky
a plesy sa jej protivili. Spoznala, že tu ďalej nemôže žiť. Odišla do
samoty do jednej jaskyne, kde dlhší čas prebývala v bohabojnos-
ti. Rodičia ju hľadali a podľa nápisu, ktorý pri vchode jaskyne
vyvesila ju i našli, ale už zomrelú. Keď v Palerme v roku 1624
zúril mor, Boh zjavil mestu drahý poklad – telo sv. Rozálie, ktoré
bolo v jaskyni ukryté 400 rokov. Priniesli ho v slávnostnom
sprievode do mesta Palerma a vystavili na hlavnom oltári biskup-
ského chrámu. Na orodovanie sv. Rozálie mor zakrátko v meste
a okolí prestal. Aj obyvatelia našej obce sa k tejto svätici utiekali
a prosili o pomoc, keď zúril v Uníne mor či cholera. 

Sv. Rozália býva zobrazovaná v ctihodnom rúchu s ružovým
vencom na hlave ako leží mŕtva v jaskyni, alebo ako sa modlí
pred krížom. Vyobrazuje sa i pred Božským dieťaťom, ktoré sedí
v lone Panny Márie. Na hlave má zlatú a diamantmi okrášlenú
korunu.

Podľa Dr. Joséfa Nagya, ktorý bol v 70. rokoch 19. stočia hlav-
ným lekárom Nitrianskej stolice, kam patril i Unín, obec postihla
epidémia moru medzi rokmi 1831 a 1874 osem krát. A to v rokoch
1831, 1836, 1849, 1850, 1851, 1855, 1866 a 1873. Najhoršia situ-
ácia bola vo vojnovom  roku 1866, ktorá predstihla i neslávny rok
1831, v ktorom zomrelo na následky cholery zo 40 nakazených
ľudí 39. V roku 1866, kedy náš región musel živiť pruské vojsko
tiahnuce z Moravy na Bratislavu, sa infekciou nakazilo až 155
obyvateľov, ale 105 sa z nej uzdravilo. Chorobu spôsobovala
nedostatočná hygiena a infikovaná pitná voda. Zo zachovaných
údajov sa dozvedáme, že na následky moru zomrelo od roku 1831
do roku 1873 163 obyvateľov. Aké to bolo percento z pacientov
nevieme, lebo zo 40. a 50. rokov nám chýbajú záznamy o celko-
vom počte chorých. Naposledy udrela cholera v roku 1873, kedy
z 34 infikovaných 20 nákaze podľahlo.

Rozália Malíková

Foto: A. Mihál ml.

Foto: A. Mihál ml.
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Prijali sviatosť birmovania
Za krásneho slnečného počasia sa v sobotu 1. októbra 2011

konala  v našom farskom kostole sv. Martina sviatosť birmovania.
Celej slávnosti predchádzala poctivá príprava birmovancov počas
hodín náboženskej výchovy pod vedením pána farára Tibora
Tasáryho. Aj takýmto spôsobom mu chceme vysloviť úprimné
poďakovanie.

Svätú omšu celebroval Mons. Ján Formánek, pri ktorej
sviatosť birmovania prijalo 42 detí. Slávnosť umocnila svojim
doprovodom domáca dychová hudba Unínčanka, birmovanci
odetí v našich tradičných krojoch a záujem rodičov, starých
a krstných rodičov ako i početnej verejnosti. Pri tejto príležitosti
bol zároveň posvätený náš Boží chrám, ktorého interiér prešiel
počas letných mesiacov čiastočnou rekonštrukciou. Všetkým
tým, ktorí akokoľvek prispeli k jeho zveľadeniu a takto sa
postarali o spríjemnenie tu prežitých chvíľ patrí taktiež veľké
poďakovanie.

