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Nádherný Boží sľub Vianoc
Nekonečný Bože – Tvoje SLOVO stvorilo tento nádherný svet,

pre našu spásu si nám daroval Syna – nebeský kvet.
Daj nám silu pochopiť veľkosť Tvojej Lásky,

krásu sveta, ľudskosť, nerobiť si vzájomne vrásky.

Očiam svedčí farbami trblietajúci sa vianočný čas krás,
vstupujme do seba, nech svetlo z jasieľ zažne každého z nás.

Len svätá noc a jej moc nech nám celoročne žiari, 
tak vytratia sa postupne všetky nezmyselné sváry.

Ježiško náš, prosíme Ťa – tajomné Tvoje narodenie nech dá 
svetu pokoj,

Tvoja vznešená Láska nech všetku slabosť zruší,
nech zavládne pokoj v každej duši

a polnočných zvonov hlas nech počuje aj ten, čo o Tebe len 
tuší.

Tvojím dávno prisľúbeným narodením čo v srdci bolelo nech 
sa zhojí,

a všetko, čo každé ľudské srdce tešilo nech sa zdvojí.
Nech dávny hlas anjelov „Sláva Bohu na výsostiach“ počuť 

každou horou i dolinou –
lebo novorodeniatka ručičky práve celý svet žehnajú a držia 

ochranu nad každou rodinou.
       
 Anna Dermeková

Vážené spoluobčianky, 
vážení spoluobčania,
žijeme v  súčasnosti na  prelome dvoch období: volebného 
a kalendárneho. Len pred nedávnom sa skončilo volebné obdobie 
miestnej samosprávy a začiatkom decembra sme na ustanovujúcom 
zasadnutí uviedli do života nové obecné zastupiteľstvo. 

Ďakujem občanom za účasť vo voľbách a za prejavenú dôveru.
Dovolím si v krátkosti zhodnotiť minulé volebné obdobie. Úloh 

sme si dali veľa, veľká väčšina sa aj uskutočnila. V  celej obci bolo 
vymenené nové verejné osvetlenie, bola vykonaná rekonštrukcia 
domu smútku, chodníkov na cintorín, zrealizovaný bol nový chodník 
ku  škole. Pre  deti sme zrekonštruovali a  postavili 4 detské ihriská, 
športovcom sme zrekonštruovali strechu na  kabínach a  vystavili 
nový systém zavlažovania trávnatej plochy ihriska. Vodný zdroj sme 
vytvorili z  vlastného hĺbkového 135 m vrtu. Zrekonštruovali sme 
odpad dažďovej vody z Chrenovice a v Čajkovej uličke. Vykonali sme 
prestavbu pálenice, zmenili sme vykurovanie a z dreva a prešli na plyn. 
Územným plánom sa nám podarilo oživiť unínske vinohrady, kde začal 
opätovne vinohradnícky a sadovnícky život. Jednou z hlavných úloh 
bolo spustenie predaja stavebných pozemkov na  IBV Záhumenice 
za kostolom. V súčasnosti je predaných 12 pozemkov, dve rodiny už 
žijú v nových domoch, na predaj zostáva ešte 6 pozemkov. Konečne sa 
nám za pomoci VÚC TT porarilo opraviť cestu na Petrovu Ves.

Do budúcna zvažujeme s  rekonštrukciou kultúrneho domu, 
výstavbou chodníka vo  farskej uličke, rekonštrukciou hasičskej 
zbrojnice, výstavbou chodníka od zdravotného strediska po koniec 
dediny. Chceme realizovať hlavne požiadavky na  zlepšenie života 
a skultúrnenia života občanov našej obce.

Nachádzame sa aj na  prelome dvoch kalendárnych rokov. 
Bilancujeme, hodnotíme minulé obdobie, s  menšou alebo väčšou 
spokojnosťou. Do  nasledujúceho obdobia si dávame želania, 
predsavzatia, priania.

Želám občanom našej obce pevné zdravie, spokojnosť, pohodu 
v rodinách a na pracoviskách. Želám si, aby sa zlepšili medziľudské 
vzťahy. Sledujeme v celej spoločnosti, že sa stratila úcta k človeku, 
vzťahy zhrubli, silnie vedomie v  presadzovanie práva na  vlastný 
názor. Či je správny alebo nesprávny. Stráca sa úcta k  starším, 
k ľuďom, ktorým je ľudský rozmer posvätný.

Prajem si, aby človek bol prvoradý, i keď uznávam, že ostatné veci 
sú taktiež veľmi dôležité, ale človek je človek. Patrí mu úcta, dôstojnosť.

Požehnané a  milostiplné vianočné sviatky a  šťastný a  pokojný 
rok 2019 všetkým spoluobčanom a čitateľom Unínskych novín želá 

Ján Palkovič – starosta obce Unín

Prajem všetkým to, čo sa má priať ,
nech sa stane to, čo sa má (len to dobré) stať! 

Aby človek človeka v úcte a láske mal!
Aby nikto z Vás sám nezostal!

Aby sa každý deň bolo s kým smiať!
Aby každý mohol kus chleba do dlaní vziať!

Aby všetkým zdravie, šťastie, láska a pohoda slúžili!
Aby Vás starosť, zloba, závisť a chamtivosť obišli!

Aby ste iba od radosti plakali
a takto príjemne aj nastávajúci rok 2019

a všetky ďalšie prežili!

praje redakcia

Foto: R. Drúžková
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Opustili nás:
Pavel Krivošík  vo veku 83 rokov
František Polakovič  vo veku 76 rokov
Milan Vaculka  vo veku 50 rokov
Stanislav Hamerník  vo veku 55 rokov
Helena Šišková  vo veku 93 rokov
Pavol Rehák    vo veku 83 rokov

Česť ich pamiatke

Spoločenská kronika

Zosobášili sa:
Štefan Hasák - Eva Poláková 
Ľubomír Daniel - Martina Tomečková

Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom

Narodili sa: 
Marián Lukáč

Michaela Flajžíková
Matiáš Dubecký

Kultúrno-spoločenská činnosť
Čo bolo ...
17. 8. 2018 Disko-zábava na ihrisku – DHZ Unín
18. 8. 2018 Tanečná hodová zábava na ihrisku – DHZ Unín
18.-19. 8. 2018 Výstava drobného zvieratstva – SZCH
20. 8. 2018 Hodový turnaj v malom futbale a súťaž 
 o najpresnejšieho strelca
13. 10. 2018 Šarkaniáda – OcÚ
28. 10. 2018 Posedenie „Úcta k starším“ – OcÚ
30. 10. 2018 Odhalenie pamätnej dosky Don Andrejovi 
 Dermekovi – OcÚ
1. 11. 2018 Pietny akt na cintoríne pri príležitosti 
 pamiatky zosnulých   
9. 11. 2018 „Červené maky“ – JD, ZŠ s MŠ, OcÚ
10. 11. 2018  Voľby do orgánov samosprávy obce
17. 11.2018  Uvítanie 60-ročných rodákov na ob. úrade
22. 11. 2018  Zájazd do čokoládovne v Kittsse – JD
24. 11. 2018  Zájazd na Celoslovenskú výstavu zvierat 
 do Nitry - SZCH
6. 12. 2018 Mikulášska pochôdzka po obci
9. 12. 2018  Adventná dedina 
 – OcÚ a spoločenské organizácie v obci 
14. 12. 2018  Prednáška o ekonomickej kriminalite – OcÚ, JD
18. 12. 2018  Vianočný koncert ĽŠU

Čo bude ...
22. 12.2018 Adventné posedenie pri čaji a záhoráckych
  heligonkároch – ÚŽ a OcÚ
25. 12. 2018 Jasličková slávnosť v kostole sv. Martina
29. 12. 2018 Stolnotenisový turnaj – OcÚ a TJ
12. 1. 2019 Turnaj v nohejbale – OcÚ a TJ 
20. 1. 2019 Detský maškarný ples – SZCH
23. 2. 2018  Ples – SZCH
2. 3. 2018 Fašiangy – unínski mládenci

Tragédia pri servisných prácach
V dielni jednej z  poľnohospodárskych firiem pôsobiacich 

v našej obci sa v utorok 2. októbra 2018 okolo 16.00 hod. stala vážna 
nehoda. Pri  servisných prácach na  postrekovači pracovali dvaja 
mladí Poliaci, na ktorých sa stroj prevrátil a zavalil ich. 30-ročný muž 
utrpel smrteľné zranenia a jeho o 4 roky mladší kolega utrpel vážne 
zranenia a  po ošetrení bol prevezený vrtuľníkom do  nemocnice 
v Bratislave.