V neposlednom rade treba vyzdvihnúť prístup tých, ktorí
zabezpečili organizáciu celej slávnosti. Patrí im uznanie a veľká
vďaka.                                                      Rodičia birmovancov

Spoločné foto birmovancov, ktorí boli už po tretí raz oblečení
v krojoch. Foto: L. Buček

Jednota dôchodcov v kultúrnom dome
Hovorí sa, že starí ľudia sú ako malé deti, ale pokiaľ človek

chodí do práce, nemá čas si posedieť. Preto dôchodcovia uvítajú
každú príležitosť na stretnutie, aby sa navzájom videli, pozhová-
rali sa a v neposlednom rade sa i zabavili. V tomto zmysle sa nies-
la i slávnostná členská schôdza jednoty dôchodcov v kultúrnom
dome v nedeľu 23. októbra. V kultúrnom programe vystúpili deti

z materskej a základnej školy, spevácky súbor „Úsmev“ a pás-
mom piesní zo svojho regiónu rozospievala prítomných spevácka
skupina z Modranky. Dobrá nálada vládla v sále počas celého
poobedia. Spoločným prianím všetkých zúčastnených do jesene
života je pokoj, pohoda a láska svojich najbližších. Ťažko sa
odchádzalo, lúčilo, ale čas je neúprosný. Tak zostáva len veriť, že
sa na takomto posedení všetci opäť stretneme. 

Štefánia Jurigová, predsedníčka JD

Čo bolo:
12. 8. Hodová diskozábava – MS SČK
13. 8. Súťaž vo varení hodového guláša – TJ a OcÚ
13. 8. Hodová tanečná zábava – MS SČK
15. 8. Hodový futbalový turnaj neregistovaných hráčov 

o pohár starostu obce – OcÚ
23. 10. Úcta k starším – JD
11. 11. Hodová diskozábava – SZZ
12. 11. Hodová tanečná zábava – SZZ
4. 12. Mikulášske poobedie – OcÚ

18. 12. Vianočný stolnotenisový turnaj 

Čo bude:
8. 1. 2012 Divadelné predstavenie „Unínski grumbír“ 

v podaní divadelného súboru Radosť
15. 1. 2012 Detský maškarný ples – SZCH
28. 1. 2012 Tradičný maškarný ples – DHZ
18. 2. 2012 Fašiangy – Unínski mládenci
Marec Koštovka vín – SZZ

Kultúrno-spoločenská činnosť

zástavami národov, ktoré bojovali za slobodu po boku Talianska. 
Tretím symbolom sú plamienky horiacich sviečok. Preto

i účastníci pietneho aktu zapálili sviece pri pomníku padlých a pri
pamätnej tabuli na budove obecného úradu. Zapálili sviečky
a kahančeky, aby svietili nie len na pamiatku padlým, ale aj nám
živým, na cestu k mieru a porozumeniu medzi ľuďmi celého sveta.

-rd-

Úsmev na prehliadke
Tento rok sa už po štvrtý rok zúčastnila spevácka skupina

jednoty dôchodcov „Úsmev“ Okresnej prehliadky seniorských
speváckych súborov v Gbeloch, ktorá sa konala 8. októbra.
V podaní jednotlivých súborov zneli piesne našej mladosti, ľudo-
vé, žartovné a vážne, ktorými ospevovali naše Slovensko. Z pre-
javov bolo cítiť veľkú lásku k svojmu rodnému kraju. Na záver si
všetci účinkujúci s ostatnými prítomnými spolu zanôtili.
Spevácka skupina zaspievala i v Kultúrnom dome Unín členom
jednoty dôchodcov pri príležitosti Október – mesiac úcty k star-
ším. V období adventu mala koncert 11. decembra v obci Oreské
a Dubovce. 

Vianoce a Nový rok sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blíz-
kymi. Vtedy si viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty
a obetavosti. To všetko sú hodnoty, ktoré pre nás znamenajú veľa.
Pre každého z nás je dôležité, aby sa dni napĺňali spokojnosťou,
ľudskou spolupatričnosťou, stálym zmyslom pre radosť z malých
i veľkých vecí života. Na záver želám všetkým nádherné Vianoce
a pokoj v duši nech sa udrží po celý budúci rok 2012.

Štefana Mihálová, členka výboru JD

Najstaršie obyvateľky Unína 
Nevieme to presne, ale podľa zisťovaní u starších občanov sa

v našej obci doteraz nedožil nikto takého krásneho veku ako je
„97“. Len málo ľudí má šťastie dožiť sa ho v celku dobrom zdra-
ví. V tomto roku takýto vek oslávili hneď dve naše obyvateľky,
Monika Michálková a Štefánia Drúžková. Čo majú tieto dve ženy
spoločného?  Hlavne to, že sa narodili a žili celý život v Uníne,
vyrastali v skromných pomeroch a ich život bol naplnený väčši-
nou prácou a starostlivosťou o rodinu. 

Pani Monika sa dožila tohto veku v máji. Pred dvoma rokmi
vedenie obce manželom Monike a Jánovi Michálkovcom blaho-
želalo k ich spoločným 95. narodeninám a k 65. výročiu sobáša.

Foto: A. Mihál ml.
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Línia pokoja
Sedíme v malej útlej dielničke, ruky amatérskeho umelca tvo-

ria, modelujú sochársku hlinu. Pred očami nám vzniká plastika so
zvieracím motívom, ktorá určite poteší svojho budúceho majiteľa
i jeho blízkych. Mlčíme. On zručne tvorí, ja sledujem prechod
jeho myšlienok na ruky vytvárajúce nové dielo. Nedá sa mi
nespýtať.

Pán Martin Horinka, nie ste rodákom z našej obce, len
málo občanov vie o Vašej umeleckej  záľube a pozná Vaše diela.
Pootvorte pomyselné dvere a predstavte nám Vašu záľubu.

Do Unína som sa priženil z Gbelov. Sklony k umeniu som zde-
dil po svojom dedovi. Mám veľmi pozitívny vzťah k umeniu. Už
počas základnej školy som súbežne navštevoval výtvarný odbor
Ľudovej školy umenia v Gbeloch, kde som absolvoval základy
výtvarného umenia. Začínal som maľbou, postupne som sa profi-
loval, skúšal nové veci. Skúšal som grafity, na vojenčine som
vyskúšal tetovanie, postupne som skúšal mozaiku z rôznych čre-
pov, exteriérové a interiérové  dekorácie. Dopracoval som sa až
k plastike. V súčasnosti sa venujem sakrálnej plastike abstraktnou
formou. Plastike sa snažím dať svoju myšlienku, cit a svoj pohľad.
Snažím sa rozvíjať svoje znalosti a zvyšovať poznanie o tomto
druhu umeleckého smeru štúdiom odbornej literatúry, ale aj kon-
zultáciami s odborníkmi z tejto oblasti. Tým sa snažím zvýšiť

No v decembri toho roku ju manžel opustil. O mamu sa teraz sta-
rajú dcéry Emília a Cecília, ktoré sú na dôchodku a obidve sú
vdovy. Radosť jej robí 8 vnukov a 6 pravnukov, ktorí ju navšte-
vujú a svojou prítomnosťou ju privádzajú na iné myšlienky.
Pochádza z deviatich súrodencov, z ktorých je na svete už sama. 

Pani Štefánia sa napriek pokročilému veku taktiež teší zo živo-
ta. Svoje narodeniny oslávila v auguste. Hoci nohy jej už dobre
neslúžia, pamäť a oči by jej mohli závidieť aj omnoho mladší.
Rada si prečíta noviny, časopisy a duchovne ju veľmi posilňujú
každodenné modlitby. Za svoju dlhovekosť vďačí predovšetkým
zdravému spôsobu života. Od svojej mladosti ju bavilo kuchárske
umenie, ktoré malo možnosť okúsiť mnoho stravníkov pri rôznych
príležitostiach ako svadby, krstiny, životné jubileá a oslavy. Ako
kuchárka bola známa v obci, ale i v širokom okolí. Starší zo spo-
luobčanov si ju dobre pamätajú zo školy, kde robila školníčku.
Pochádza zo štyroch detí, z ktorých žijú už len ona a brat Florián,
ktorý sa tohto roku dožil 91 rokov.  Mala dve dcéry a jedného
syna, dve vnučky a štyri pravnučky. Život jej však priniesol
i smutné chvíle. Už 31 rokov je vdova, mladšia dcéra jej zomrela
vo veku 36 rokov a syn, ktorý v mladosti prišiel pri práci na druž-
stve o nohu, ju opustil v roku 1995 ako 56-ročný. Ako keby smút-
ku bolo málo, v roku 2010 skolila choroba manžela jej vnučky.
Život je ťažký, ale stále sa oplatí žiť a veriť, že každé nešťastie je
pre ostatných výzvou na zamyslenie. Jediným veľkým prianím
oslávenkyne je i naďalej si uchovať zdravie a čistú myseľ.