Informácie z obce
Inštalovanie turistickej značky a smerníkov
K turistickému pochodu 

„Senická mašírovka“ bola na kopci 
Borovištia inštalovaná turistická 
značka so  smerníkmi. Zároveň 
bolo vykonané turistické značenie 
„zelenou značkou“ na  Zámčisko 
a do Smrdák. 

K tomuto pochodu obec 
inštalovala na  vyhliadkovej veži 
smerníky, ktoré udávajú smer, 
kde ktorá obec alebo mesto leží. 
Smerníky boli žiadané domácimi aj 
cudzími návštevníkmi vyhliadkovej 
veže, ktorí okolie našej obce až tak 
dobre nepoznajú. Bohužiaľ, niekto 
už porušil izoláciu jednej časti. 
Na veži už bola zničená aj skrinka 
s pečiatkou a zošitom, ktorá slúžila návštevníkom. Čo nie je z betónu 
alebo železa, nemá v našej obci žiadnu životnosť. 

Osadené dve nové zrkadlá 
Bezpečnosť na cestách po obci sa zvyšuje postupne dopĺňaním 

dopravného značenia. V  poslednom období boli doplnené dve 
zrkadlá na  križovatke s  výjazdom z  „Pustého“ a  oproti rodinného 
domu p. Miroslava Sokola v hornom parku. Tu bola nainštalovaná 
i značka s označením prednosti v jazde.

Nové lavičky
Zub času sa podpísal i na stav lavičiek po obci. Z toho dôvodu 

bola potrebná ich výmena. Obec zabezpečila sedem nových lavičiek, 
ktoré boli vymenené za  staré, polámané. Jedna z  lavičiek bola 
osadená i  pri soche Panny Márie na  „cihelni“, kde si môžu ľudia 
odpočinúť a v tichosti meditovať.

Ulička na „cihelni“ upravená
Cesta na „cihelňu“ medzi domami p. Jána Potreského a p. Milana 

Vaňka bola upravená. Počas dažďov z  poľa tadiaľto stekalo pred 
domy blato. Z  toho dôvodu bola zemina do určitej hĺbky vybraná 
a  cesta bola vysypaná drobným kamenivom, ktoré priesakom 
zabráni rýchlemu stekaniu vody na ulicu a zároveň tadiaľto nebude 
stekať blato z poľa. Kamenivo bolo uvalcované, zhutnené a cesta tak 
bola spevnená, aby sa kamenivo pri daždi nevyplavovalo na ulicu.

„Čajkových ulička“
V „Čajkových uličke“ boli vykopané a odstránené štyri stromy, 

ktoré boli neznámym vandalom poliate a  zničené. V  jarných 
mesiacoch tu budú vysadené nové stromy.

Aj horný park sa dočkal 
V hornom parku bolo už staršie detské ihrisko, ktoré bolo 

pod stromami, slnko sa sem nedostalo a z toho dôvodu drevené časti 
podliehali skaze. Niektoré dielce boli už viackrát vymieňané. Z toho 
dôvodu sa pristúpilo k  zrušeniu drevených preliezok a  hojdačiek 
a vybudovalo sa nové certifikované detské ihrisko, ktoré je z plastu 
a kovu. Tu si deti nájdu dvojhojdačku a kolotoč. 

Foto: J. Palkovič
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Plán vývozu komunálneho odpadu 
v roku 2019

10. 1. 2019 18. 7. 2019
31. 1. 2019 8. 8. 2019
21. 2. 2019 29. 8. 2019
14. 3. 2019 19. 9. 2019
4. 4. 2019 10. 10. 2019

25. 4. 2019 31. 10. 2019
16. 5. 2019 21. 11. 2019
6. 6. 2019 12. 12. 2019

27. 6. 2019

Plán vývozu separovaného odpadu 
v roku 2019

17. 1. 2019 11. 7. 2019
7. 2. 2019 15. 8. 2019
7. 3. 2019 12. 9. 2019

11. 4. 2019 17. 10. 2019
9. 5. 2019 14. 11. 2019

13. 6. 2019 5. 12. 2019

Malá šarkaniáda
Za krásneho slnečného počasia nad  obcou v  priestoroch 

bývalého smetiska usporiadala kultúrna komisia pri  obecnom 
úrade v sobotu 13. októbra 2018 malú šarkaniádu (viď foto na str 
5). Zúčastnilo sa veľa detí s peknými po domácky vyrobenými ale 
i  zakúpenými šarkanmi. Vetrík šarkanom prial a  títo sa krásne 
vznášali. Deti, ich rodičia aj ostatní prihliadajúci sa potešili 
spoločnému pobytu v  prírode. Tri deti s  najkrajšími funkčnými 
šarkanmi vyrobenými doma boli odmenené. Pre  všetkých bolo 
pripravené malé občerstvenie.

Kultúrny dom bol od  13. augusta 2018 uzatvorený s  tým, že 
sa začnú práce na  rekonštrukcii na  základe podaného projektu 
a získaných financií. Vzhľadom k tomu, že na projekt na ďalšej kontrole 
bolo nariadené vykonať nové verejné obstarávanie, bol kultúrny 
dom daný opäť do  prevádzky. Po  ukončení verejného obstarávania 
a  výbere firmy na  rekonštrukciu bude kultúrny dom uzatvorený. 
Predpokladaný termín začatia prác však bude v priebehu roka 2019. 

V kuchyni kultúrneho domu bola nainštalovaná umývačka 
riadu, ktorá bude slúžiť pri  usporiadaných akciách a  kotol (60 l) 
na varenie polievky, gulášu a pod. 

Bývalá hasičská vodná nádrž za obcou bola už skorej zavezená. 
Bola zatrávnená a v jeseni tohto roku tu bolo vysadených 21 mladých 
stromčekov sliviek.

Chodník popri cintoríne od  novej ulice ku  kostolu sa 
miestami zvážal. Kocky chodníka boli pri  dažďoch podmývané 
a  tým sa zosúvali. Preto boli vo  dvoch miestach nainštalované 
kaskádovite fošne, kde bola navezená zemina a  vysadené ťahavé 
rastliny, ktoré svojím koreňovým systémom budú spevňovať svah. 
Kocky na chodníku boli upravené.

Pietne miesta treba udržovať
Obec Unín má cintorín v prenájme od Rímskokatolíckej cirkvi, 

ktorá je jeho vlastníkom. 
Poplatky za  hroby sa vyberajú na  obecnom úrade každých 10 

rokov. Najbližšie sa budú vyberať v  roku 2025. Za  jeden hrob je 
poplatok vo  výške 8,- €, čo predstavuje 0,80 centov na  jeden rok. 
Tieto financie sú použité na  nákup benzínu a  oleja do  kosačiek 
pri kosení a úhradu faktúr za vývoz kontajnera od cintorína (jeden 
vývoz cca 200,- €). 

Prosíme všetkých občanov, aby na  cintoríne pri  hroboch 
nenechávali rôzne plastové fľaše alebo sklenené nádoby. Nielenže je 
to neestetické, pri väčšom vetre poletujú po cintoríne, ale pri kosení 
spôsobujú koscom zranenia. Odpad z hrobov sme mali možnosť dať 
do kontajnera za cintorínom, nie hádzať ich za múry cintorína, kde 
sú poväčšine už súkromné pozemky. Odpadové nádoby na cintoríne 
by mali slúžiť len na  vyhorené kahance. Keďže tomu tak nebolo 
a kontajner za cintorínom využívali niektorí naši spoluobčania ako 
odkladisko domáceho odpadu (zhnité jablká, repa, haluzovina, 
popol a  pod.), bol kontajner zrušený. Dve 1100 litrové popolnice 
boli umiestnené na  parkovisku pri  cintoríne smerom od  bytovej 
výstavby. Jedna bude určená na plasty, jedna na komunálny odpad 
(kvety, vence) a  zelený kontajner je na  sklo. Počas dušičkového 
obdobia bude pri  cintoríne pristavený aj veľký kontajner, lebo 
v  tomto období býva väčšie množstvo odpadu. Popolnice budú 
vyvážané spolu s ostatným komunálnym odpadom z obce. Tak to 
funguje aj na  cintorínoch v  okolitých obciach, budeme sa musieť 
prispôsobiť aj my. Priestory cintorína sú vizitkou nás žijúcich.

Spoločným úsilím dosiahneme, aby aj keď nie je cintorín pekne 
upravený, s čím my nič nezmôžeme, bude aspoň čistý. Chceme, aby 
naši zosnulí odpočívali v  čistom cintoríne, nie medzi odpadkami, 
preto sme zrušili popolnice na  cintoríne. Veríme, že túto 
novovzniknutú situáciu pochopia všetci občania za  čo im vopred 
ďakujeme.