Prajeme úprimne obidvom jubilantkám pevné zdravie, pohodu
a radosť zo spoločných chvíľ v kruhu najbližších. Veríme, že o tri
roky im budeme môcť takto zablahoželať pri oslavách storočnice
ich života. -rd-

Pred 40. rokmi prišiel 
Martin na čiernom koni

Tohto roku sme si 11. novembra pripomenuli už 40. výročie od
tragickej udalosti, ktorá poznačila nielen životy niekoľkých rodín,
ktoré prišli o svojich najbližších, ale otriasla celou obcou i spo-
ločnosťou.

V tento deň krátko pred desiatou hodinou doobeda neďaleko
Štefanova zavraždili našich spoluobčanov Pavla Míšaného
a Cecíliu Flamíkovú, zamestnancov miestneho JRD. Pavol praco-
val na družstve ako mechanizátor, Cecília bola účtovníčkou a za
pár dní mala ísť na materskú dovolenku. Obidvaja išli ráno do
senickej banky vyzdvihnúť peniaze, ktoré sa mali vyplatiť všet-
kým družstevníkom za vložený živý i mŕtvy inventár. V Senici si
ich už v banke lupiči vytipovali a sledovali ich auto. Páchatelia

mali z požičovne
vypožičané červené
auto, na ktoré namon-
tovali poznávaciu
značku Verejnej bez-
pečnosti (VB) –
B 43215. Za Čáčovom
predišli a zastavili
šedú embéčku Pavla
Míšaného s tým, že sa
dopustil dopravného
priestupku a budú ho
preto ako príslušníci
VB ďalej sledovať.
Najskôr sa držali  za
nimi, potom ich pre-
dišli. Za Štefanovom
cestou na Letničie ich
opäť zastavili. Šofér
zatiahol ručnú brzdu
a stiahol okienko.
Vrah naň dva krát
vystrelil, rovnako aj
na jeho spolujazdkyňu

Fotografia Ladislava Matušovicha,
ktorá bola uverejnená pri článku
Martin na čiernom koni v denníku
Smena na nedeľu, vo štvrtok 9. decem-
bra 1971.

Cecíliu. Jeho spoločník potom ešte do každého z nich vypálil po
jednej rane. Zo zadného sedadla zobrali tašku s peniazmi, v kto-
rej bolo cez 363 tisíc korún a odišli smerom na Holíč. 

Namiesto hodov sa dedina ponorila do smútku a bolesti.
Obidvaja boli spoločne pochovaní vedľa seba na miestnom cinto-
ríne, Cecília i so svojou nenarodenou dcérkou.

Po 17 dňoch boli páchatelia tejto hroznej vražednej lúpeže
zatknutí. Súd nad troma páchateľmi vyriekol tento ortieľ: vrahovia
Antonín Stašek a Svätopluk Bardonek trest smrti, ich komplic,
ktorý im zabezpečoval zbraň a alibi Ladislav Škrabal 15 rokov
odňatia slobody.

Kronikár Jozef Podmanický, ktorý celú tragédiu zaznamenal
do obecnej kroniky, zakončil slovami: „Na tragédiu pri Štefanove
asi ťažko zabudneme. Veď to bolo predsa len najošklivejšie zlo,
aké človek človeku dokázal urobiť. Verme, že bude dôslednou
výstrahou...“                                                                      -mh-

V minulom čísle unínskych novín sme uverejnili historickú
fotografiu z obce, na ktorú sme nedostali správnu odpoveď.
Správna odpoveď mala znieť:

Na fotografii je dom Jozefa Tokoša, Alojza Lipara a Ladislava
Straku na veľkej dolinke. Teraz tu býva rodina Dalibora Kovácsa,
Mária Mikulová a dom Ladislava Straku je využívaný jeho vnuk-
mi ako chalupa. Fotografia je z roku 1954 na Božie Telo a sú to
v kroji slobodné dievčatá V. Faganová, C. Tokošová, A.
Halabrínová a A. Bilovská. 

Teraz uverejňujeme ďalšiu dobovú fotografiu z obce. Veríme,
že sa prihlásia viacerí, lebo pochádza zo 70. rokov minulého sto-
ročia.
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Na cintoríne 
Život človeka nie je nekonečný. Životná cesta každého z nás

sa začína a raz všetko skončí. Je to veľmi kruté, ale pre všetkých
rovnaké.