- rd -

Medzinárodný deň padlých veteránov sme si pripomenuli za zvukov 
kostolných zvonov 9. novembra 2018 o 11.00 hod. pri pomníku pad-
lých položením kytice červených makov. 

Foto: R. Drúžková

Pozvánka 
Aj tento rok sa v  našej obci uskutoční Jasličková slávnosť. 

Pripravujeme ju na 1. sviatok vianočný, teda 25.12. 2018 o 15:00 
hod. v kostole sv. Martina. Spoločne s deťmi nacvičujeme scénku 
o Vianociach spojenú s piesňami a básňami o narodení Ježiška. 
Všetkých Vás srdečne pozývame na  sviatočné popoludnie 
a dúfame, že Vám spríjemníme tohtoročné sviatky a prinesieme 
tak do Vašich sŕdc ešte viac vianočného pokoja a lásky. Tešíme sa 
na Vašu účasť. 

S pozdravom K. Petrášová, V. Stieranková a deti.
K. Petrášová
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Únia žien v spolupráci s Obecným úradom Unín 
Vás všetkých srdečne pozývajú na
Adventné posedenie pri čaji 

a záhoráckych heligónkaroch,
ktoré sa uskutoční v sobotu 22. decembra 2018 

o 16.00 hod. v kultúrnom dome.
Vstup zdarma. Organizátori sa tešia na účasť 

všetkých priaznivcov heligónok.

Koledovanie Dobrej noviny v Uníne
Aj tento rok bude prebiehať koledovanie Dobrej noviny 

v našej obci. Na Slovensku je to už 24. ročník a tohtoročná téma 
koledovania je „Padlo do úrodnej pôdy“. Výťažok z koledovania 
poputuje do perly Afriky – do Ugandy. 

V našej obci sa bude koledovať 29. 12. 2018 od  13.hodiny. 
Záujemci sa môžu zapísať do pripravených zoznamov vo Farskom 
kostole sv. Martina, v Kaplnke sv. Barbory a na obecnom úrade.

Chceme vás povzbudiť, aby ste prijali koledníkov do svojich 
príbytkov, vypočuli si vinše a podporili chudobných v Afrike.

Koledníci Dobrej noviny

V sobotu 29. septembra 2018 sa odela naša obec do sviatočnej atmosféry, birmovanci do krojov a privítali sme pomocného biskupa  Bratislavskej
arcidiecézy Mons. Jozefa Haľka, ktorý udelil vo farskom kostole sv. Martina našim mladým sviatosť birmovania.  

Foto: M. Straka

Každému uchu polahodil spev Kúcanú
Staroba nie je choroba ale výzva, ktorá neznamená koniec 

životnej aktivity. Dôležitá je kvalita života a  samotný postoj 
seniora. Kvalitu života výrazne ovplyvňujú i  kontakty s  ľuďmi. 
Preto pri  príležitosti Mesiaca úcty k  starším obecný úrad pozval 
28. októbra 2018 všetkých seniorov na  stretnutie, kde si spoločne 
posedeli pri  pripravenom programe a  zaspomínali. Tohtoročný 
program obohatil mužský spevácky súbor Kúcané, ktorý polahodil 
každému uchu. 

Foto: R. Drúžková

Po občerstvení sa pri  poháriku vína rozprúdila diskusia. 
Diskutovalo sa na  rôzne témy. No preberal sa hlavne stolový 
kalendár na  rok 2019, ktorý každý dôchodca dostal ako malú 
pozornosť. V kalendári boli použité fotografie občanov našej obce 
z cca 60. – 70. rokov minulého storočia, takže sa v ňom mohli viacerí 
naši dôchodcovia nájsť. Našim prianím je, aby sa seniori čo možno 
v  najväčšom počte zúčastňovali takýchto stretnutí a  navzájom si 
vymenili rôzne rady a skúsenosti. Tešíme sa na spoločné stretnutia 
i pri iných príležitostiach.

Dôchodcovia, ktorí sa stretnutia nezúčastnili si môžu kalendár 
vyzdvihnúť na obecnom úrade.

-rd-
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Voľby do orgánov samosprávy obcí
V sobotu 10. novembra 2018 sa konali v čase od 7.00 do 22. hod. 

v zasadačke kultúrneho domu voľby do orgánov samosprávy obcí. 
Do zoznamu voličov v našej obci bolo zapísaných1008 voličov. Z toho 
sa zúčastnilo volieb 457 voličov, čo predstavuje 45,33 %. Pre starostu 
obce bolo odovzdaných 362 platných hlasovacích lístkov a pre voľby 
poslancov bolo odovzdaných 446 platných volebných lístkov. 

Členovia obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2018-2022.
(stojaci zľava): Štefan Vach, Peter Štetina, Peter Regásek, Anton Mi-
hál, Róbert Straka, Juraj Ondráš, Ferdinand Fagan a Peter Khúla
(sediaci zľava): Ivan Gronský – kontrolór obce, Ján Palkovič- starosta 
obce a Dušan Petráš – zástupca starostu obce 

O funkciu starostu obce sa uchádzal jeden kandidát – bývalý 

starosta obce, Ján Palkovič, ako nezávislý kandidát, ktorý získal 362 
hlasov.

Kandidátku na  poslancov obecného zastupiteľstva odovzdali 
dve politické zoskupenia: jedného kandidáta, Róberta Straku, 
nominovala koalícia SMER-sociálna demokracia, Slovenská 
národná strana, MOST-HÍD. Kresťanskodemokratické hnutie 
nominovalo šiestich kandidátov: Štefanu Jurigovú, Antona Mihála 
ml., Máriu Ovečkovú, Mgr. Petra Regáska, Ing. Petra Štetinu a Bc. 
Štefana Vacha. Štyria kandidáti na poslancov si vyzbierali podpisy 
od spoluobčanov a kandidovali ako nezávislí: Bc. Ferdinand Fagan, 
Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš a Ing. Dušan Petráš. 

Z jedenástich kandidátov boli 9 zvolení do  obecného 
zastupiteľstva a  2 sa stávajú náhradníkmi. Odovzdané hlasy si 
rozdelili nasledovne:

1. Ing. Dušan Petráš, NEKA 316 hlasov
2. Peter Khúla, NEKA 315
3. Bc. Juraj Ondráš, NEKA 304
4. Mgr. Peter Regásek, KDH 245
5. Bc. Ferdinand Fagan, NEKA 230
6. Bc. Štefan Vach, KDH 224
7. Róbert Straka, SMER-SD, SNS, MOST-HÍD 204
8. Anton Mihál ml., KDH 195
9. Ing. Peter Štetina, KDH 193
Náhradníci sú:  1. Štefana Jurigová, KDH 192
 2. Mária Ovečková, KDH 86
Prajeme novozvolenému starostovi obce ako i členom obecného 

zastupiteľstva veľa úspechov v  ďalšom volebnom období, aby ich 
rozhodnutia boli pre dobro všetkých spoluobčanov a prospech celej 
obci. 
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Hody u Hasičú
Na letné hody 

a  tancovačky s  nimi spojené 
sa teší celá dedina a  tak 
nesmeli chýbať ani tento rok. 
Nakoľko bola v  tomto čase 
naplánovaná rekonštrukcia 
kultúrneho domu, bola tu 
otázka, kde sa budú konať 
hodové zábavy? Radi sme 
sa tejto úlohy chopili a  dali sa do  práce s  organizovaním. Ako isto 
viete, minulý rok sa našou obcou prehnala veterná smršť, ktorá nám 
v  hasičskom areáli na  ihrisku polámala značnú časť topoľov, ktoré 
tam rástli. Veľkým šťastím bolo, že stromy nespadli na hasičskú chatu. 
Zničili však veľkú časť plota a posedenie pri hasičskej chate. Likvidácia 
zničených častí areálu a rekonštrukcia mohla začať. Najprv bolo treba 
spíliť a  odstrániť polámané topole, povyťahovať korene stromov, 
s ktorými mala problémy aj ťažká technika a následne zrovnať povrch 
po  veľkých kráteroch. Na  plochu rekonštruovaného areálu bolo 
potrebné naviesť celkom 35 ton podsypu a položiť 12 ton dlažby. Veľké 
poďakovanie patrí každému, kto priložil ruku k dielu. Boli to nie len 
členovia zboru ale i občania obce, firma ML Autotrans pána Martina 
Lukáča, ktorému patrí vďaka za zapožičanie ťažkej techniky a pomoc 
pri  týchto prácach. Ďalej patrí poďakovanie p. Jozefovi a  Lukášovi 
Pechovcom a zapožičanie ich techniky a p. Jozefovi Bordáčovi a jeho 
synom, p. starostovi Jánovi Palkovičovi, OÚ Unín za  financovanie 
veľkej časti materiálu a pracovníkom OÚ Unín.

Všetky naplánované práce sme včas stihli a hody sa mohli začať. 
V  piatok sme zorganizovali tradičnú hodovú diskotéku, kde to 
spočiatku nevyzeralo na veľkú zábavu ale postupom času sa tanečný 
parket naplnil. V  sobotu sme pokračovali posedením pri  ľudovej 
hudbe, kde do tanca hral DJ Tom. Hody sa pre nás neskončili ani 
v nedeľu. Už niekoľko rokov po sebe sme mali otvorený bufet pre deti aj 
dospelých, ktorí sa prišli pozrieť a previesť sa na kolotočoch. TJ Unín 
v pondelok prichystala hodový turnaj, na ktorom sme sa zúčastnili aj 
s mužstvami dorastu, mužov a starých pánov z Unína a zmerali tak 

svoje futbalové schopnosti. Ďakujeme 
všetkým zúčastneným, ktorí nás a našu 
organizáciu prišli podporiť, zabaviť 
sa a  zatancovať. Ďakujeme aj svojím 
členom, ktorí sa podieľali na prípravách 
a priebehu akcie. Pevne dúfame, že sa 
Vám tohtoročné letné hody u  Hasičú 
páčili tak ako nám a budeme sa na Vás 
tešiť znova o rok.

DHZ Unín 

Šarkany sa vznášali vysoko nad obcou

Foto: J. Vanek

Foto: R. Drúžková
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Odhalenie pamätnej tabule prof. ThDr. 
Andrejovi Dermektovi SDB v Uníne

30. októbra 2018 bola na kaplnke sv. Barbory v Uníne odhalená 
pamätná tabuľa kňazovi, saleziánovi, spisovateľovi, pedagógovi, 
prenasledovanému a väzňovi pre vieru, profesorovi ThDr. Andrejovi 
Dermekovi (27. novembra 1914 - 22. novembra 2003). Iniciátormi 
inštalovania pamätnej tabule a organizátormi slávnosti jej odhalenia 
boli Obec Unín, Farský úrad Unín a  Rodinné spoločenstvo 
z Bratislavy.

Spomienková slávnosť sa začala sv. omšou za  don Andreja 
Dermeka v zaplnenom farskom kostole sv. Martina v Uníne, ktorú 
koncelebrovalo 18 prítomných kňazov. Prítomných privítal miestny 
farár Tibor Tasary, osobitne dekana Romana Stachoviča, Mons. 
Jaroslava Pechu, prítomných kňazov, rehoľnú sestru Bernadetu, 
rodinných príslušníkov, členov rodinného spoločenstva z Bratislavy, 
starostov okolitých obcí. Hlavným celebrantom aj kazateľom bol 
rodák z  Unína, Mons. Jaroslav Pecha, dekan v  Banskej Bystrici, 
ktorému starosta obce Ján Palkovič aj zablahoželal k  55. výročiu 
kňazstva. Vo  svojom príhovore sa venoval pohľadu Sv. Písma 
na kňaza. Zaspomínal aj na svojho spolurodáka Andreja Dermeka, 
s ktorým si boli vzájomne na primíciách. Pripomenul jeho nadšenie 
pre vieru aj počas 9 rokov pobytu vo väzniciach, a potom v rokoch 
totality, kedy povzbudzoval, prednášal, vzdelával, sprevádzal, 
posilňoval vo viere, pomáhal vytvárať spoločenstvá veriacich. Tiež 
vyzdvihol skutočnosť, že po roku 1989, ako 76 ročný začal prednášať 
nový zákon na bohosloveckej fakulte v Bratislave, habilitoval sa, stal 
sa docentom aj profesorom.

Po skončení 
sv. omše všetci 
v sprievode 
za doprovodu 
dychovej hudby 
U n í n č a n k a 
o b c o u 
ku  kaplnke 
sv. Barbory, 
na  miesto, kde 
don Dermek 
slávil svoju 
primičnú sv. 
omšu, na  ktorej 
sa konalo odhalenie pamätnej tabule. Prítomných tu privítal starosta 
obce Ján Palkovič. Život, dielo, pobyt vo väzení i  roky kedy svoju 
funkciu inšpektora - provinciála saleziánov, aj pastoráciu musel 
vykonávať tajne, no neunikol dohľadu ŠtB a  vzťah k  rodnej obci 
priblížil prítomným poslanec obecného zastupiteľstva v  Uníne 
a historik Záhorského múzea v Skalici Martin Hoferka. Za rodinné 
spoločenstvo 7 rodín z  Bratislavy, ktoré takmer 30 rokov don 
Dermek duchovne sprevádzal, za  čo sú mu vďační do  súčasnosti, 
sa prihovoril Ján Klepáč. Vyzdvihol viaceré jeho dobré vlastnosti 
pripravenosť a  pohotovosť, jeho pracovitosť, múdrosť, duchovnú 
hĺbku. Za rehoľu saleziánov sa prihovoril don Pavol Seman, ktorý 
sa poďakoval za  túto slávnosť a podelil o svoje spomienky na don 
Dermeka. Všetci prednášajúci don Dermeka priblížili aj cez osobné 
zážitky s ním a citovali z bohatstva jeho hlbokých, múdrych výrokov. 
Zhodli sa na tom, že čnostne žil, osobitne vyzdvihli čnosť láskavosti, 
že nám bol vzorom, zomrel v povesti svätosti a prihovára sa za nás. 
Pamätnú tabulu spoločne odhalili starosta obce Unín Ján Palkovič 
a člen rodinného spoločenstva z Bratislavy Ján Klepáč. Posvätil ju 
miestny farár Tibor Tasary.

K slávnostnej atmosfére odhalenia pamätnej tabule tejto 
významnej osobnosti Cirkvi a národa prispeli účastníci v sviatočných 
krojoch, dychová hudba a bohatá účasť veriacich.

Mgr. Ľudovít Košík
Foto: M. Straka

Do ticha chryzantém horí svetlo piety
November – čas jesenný, hmlistý, pochmúrny, spomienkový. Čas, 

ktorý privádza k tichým a večným príbytkom odpočinku tých, ktorí 
žijú v nás kdesi hlboko, hlboko – v najtajnejšom a najchránenejšom 
kútiku srdca, duše, mysle. Je tu čas, keď v  najpokornejšej piete 
prichádzame s  kyticami a  venčekmi ozdobiť hroby, zapáliť sviece, 
skloniť hlavu s modlitbou a v zamyslení, žiaľ už iba nad minulosťou, 
vybaviť si spomienky na  tých, ktorí podľa najpravdivejšieho 
a najspravodlivejšieho svetského i ľudského zákona odišli spomedzi 
nás – živých. My stojíme zatiaľ pred ním a nevieme, kedy, kde a ako 
prídeme za nimi.

A zasa je tu čas, keď slza steká po tvári, keď vravíme – chýbate, 
ostalo po vás prázdno, ticho, meravo...

A zasa je tu čas rozsvietených cintorínov, ktoré vydávajú 
svedectvo svojej krutej dane – zobrali nám tých, ktorí do  nás 
vsadili pulzujúci život, vložili nám svoju ruku do  našej a  viedli 
nás, pokarhali slovom, pohladili úsmevom. Ich telá však už hasnú 
v zemi... Týmto všetkým sme sa prišli pokloniť, vzdať úctu a v tichej 
modlitbe zaspomínať v podvečer prvého novembra na Deň všetkých 
svätých. 

Foto: R. Drúžková
Zišli sme sa na miestnom cintoríne, kde zahájila spomienkovú 

slávnosť svojím spevom Veronika Stieranková, Anna Danielová 
krátkymi vstupmi poézie zaspomínala na  zosnulých. Príhovor 
starostu obce Jána Palkoviča primäl každého účastníka k  úvahe 
a spomienke na svojich blízkych i vzdialených príbuzných, priateľov 
a  známych, ktorí ležia na  našom cintoríne i  kdekoľvek po  celom 
svete. Pán farár Tibor Tasáry modlitbami a  krátkym obradom 
umocnil dôstojnosť tejto akcie. Zástupca starostu Dušan Petráš 
vyzval jednotlivo pozostalých tých zomrelých, ktorí nás opustili 
v  priebehu posledných 12 mesiacov v  našej obci a  sú pochovaní 
na miestnom cintoríne, aby zapálili sviečku a položili k hlavnému 
krížu. Hoci počas akcie fúkal silný vietor, predsa sme v  tichom 
rozjímaní navštívili miesta posledného odpočinku našich zosnulých 
a zaspomínali.
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Bylinky
Zber liečivých rastlín je také staré, ako ľudstvo samo. Sú 

výrazným zdrojom na výrobu liekov, liečivých čajov a mastí. Naša 
miestna organizácia Únie žien v Uníne sa zapája už niekoľko 
rokov do tejto ušľachtilej činnosti ako je zber slezu maurského, 
nechtíka lekárskeho aj zber suchých fazuľových strukov. Napriek 
nepriaznivému suchému počasiu sa podarilo vyzbierať v tomto 
roku takmer 3 kg kvietkov a 72 kg fazuľových strukov. Výťažok z 
tohto zberu bol použitý na obnovu svadobky, ktorú využívajú všetci 
naši občania. Srdečne ďakujeme všetkým obetavým členkám, ale 
i nečlenkám, ktoré venujú svoj voľný čas zberu byliniek a tým tak 
prispeli k dobrej veci a pomohli našej organizácii. 