Prvé novembrové dni patria Pamiatke zosnulých, spomienke
na našich najdrahších. Cintoríny, miesta ich posledného odpočin-
ku, v tieto dni prekvitajú chryzantémami a vôňou ihličia, ožiare-
né plamienkami sviec. Tu sa stretávame, my, ktorí sme medzi
živými, aby sme si spomenuli na všetkých, ktorí tu našli večný
pokoj. Nad hrobmi v svetle sviečok  a cintorínskeho ticha ožívajú
spomienky rôznych ľudských osudov. Pokrvné zväzky nepretrhne
ani smrť. Naša spolupatričnosť trvá, aj keď zostala prázdna stolič-
ka pri rodinnom krbe. Po lícach sa nám skotúľajú slzy, mysľou
prebehnú spomienky na okamihy spoločného života. My žijeme,
oni žiaľ nie. Aj tak nezabúdame, čo pre nás znamenali. Slza, ktorá
nám vypadne z oka je slzou vďačnosti a možno aj odprosenia.

Po tieto vianočné dni človek intenzívnejšie vníma pokoj
domova, teplo rodinného kozuba. Preto i teraz zapaľujeme svieč-
ky na hroboch našich blízkych a spomíname na chvíle prežité
v ich spoločnosti a akosi viac pociťujeme ich stratu.

Kvety a svetlá sviečok na hroboch symbolizujú našu úctu
a spomienku. Postojme, venujme tomuto miestu ticho, pokoj
a vďačnosť ľuďom, ktorých sme milovali. -rd-

Motoristickí nadšenci
Na motoristických podujatiach v rámci Slovenska ale aj

Európy reprezentujú našu obec dvaja motocykloví nadšenci, Šte-
fan Vacula a Róbert Malík toho času žijúci v Šaštíne-Strážoch.
Položili sme im ohľadom ich koníčka niekoľko otázok.
Prečo ste začali pretekať?
Š. Vacula: K pretekaniu na motocykloch  som sa vrátil o niekoľko
desiatok rokov. V 80-tich rokoch minulého storočia som pretekal
na motocykle MTX v triede Junior. V zrelom veku už aj s podpo-
rou manželky, ktorá na pretekoch vykonáva funkciu technického
komisára, na čo má medzinárodnú licenciu, som sa rozhodol vrá-
tiť k svojmu bývalému koníčku. Podarilo sa, už 2 sezóny som čle-
nom pretekárskej ekipy, zažívam pocit návratu do čias mladosti.
R. Malík: Od malička mňa zaujímali a lákali motocykle. Vždy
som mal túžbu pretekať. Po obnovení motocyklových pretekov
v Kopčanoch som sa rozhodol, že to skúsim. Cez internet som si
zohnal motocykel Aprilia RS 125, ktorý bol prakticky pripravený
na pretek. Požiadal som o vydanie licencie k pretekaniu a začal
som. Mojím zámerom bolo jazdenie na prírodných okruhoch, nako-
niec som skúsil motodromy, konkrétne šampionát Alpe Adria.
Na akých motocykloch súťažíte, na akých súťažiach sa zúčast-
ňujete a s akými výsledkami?
Š. Vacula: Jazdím v dvoch súťažiach. V súťaži veteránov, kde jaz-
dím na motocykli Benelli 250 cm3 z roku 1970. Zúčastnil  som sa
na pretekoch v Novom Meste nad Váhom, kde som obsadil 1. a 3.
miesto, na Slovakiaringu 7. miesto, v Holíči som sa umiestnil na
1. mieste a v kategórii O-parada som skončil na 3. mieste.
Celkovo som sa stal v svojej kategórii Majstrom Európy
a Majstrom Slovenska. V súťaži SP 125 som štartoval na prete-
koch v Novom Meste, kde som skončil na 2. mieste
a v Slovakiaringu som obsadil 6. miesto. Celkovo som v rámci
majstrovstiev Slovenska obsadil 3. miesto. V tejto súťaži jazdím
na Aprillia RS 125.
R. Malík: Absolvoval som 6 pretekov v rámci šampionátu Alpe
Adria. Najlepšie som skončil na okruhu v Moste na 12. mieste
(v rámci MS na 6. mieste). Celkovo som sa v rámci Alpe Adria
umiestnil na 24. mieste zo 45 jazdcov, v rámci MS na 8. mieste
z 13 jazdcov. Mimo týchto pretekov som sa zúčastnil na prete-
koch v Holíči – 3. miesto a na Slovakiaringu som skončil na 6.
mieste.
Čo plánujete do budúcej sezóny?
Š. Vacula: Pokračovať v pretekaní. Zabezpečil som si „nový“
motocykel ČZ 250 z roku 1967. Založili sme v Uníne
MOTOŠPORTKLUB Unín, väčšina členov je z Kopčian, ale pri-
dávajú sa aj domáci členovia. Máme záujem spopularizovať
motocyklový šport najmä medzi mládežou, odtiahnuť ich od počí-
tačových a televíznych obrazoviek. Postupne sa začínajú rozvíjať
aj v regióne „minibajky“. Mládež vo svete je tým dosť zaujatá
a chceme rozvinúť najmä túto časť motoristického športu.
R. Malík: Pokračovať v šampionáte Alpe Adria, chcem absolvovať