Výbor Únie žien
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V predvečer 6. 
decembra 2018 
navštívil naše deti 
od 1 do 10 rokov v 
obci svätý Mikuláš 
so svojim sprievo-
dom a poslušným 
deťom odovzdal 
balíček sladkostí.

Foto: 
R. Drúžková

Čo nové v našej škole?
Tento školský rok sa začal slávnostným zahájením 3. septembra 

2018. Do  prvého ročníka nastúpilo 19 prváčikov, ktorých okrem 
triednej pani učiteľky privítal v triede aj pán starosta. Pre prváčikov sa 
začal prvý školský rok, zvedavo si prezerali svoju triedu a pomaličky 
si začali privykať na nové povinnosti. Odkedy nastúpili do školy už 
stihli vyskúšať dopravné ihrisko v Senici. 

Foto: Archív ZŠsMŠ Unín 
Spolu s ostatnými žiakmi prvého stupňa si precvičili a zdokonalili 

sa v používaní pravidiel cestnej premávky. Koncom októbra sa tiež 
zúčastnili v  Nitre divadelného predstavenia Gašpariáda v  Starom 
divadle Karola Spišáka. Tento školský rok prvákov čakala aj novinka 
– Testovanie pohybových predpokladov pre žiakov prvého ročníka. 
Do  pilotného projektu sa zapojilo 18 prvákov. Koordinátorom 
pre  realizáciu testovania na  našej škole bola pani riaditeľka Mgr. 
Michaela Vaňková, testovanie sa uskutočnilo za  asistencie pani 
učiteľky Mgr. Martišiakovej a  žiačok 8. ročníka. Žiaci si vyskúšali 
rôzne disciplíny, ako napríklad predklon s dosahovaním v sede, sed – 
ľah, výdrž v zhybe nadhmatom a skok do diaľky z miesta. Náročnejšou 
úlohou pre nich bolo absolvovať opakovanú zostavu s  tyčou alebo 
kotúľanie troch basketbalových lôpt naraz po  vymedzenej dráhe. 
Žiaci si taktiež dobre zabehali pri  člnkovom behu alebo tzv. Beep 
teste. Prváci boli po testovaní odmenení diplomom a medailou.

Tak ako pre prváčikov sa začal prvý školský rok, pre deviatakov 
nastal ich posledný školský rok na  tejto škole. Ako je už zvykom 
a  tradíciou, deviataci majú právo a  povinnosť spoluorganizovať 
rôzne akcie pre  mladších žiakov. Jednou z  prvých udalostí bol 
Európsky deň jazykov. 

Foto: Archív ZŠsMŠ Unín 
26. september sa vyhlásením Rady Európy stal Európskym 

dňom jazykov. Do osláv tohto dňa sa naša škola zapojila už po druhý 
krát. Deviataci pripravili kreatívne úlohy pre  mladších žiakov. 
Rozdelení do  dvojíc, prípadne jednotlivo si pripravili prezentácie, 
pexesá, doplňovačky, kvízy a hry. To všetko malo podporiť bohatú 
lingvistickú a  kultúrnu rozmanitosť Európy. Deviataci svojim 
mladším spolužiakom predstavili zaujímavosti, kultúru a  jazyk 
Slovenska, Česka, Poľska, Rakúska, Portugalska, Talianska, 
Francúzska, Nemecka, či Fínska. Niektoré triedy mali zážitkové 
učenie obohatené o  gastronomický zážitok. Mohli ochutnať 
špeciality danej krajiny. Formou zábavy a hier si žiaci pripomenuli, 
aké je dôležité učiť sa cudzie jazyky.

Ďalšou akciou pre  celú školu je tradičná „Lampiónová 
dyňoparáda“. Jesenne ale aj strašidelne vyzdobená škola privítala 
všetkých účastníkov. Deti priniesli do  školy vyrezané tekvice 
a svietiace lampióny. Po vypočutí si príbehu o smutnej tekvičke sa 
všetci vybrali do ulíc Unína a čakali na prekvapenia v tmavých kútoch 
a  parkoch obce. Odvážne deti sa stretli so  strašidlami, vlkolakom 
i čertmi. Na všetky odvážne deti, ktoré absolvovali pochod, čakala 
v škole sladká odmena.

Okrem množstva zábavných podujatí sa žiaci druhého stupňa 
sústavne aj vzdelávajú. Dňa 11. októbra sa v  sprievode svojich 
triednych učiteľov zúčastnili exkurzie do Čističky odpadových vôd 
v Holíči. Žiaci na vlastné oči videli, čo sa deje s odpadovými vodami, 
ktoré do čističky pritekajú. Vypočuli si veľa informácií o zložitých 
procesoch, ktoré prebiehajú pri čistení odpadovej vody. 

Foto: Archív ZŠsMŠ Unín
Videli rozdiel medzi vodou, ktorá do čističky priteká a vodou, 

ktorá ju ako vyčistená opúšťa. Pani sprievodkyňa vyzdvihla dôležitosť 
vody a  jej ochrany a čistenia. Na záver si žiaci prezreli zariadenie, 
ktoré spracováva bioplyn získaný z  kalu, ktorý je odpadovým 
produktom pri čistení vody.

Žiaci našej školy majú v  triedach smetné nádoby rozdelené 
na 4 farby: žltá, červená, modrá a zelená. Štyri smetné nádoby nám 
pomáhajú triediť odpad v  škole. Ekologické zmýšľanie našej školy 
podporuje aj zber papiera. Ten sa v našej škole uskutočnil už po tretí 
krát. Žiaci spolu s  rodičmi nazbierali tento krát viac ako 4200 kg 
starého papiera a  zachránili tak viac ako 74 stromov. Prebehlo aj 
ocenenie a  vyhodnotenie najlepších žiakov. Medzi jednotlivcami 
bol najlepší Daniel Pukančík zo VIII.A, druhá v poradí bola Linda 
Frühaufová zo  IV. A  a tretia bola Simona Chrenková z  V.A. Ako 
kolektív bola tento rok odmenená trieda V.A, z  ktorej sa zapojili 
do  zberu všetci žiaci. Piataci tak získali sladkú odmenu v  podobe 
chutnej torty od pani učiteľky Havlovej.

Deviataci sa už tradične zúčastnili aj prezentácie k  voľbe 
povolania. O pár mesiacov sa budú musieť rozhodnúť, na ktorej škole 
by chceli pokračovať v štúdiu. Pomocnú ruku im každoročne podáva 
aj Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie 
v  Holíči, ktoré organizuje prezentáciu stredných škôl z  bližšieho 
aj širšieho okolia. Tu si môžu naši žiaci podebatovať so  žiakmi 
prezentujúcich sa škôl a  získať tak veľké množstvo informácií. 
Z  Holíča odchádzali s  hlavou plnou noviniek a  zaujímavých 
informácií o stredných školách. Teraz si už len musia dobre vybrať 
a správne sa rozhodnúť.

-dh-
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Sladké pokušenie
Stáva sa už tradíciou, že sa v dňoch 10. novembra v Holíči 

a 2. decembra v Gbeloch konajú akcie zamerané na výstavu a 
ochutnávku doma vyrobených zákuskov s názvami „Sladká sobota“ 
a „Sladká nedzela na Záhorí“. Týchto akcií sa zúčastňujú nielen 
členky za Úniu žien, ale i za Jednotu dôchodcov z Unína. Naše 
sladké výtvory rovnako vzhľadom a chuťou konkurujú ostatným 
zúčastneným obciam. Svoje doma napečené zákusky ponúkame i 
na akcii „Adventná dedina“ konanej v našej obci. Všetkým, ktorí sa 
podieľajú na týchto akciách patrí naša vďaka.

Na záver chcem popriať všetkým našim členkách Únie žien, ich 
výboru – krásne, pokojné Vianoce a do Nového roka 2019 im zo 
srdca želám pevné zdravie, veľa optimizmu a energie.

D. Vaculková – predsedníčka ÚŽ

Okienko do činnosti Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Uníne

Výbor JDS v Uníne i formou tejto rubriky, pravidelne hodnotí 
úlohy stanovené hodnotiacou schôdzou.

Pozrime sa teda čo sa aktívnym podielom výboru a členov našej 
organizácie udialo od júla do decembra tohto roku.

23. augusta 2018 sa Ján Szalay zúčastnil Župnej olympiády 
a dôstojne nás reprezentoval vo vopred určených disciplínach.

Spevácky súbor Úsmev sa v  októbri zúčastnil Regionálnej 
prehliadky seniorských speváckych súborov.

Výbor našej organizácie zorganizoval zájazd na  zámok 
Smolenice a do múzea keramiky v Modre.

9. novembra jednota dôchodcov spoločne s obecným úradom 
zorganizovala už tradičnú pietnu spomienku na  počesť padlých 
vo  svetových vojnách pri  pomníku padlých. Pietneho aktu sa 
zúčastnili predstavitelia obce, členovia spoločenských organizácii, 
žiaci základnej školy, klienti sociálneho zariadenia Barborka 
a  ostatní občania. Základný prejav predniesla predsedníčka našej 
organizácie Štefana Jurigová a starosta obce Ján Palkovič. Základná 
škola sa prezentovala nielen účasťou, ale i pekným prednesom básne 
Lianou Pechovou. Pietny akt bol zakončený položením červených 
makov ako symbolu úcty a vďaky padlým v svetových vojnách.

Po viacerých neúspešných pokusoch zapríčinených nízkou 
účasťou prihlásených na  zájazd sa podarilo výboru zorganizovať 
zájazd do čokoládovne v Rakúskom Kittze a na spiatočnej ceste si 
účastníci zájazdu pochutnali na husacine v Slovenskom Grobe. Bol 
to nielen dobrý gastronomický zážitok, ale i  príjemné posedenie 
pri spoločenskej konverzácii o rodine, priateľoch, zážitkoch z práce, 
dovoleniek, mladosti v našej dedine a utuženia vzťahov účastníkov 
tejto peknej akcie.

10. novembra 2018 sa členky JD zúčastnili akcie Sladká sobota. 
Akciu už tradične v priestoroch zámku v Holíči usporiadala Únia 
žien. Gratulujeme všetkým členkám za  vytvorenie kvalitných 
cukrárskych výrobkov a  dôstojnú reprezentáciu nie len našej 
organizácie, ale i našej dediny.

2. decembra 2018 sa naše cukrárky zúčastnili v  Gbeloch 
akcie „Sladká nedzela na  Záhorí“. Výsledok ako v  Holíči, domov 
nepriniesli ani jeden vlastný výtvor, ale cudzie áno nielen ako 
pochutinu, ale ako inspiráciu pre vylepšenie vlastného cukrárskeho 
umenia. Dúfame, že nám dajú ochutnať.

9. decembra 2018 sa členovia našej organizácie zapojili do akcie 
Adventná dedina predajom klasických koláčikov a kávy.

14. decembra 2018 spoločne s  obecným úradom usporiadala 
prednášku „Ochrana seniorov pred kriminalitou páchanou na senioroch“. 
Veľmi aktuálnu tému predniesol Ing. Marián Honza CSc.

Výbor JDS v Uníne praje veľa zdravia, šťastia a pohody v novom 
roku 2019 členom organizácie ako i všetkým spoluobčanom.

Dr. L. Matušovich

„Naša Barborka“
Dňa 16. 10. 2018 sa v  Trnave konalo oceňovanie najlepších 

sociálnych pracovníkov. Za  Domov Barborka Unín bola vybraná 

a ocenená riaditeľka Mgr. Jarmila Štetinová. Ocenenie bolo udelené 
županom Trnavského samosprávneho kraja Jozefom Viskupičom 
za  dlhodobú, kvalitnú, zodpovedne vykonávanú prácu a  tiež 
pri príležitosti životného jubilea. Pani riaditeľke blahoželáme.

V mesiaci november bola na  pracovnú cestu vyslaná Zuzana 
Hyžová, o svoje dojmy a zážitky sa s Vami podelí:

Naše zariadenie bolo firmou Untraco SR vybrané na Odborný 
pracovný seminár - Dánsko 2018. Zúčastnila som sa ho v dňoch 24.-
27.11.2018. Cestovali sme do mestečka Aabenraa na juhu Dánska, 
kde sídli firma Abena, ktorá sa špecializuje najmä na  výrobu 
inkontinenčných pomôcok (plienky, vložky, podložky). Malá rodinná 
firma sa za 65 rokov rozrástla do stredne veľkej korporácie s viac ako 
1800 zamestnancami po celom svete. V nedeľu nás oblastní manažéri 
firmy privítali na  slávnostnej večeri. V  pondelok 26.11. začínal 
seminár s bohatým programom, kde manažéri pre jednotlivé oblasti 
predstavili firmu, jej sortiment, novinky a sestra pre inkontinenciu 
nás oboznámila s  dánskym systémom zdravotnej starostlivosti 
v  oblasti inkontinencie. Poobede nasledovala zaujímavá exkurzia 
vo  výrobnej časti firmy, ktorá disponuje plne automatickými 
výrobnými linkami. Zaujala nás aj efektívna plne automatizovaná 
logistika a laboratóriá, ktoré testujú kvalitu výrobkov, ale aj vyvíjajú 
nové, moderné produkty. Potom sme si pozreli prímorské mestečko 
Abenraa, ktoré sa už začínalo ponárať do  tmy, ale pešia zóna nás 
privítala prekrásnou  predvianočnou atmosférou s  množstvom 
ligotavých svetiel. A nadišiel čas odchodu. V utorok po raňajkách 
nás ešte na  poslednej prednáške riaditeľ firmy Untraco SR Ing. 
Prívracký oboznámil s aktuálnou ponukou pomôcok na slovenskom 
trhu. Potom sme navštívili domov dôchodcov, kde sme načerpali 
informácie o domácej starostlivosti v teórii i praxi. Nasledoval obed 
s ochutnávkou dánskych špecialít na “Krusmolle” - miestny vianočný 
trh a  tradičná farma. Potom už rozlúčka s  dánskymi hostiteľmi 
a  cesta domov. Naše poďakovanie patrí najmä firme UNTRACO 
SR za  perfektnú organizáciu a  vzornú starostlivosť! Na  návšteve 
v dánskom kráľovstve sme sa cítili ako v rozprávke!

Foto: Archív Domov Barborka

Foto: Archív Domov Barborka
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Pred príchodom tuhej zimy sme zateplili budovu zariadenia, čo 
vedie k zvýšeniu teplotného komfortu nám zverených klientov.

Už tradične každoročne nás v Barborke navštívil svätý Mikuláš 
so  svojimi pomocníkmi, odmenou za  básničku alebo pesničku 
klientov bol bohatý balíček plný sladkostí a ovocia.

Najväčšiu radosť majú klienti zo  svojich ručných prác, ktoré 
sú vystavené nielen v  zariadení, ale v  predvianočnom období sa 
zúčastňujeme predajných podujatí v obci i mimo nej. Tešia sa na pečenie 
vianočného pečiva, ktorým bude celá naša Barborka rozvoniavať. Tiež 
je o  klientov postarané aj po  duchovnej stránke, pristupujú k  svätej 
spovedi a svätému prijímaniu, ktoré im vysluhuje správca farnosti Unín 
vdp. farár Mgr. Tasáry v kaplnke a priestoroch zariadenia.

Sme vďační za  spoluprácu správnej rade a  kontrolórovi obce, 
pracovníkom Obecného úradu Unín na  čele so  starostom obce 
Jánom Palkovičom a  všetkým, ktorí nám pomáhajú a  prispievajú 
svojou ochotou a pomocou.

Obyvatelia a  zamestnanci Barborky Vám prajú krásne prežitie 
vianočných sviatkov v  kruhu svojich najbližších. A  nezabúdajme 
na to, že tie najkrajšie darčeky nie sú vecné dary. Je to to, čo je ukryté 
v  nás. A  vedzme, že čas je vzácny a  najväčší dar, ktorý môžeme 
venovať iným.