viacej pretekov VIN-
TAGE na prírodných
okruhoch nielen v SR
ale aj v Čechách.
V prvom rade vyko-
nám generálku môjho
„tátoša“. Verím, že
moja druhá sezóna
bude lepšia ako pre
miérová. Všetko bude
záležať aj od finanč-
ných prostriedkov,
ktoré na sezónu zabez-
pečím. Týmto by som
sa chcel obrátiť na
mojich známych
v Uníne, na ľudí, kto-
rým je tento šport blíz-
ky aj o finančnú
a sponzorskú pomoc

umeleckú úroveň svojich diel. Každé z nich je originál. Celkom
som vytvoril okolo 100 plastík. Darí sa mi najmä v poslednom
roku, kedy som vytvoril vyše 50 plastík a niekoľko z nich je aj
v Uníne. 

Vaše plány do budúcna?
Tohto svojho koníčka realizujem popri zamestnaní. Pracujem

na zmeny, mám rodinu, ktorá je pre mňa prvoradá, takže plány do
budúcna sú podmienené časom a samozrejme i financiami. Určite
v blízkej dobe mám záujem získať certifikát na Úrade slovenskej
ľudovej tvorivosti, aby som sa mohol zúčastňovať rôznych výstav,
prezentácií a odborných akcií v rámci Slovenska. Už tohto roku
som sa zúčastnil remeselného jarmoku v Skalici so svojimi diela-
mi.

Chcem sa zdokonaľovať po stránke teoretickej i praktickej,
nezanevriem ani na činnosti, ktoré som realizoval pred tvorbou
plastík. Plastika je momentálne prioritná. Možno časom sa posu-
niem ďalej a skúsim veci nové. Nebránim sa im. Kto by mal záu-
jem, môže navštíviť moju stránku horinka.martin@post.sk alebo
liniapokoja@webmode.sk

Pán Horinka, ďakujem za rozhovor, želám veľa tvorivých
nápadov a úspešných diel, ktoré nech prinesú vánok pokoja do
všetkých domovov.  -jp-

M. Horinka pri tvorbe počas tohtoročných Skalických dní.
Foto: G. Horinková

Po víťaznej jazde s manželkou.
Foto: I. Kalman
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Výsledky jesennej časti futbalového ročníka
2011/2012
II. trieda – dospelí
1. Rohov 13 11 1 1 45:5 40 34
2. Lakšárska Nová Ves 13 10 2 1 49:17 32 32
3. Kopčany 13 10 1 2 38:10 28 31
4. Čáry 13 7 5 1 27:12 15 26
5. Vrádište 13 6 1 6 30:21 9 19
6. Letničie 13 4 5 4 37:24 13 17
7. Holíč B 13 5 1 7 15:28 13 16
8. Hradište 13 5 1 7 24:26 2 16
9. Unín 13 4 2 7 23:21 2 14
10. Trnovec 13 3 4 6 19:30 11 13
11. Borský Svätý Jur 13 3 2 8 24:47 23 11
12. Prietrž 13 3 2 8 20:37 17 11
13. Smrdáky 13 3 1 9 16:39 23 10
14. Brodské B 13 3 0 10 19:69 50 9

MO – dorast
1. Kopčany 13 11 1 1 73:22 51 34
2. Stráže 13 10 1 2 65:35 27 31
3. Brodské 13 10 0 3 58:27 31 30
4. Š.Humence 13 7 1 5 37:39 -2 22
5. Hradište 13 6 3 4 27:17 10 21
6. Petrova Ves 13 6 1 6 40:31 9 19
7. Koválov 13 5 3 5 30:26 4 18
8. Sekule 13 5 1 7 38:38 0 16
9. Oreské 13 5 0 8 37:37 0 15
10. Jablonica 13 4 2 7 31:44 13 14
11. Unín 13 4 2 7 31:59 28 14
12. Cerová 13 4 1 8 33:52 19 13
13. B.Mikuláš 13 3 2 8 27:50 23 11
14. B.S.Jur 13 2 0 11 20:67 47 6

Mladé nádeje unínskeho futbalu
Rodič má ísť vzorom. Tohto hesla sa chytili i naši bývalí fut-

balisti, ktorí svoje ratolesti hravou formou zasväcujú do tajov fut-
balu. Pohybom ku zdraviu a nie sedením u počítača. V spoloč-
nosti rovesníkov sa nadväzujú  detské kamarátstva, ktoré postu-
pom času prerastajú v priateľstvá. Vznikajú kolektívy, ktoré si
navzájom rozumejú, majú si o čom povedať a majú aj iný pohľad
na kolektívne hry, akým je i futbal. Dobrý kolektív je základ dob-
rého mužstva, preto už od detstva je treba tieto hodnoty v deťoch
vybudovať, aby sa v Uníne mohli tešiť na futbalové zápasy hráči
aj fanúšikovia. 

Preto bola tento rok založená prípravka, ktorá je prvá v histó-
rii unínskeho futbalu. Odohrala prípravné zápasy so susednými
obcami a predstavila sa  na  letné hody i na domácom ihrisku, kde
odohrala futbalový zápas s prípravkou TJ Letničie.

Po novom roku má v pláne pokračovať a zorganizovať turnaj
v spolupráci so ZŠsMŠ.                                         Ľuboš Klena

Unínska futbalová prípravka: 
Trenér Ľuboš Klena. Horný rad zľava: Martin Malík, Dominik
Mihál, David Mihál, Dominik Malík, Marek Lipovský, Denis
Stachovič, Bedřich Perička, Štefan Vach, Benjamín Masaryk
Dolný rad zľava: David Vach, Matej Rehák, Miroslav Míšaný,
(Peter Rusinko), Tomáš Veselský, Tomáš Hladký
Brankár: David Regásek

Foto: M. Fišera

Hodový guláš
Za slnečného počasia a dobrej hodovej

nálady sa uskutočnila 13. augusta 2011
hodová súťaž vo varení guláša. Súťaže
organizovanej telovýchovnou jednotou
a obecným úradom sa zúčastnilo 6 druž-
stiev. Odborná porota po ochutnávke urči-
la nasledovné poradie:
1. miesto Bažanti (bratia Žilínkovci a kol.)
2. miesto KOKI (Jozef Grňa a kol.)
3. miesto Picháči (DT klub)
4. miesto ŽIPIRE (Pavol Žilínek, Pavol
Pivák, Štefan Rehák, Miroslav Bartal)
5. miesto Svatovci (bratia Dermekovci
a Jozef Pecha)
6. miesto Regáskovci (Peter Regásek
a kol.)
Vecné ceny víťazným a zúčastneným druž-
stvám odovzdal starosta obce Štefan
Andel.

Hodový turnaj vo 
futbale

Na hodový pondelok sa tradične usku-
točnil futbalový turnaj neregistrovaných
hráčov o „ Pohár starostu obce". Na IX.
ročník nastúpili 3 mužstvá, minuloročný
víťaz dolinka, mužstvo novej ulice a hru-
bej strany a mužstvo malej strany
a záhumnia. V korektnom a priateľskom
duchu sa víťazom stalo mužstvo dolinky.
Putovný pohár a vecné ceny víťazovi odo-
vzdal starosta obce Štefan Andel.

(napr. vo forme 2% z daní). Hlavne si želám, aj môjmu staršiemu
a skúsenejšiemu kolegovi štarty bez porúch a pádov.

Ďakujem obidvom pretekárom za rozhovor, želáme im bez-
problémovú sezónu, čo najviac pekných pretekov a čo najviac
okamihov prežitých  na stupňoch víťazov. - jp-