Mgr. Bibiána Dodok Fojtlínová

Adventná dedina
Opäť je tu adventný čas, čas príprav na najkrajšie sviatky v roku 

– Vianoce. K tomu okrem duchovnej prípravy neodmysliteľne patrí 
aj zabezpečenie prekvapení a  darčekov pod  vianočný stromček. 
Túto možnosť ponúka aj akcia pod  názvom „Adventná dedina“ 
poriadaná obecným úradom za  účasti spoločenských organizácií, 
školy, sociálneho zariadenia Barborka a  rôznych iných predajcov 
z obce ako i cudzích. V tomto roku sa táto akcia konala 9. decembra. 
Už tradične zahájenie patrilo dychovej hudbe Unínčanka, ktorá 
vítala návštevníkov pred kultúrnym domom. Kultúrny program 
si pripravili naši najmenší – škôlkari a  žiaci základnej školy. 
Pod  vedením svojich učiteliek predviedli pestrý program, ktorý 
potešil návštevníkov podujatia. Po  programe sa mohli všetci 
rozpŕchnuť k  predajným stánkom, alebo sa posadiť k  chutnej 
kapustnici, zákuskom s  kávičkou, alebo len k  varenému vínku, 
medovine či vianočnému punču.

Predávali sa rôzne predmety, suveníry, vianočné ozdoby, 
vianočné ruže, hrnčeky, ručne vyrábané mydielka, bižutéria, textilný 
tovar a rôzny iný tovar. Na občerstvenie sa podával vianočný punč 
pre  deti aj dospelých, varené víno, medovina, koláče, zákusky, 
palacinky a chutná kapustnica. Každý si mohol vybrať podľa chuti. 
Účelom tejto akcie bola aj možnosť stretnúť sa v  spoločnosti, 
podebatovať, aby sme neboli zatvorení len doma pri televízoroch.

Záverom akcie sa pri tónoch dychovej hudby a krásnej vianočnej 
piesni „Tichá noc, svätá noc“ rozsvietil vianočný stromček pred 
kultúrnym domom.

Tento rok sa akcia zase vydarila, zúčastnil sa rekordný počet 
návštevníkov z obce aj z okolia. Už teraz sa tešíme na budúci rok, 
lebo tradícia zvyšuje i návštevnosť tejto akcie.

-rd-

Pri príležitosti Mesiaca októbra – mesiaca úcty k starším vydala obec stolový kalendár na rok 2019, ktorý každý dôchodca dostal ako malú 
pozornosť. Záujemcovia si môžu kalendár zakúpiť na obecnom úrade za cenu 3,- €.

Foto: R. Drúžková Foto: R. Drúžková
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Vznik republiky v roku 1918 v obci
K 100. výročiu vzniku Československej republiky sme v minulom 

čísle novín uverejnili prepis dobovej správy, ktorá popisovala situáciu 
v našej obci v novembri 1918, ako ju napísal miestny obyvateľ Pavel 
Buchta, spolupracovník MUDr. Pavla Blahu a prvý unínsky starosta, 
zvolený po vzniku republiky. Situáciu v našej obci počas prvých dní 
v novej republike teraz dopĺňane aj na základe ďalších zdrojov. 

Keď sa 30. októbra 1918 Martinskou deklaráciou pripojili 
predstavitelia Slovenska k  novovzniknutej Československej 
republike, ku koncu sa schyľovala i štyri roky trvajúca svetová vojna. 
Z Unína sa vyžiadala životy 33 mladých mužov. 

Hoci obec nebola zasiahnutá priamymi vojenskými operáciami, 
naplno obyvateľstvo pociťovalo nedostatok základných potravín 
a prudký nárast cien. Od  roku 1916 bol zavedený lístkový systém 
na cukor, petrolej a tabak. Pravidelné rekvirácie obilia nedovoľovali 
roľníkom ani v  úrodných rokoch prilepšenie. A  k tomu ešte 
bol nedostatok pracovných síl, takže práce na  poliach či okolo 
hospodárstva museli robiť ženy či starí rodičia za pomoci detí. Deti 
tak často nechodievali do  školy, ale pomáhali doma. Zanedbanie 
povinnej školskej dochádzky sa naplno ukázalo po skončení vojny, 
keď veľa detí malo problémy s čítaním a nevedelo písať. 

Obec viedol richtár Imrich Brúsil, jeho zástupcom bol Ján 
Móro a  obecným pokladníkom Michal Matušovich. Obecnú radu 
tvorili traja prísažní. Potom, ako I. Brúsilovi musel narukovať zať, 
prevzal richtár starostlivosť o hospodárstvo a prakticky obec viedol 
Ján Móro. Skutočným, výkonným, predstaviteľom štátnej správy 
v obci však bol notár, ktorý riadil celý chod obce a dbal o  to, aby 
sa v  obci plnili výnosy a  nariadenia vyšších orgánov. On bol tiež 
najnižšou inštanciou, ktorá mohla žiadať o prepustenie (v dobovej 
terminológii vyreklamovanie) konkrétnej osoby z vojska, či upraviť 
kontingent. Z  obavy pred možnými špehmi bola v  obci zriadené 
nočná strážna služba. Konali ju dvaja muži s poľovníckymi puškami.

Správy o najnovších udalostiach prenikali do obce veľmi pomaly. 
Prichádzali oneskorene, pravdepodobne s  odstupom niekoľkých 
dní. Prinášali ich predovšetkým vojaci vracajúci sa z frontov, či ľudia, 
ktorí z rôznych príčin navštívili niektoré bližšie mestečko a tam sa 
dopočuli najčerstvejšie informácie. Noviny, ktoré ako prvé referovali 
o vzniku republiky, odoberalo v obci asi iba niekoľko jednotlivcov, 
predovšetkým obchodníkov. A i to boli nemecké. 

V Uníne, tak ako vo väčšine obci v okolí, sa vznik republiky spájal 
s výtržnosťami. Ľudia si zlosť vylievali na reprezentantoch bývalého 
politického systému a židovských obchodníkoch, ktorí v čase vojny 
profitovali na  ich núdzi. Okrem dvoch Bergerových synov boli 
všetci ostatní vyreklamovaní a  pomáhali svojim otcom s  vedením 
obchodov. Spúšťacou udalosťou bola tanečná zábava poriadaná 
v nedeľu večer 3. novembra 1918 v hostinci u Rudolfa Holzmanna 
(č. d. 218). V  tanečnej sále zhodili kachle, otvorili pivnicu, vypili 
a  odniesli si víno, porozbíjali okná a  nakoniec vyrabovali jeho 
dom. V ten večer vyrabovali ešte hostinec a obchod so zmiešaným 
tovarom Jakuba Jelínka (č. d. 24), hostinec Mórica Bergera (č. d. 
101), hostinec Dávida Gelleya (č. d. 222), obchod a pekáreň Jakuba 
Schlesingera (č. d. 164), obchod a mäsiarstvo Adolfa Richtera ( č. 
d. 115). Hostinským a  správcom u  Bergerovcov bol Max Winter, 
ktorému taktiež vyrabovali byt. Dom s  obchodíkom so  strižným 
tovarom Šalamona Kerna (č. d. 198) vyrabovali 18. novembra 
a  napokon ešte 24. novembra obchod Jakuba Holzmanna (č. d. 
173). Z obavy o holý život sa židia týždeň skrývali v majeri Bištava 
či v búde v štátnom lese. Ako odporcov Československej republiky 
ich koncom novembra internovali na mesiac v Brne. Notár ešte pred 
vypuknutím rabovania z  obce utiekol (podľa niektorých zdrojov 
odišiel pre  chorobu). Rabovania sa zúčastnilo niekoľko desiatok 
obyvateľov, z toho päť zo Štefanova. Nepatrná časť vecí sa podarilo 
vypátrať u 22 obyvateľov a vrátiť majiteľom. O ďalších, najmenej 38, 
osobách sa vedelo, že sa zúčastnili rabovaní, ale žiadne predmety sa 
u nich nenašli. Na tri osoby, zrejme iniciátorov výtržností na tanečnej 
zábave, bolo vo februári 1919 podané trestné oznámenie. 

V pondelok 4. novembra 1918 zvolal pred obecný úrad (dnes 
budova firmy LEVIL L. Mihála) P. Buchta obyvateľov a snažil sa im 
vysvetliť, že hoci je sloboda, zákony i  naďalej platia. Na  pozvanie 
P. Buchtu prišiel ľudí utíšiť skalický dekan ThDr. Ľudovít Okánik 
a  neskôr i  istý Dúbrava z  Gbiel. Na  návrh Ľ. Okánika si ľudia 
aklamačne (verejne) zvolili nový národný výbor na čele s richtárom 
Pavlom Buchtom a členmi Martinom Šiškom, Martinom Dermekom 
a  Vendelínom Zajíčkom. Richtár spolu s  rechtorom Gejzom 
Verešíkom viedli, tak ako vedeli, všetku obecnú agendu. Notár 
z Viesky Anton Erdös (Hrnek) raz do týždňa chodil do obce. Taktiež 
bola zvolená i 10-členná domobrana s veliteľom Jánom Rampáčkom, 
lebo sa povrávalo, že Gbelčania a Brodčania sa chystajú do obce prísť 
rabovať. Keďže nikto neprišiel, po troch týždňoch ju rozpustili.

Koncom novembra 1918 sa konali v škole voľby nového obecného 
predstavenstva. Opäť sa volilo aklamačne. Starostom bol opakovane 
zvolený Pavel Buchta, jeho zástupcom Martin Šiška a pokladníkom 
Ján Filip. V riadnych obecných voľbách v roku 1920 bol za starostu 
zvolený Štefan Rehák, ktorý sa však po siedmych mesiacoch vzdal. 
Novým starostom bol 15. januára 1921 zvolený Martin Šiška. 

Nadšenie z nových pomerov prejavili i školáci, ktorí trhali obrazy 
s maďarskými nápismi. Bohužiaľ pri tom zničili i fyzikálne pomôcky. 
Ich prvou učebnicou v slovenčine bol kalendár sv. Vojtecha. 

Po Novom roku 1919 sa situácia v obci upokojovala a život sa 
vracal do  normálnych koľají. Väčšina židovských obchodníkov 
si obnovila svoje predajne. Postupne sa začali i na obecnej úrovni 
vytvárať miestne organizácie politických strán, predovšetkým 
ľudová, roľnícka (agrárna) a židovská. V obci študenti pod vedením 
Karola Kokrhela nacvičili prvú divadelnú hru Jánošík. Položili tak 
základy ochotníckeho divadla v obci, ktorá je živá doteraz. 
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M. Hoferka

Od vreca k vrecu
Dnes si už mnohí z nás zvykli, že raz za mesiac dostanú plastové 

vrecia určené na triedenie odpadu. Uvažovali ste niekedy nad tým, akú 
cestu podstúpi to vrece, ktoré sa naplní odpadom vo vašej domácnosti?

Všetko začína u vás doma. Pri správnom triedení končí v žltom 
vreci plastový odpad, akým sú PET-fľaše, obaly z pracích a čistiacich 
prostriedkov ako i plastové vrecúška a obaly. Tento odpad sa roztrieďuje 
na triediacej linke. Zo zmesi plastov putujúcej na páse sa vyberajú PET 
fľaše, fólie a ostatné druhy, keďže každý má špeciálne spracovanie.

Pracovníci z pása vyhadzujú i nečistoty, ktoré do plastov nepatria. 
Roztriedené druhy plastov sa po pretriedení lisujú do balíkov a 
odvážajú na spracovanie k recyklátorom. Výsledkom recyklácie 
plastov býva tzv. regranulát, čo je vstupná surovina na výrobu 
nových plastov. Plasty sa vyrábajú z malých guľôčok (granulátu), 
ktorý sa zohrieva a následne vytláča do foriem. Regranulát je 
rovnaká vstupná surovina na výrobu plastu, ktorá nebola vytvorená 
z ropy, ale z vytriedeného odpadu. Po ďalšej úprave a pridaní farbiva 
do suroviny sa k vám opäť dostáva nové žlté vrece na odpad. Na 
výrobu 1 tony plastov sa spotrebuje 2,5 tony ropy. Toto množstvo 
je možné nahradiť 1,2 tonami zberových plastov. Pri tejto recyklácii 
dochádza k 97% úspore energií oproti výrobe z ropy. Aj toto je ďalší 
dôvod, prečo sa odpad oplatí triediť a recyklovať. 

Najlepšie by bolo netvoriť odpad vôbec, preto zálohované 
obaly vráťte do predajne a ostatný odpad aspoň vytrieďte. Lebo len 
vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať. Oplatí sa triediť lebo 
za vytriedený odpad obec neplatí. Zároveň sa znižuje množstvo 
zostatkového komunálneho odpadu, ktorého skládkovanie a 
likvidácia je z roka na rok drahšia.
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Školník z roku 1871
Na povale domu, v  ktorom som sa narodil a  ktorý teraz už 

nestojí, som našiel zaprášenú starú knižočku. Tri časti z  tejto skoro 
150 rokov starej publikácie nazvanej „Školník“ ste si mohli prečítať 
v minulých vydaniach Unínskych novín. Bol ako predloha pre učiteľov 
a po vedomostiach prahnúcich obyvateľov vtedajšieho Uhorska. Ďalšie 
pokračovanie publikácie nám dáva nazrieť do charakteristiky národov 
Európy. 

Kráľovstvo Recké (Grécko) obnáša 948 mil a  má 1326000 
obyvateľov. Jakej povahy sú Reci? Z veľkej časti sú ľstiví, ziskuchtiví, 
leniví ale múdri. U  nich hriech pijanstva nie je známy. Ktoré 
známejšie mestá sú v kráľovstve? Athény, Patras, Tipolica a Kofru. 

Čierna Hora má 80 mil a  196000 obyvateľov, z  ktorých 25000 
v zbrani stojí, nie len proti Turkom ale ich i sami napadajú statok 
a  iný majetok im odoberajú. Čo pametihodno o  čiernohorcoch? 
To, že majú krásne vojenské piesne a že starý slepci chodia od domu 
do domu s husľami ospevujú slávu svojich otcov. 

Cisárstvo Turecké. Delí sa na cisárstvo európske a asiatské Turecko. 
Jaké podnebie a úroda je v Turecku? Podnebie je príjemné a pôda 
veľmi úrodná. Táto krajina bola voľakedy najbohatšie v  Európe, 
lež tyranstvo a  ukrutnosť neporiadnej tureckej vlády ju spustošila 
a uvrhla do biedy. Jakej povahy a zamestnania sú Turci? Turek je 
lenivý národ, zaoberá sa kupectvom, pred domom sediac čebu fajčí, 
kávu pije a  rozličné poviedky vypráva. Sluhovia a  otroci za  neho 
pracujú. Turek je vždy špinavý, žije v  mnohoženstve a  opovržlivo 
hladí na iné národy. Pred jejich ukrutnou mocou sa voľakedy triasol 
celý svet. Jaké náboženstvo a obyčaje panujú u Turkov? Oni svätia 
piatok, každodenne sa päťkrát modlia na čo jich hlásnik , ponevadž 
zvony nemajú z veží, napomína. Obriezka, pôst a dodanie almužny 
sú hlavné príkazy ich náboženstva. Jedia bez lyžice, prstami. Turek 
všetko smetie a kosti zdochliny na ulicu vyhadzuje, kde túlaví psi sa 
z toho živia. Mohamed II. Turecký sultán napadol Recko, vrútil sa 
do chrámu Žofie k hlavnému oltáru na koni. Kríž postavený na ňom 
vlastnoručne rozlomil reknúc: „Je len jeden Boh a  Mohamed jeho 
prorok.“

Severná Európa. Kráľovstvo Švédske, Dánske a Island. Ktoré vrchy 
sú pamätné v  Dánsku? Sopky Hekla a  Gajser. Tamtá vyhadzuje 
zo  seba oheň a  táto vrelú vodu. Čím sa živia obyvatelia jejich? 
Ponevadž v týchto krajoch je ustavičná zima a púda skalnatá. Okrem 
zemiakov, kapusty a mrkvy nič sa nerodí. Obyvateľstvo sa živí lovom 
rýb, vtákov a psov. Často do chleba miešajú brezovú kôru. Boh ich 
ale požehnal cicavým zvieraťom sobom, ktoré im v prácach pomáha, 
mlieko i  mäso dodáva, pritom sa len machom kŕmia, ktoré samo 
parohami spod snehu vyhrabáva.

Spomienka na augustové hodové akcie
Augustové hodové slávnosti boli v  pondelok obohatené 

aj o  turnaj v  malom futbale, ktorého sa zúčastnili 4 mužstvá: 
A-mužstvo, dorast, hasiči a starí páni.

Súčasťou hodového odpoludnia bola i  súťaž v  strieľaní na  cieľ 
– do  malej bránky. V  jednotlivých kategóriách bolo nasledovné 
umiestnenie:

Dievčatá: 
1.  Sofia Reháková
2.  Ema Drúžková
3.  Liana Malíková 

Chlapci:
1. Mário Flamík
2. Sebastian Drúžek
3. Daniel Matuský

Dospelí:
1. Lucia Čulenová Žilínková
2. Barbora Bajanová
3. Peter Rehák ml.

Východná Európa. Rusko zaujíma deviatu časť celej zeme. Čo sa 
rodí v Rusku a čím sa živia jeho obyvatelia? Na severe je hrozná 
zima, kde aj rtuť (živé striebro) zamŕza a kuje sa jako železo, zem tam 
sa obrábať nemôže. Živia sa zo sobov a rýb. Dole už veľká úroda býva. 
Obilie, konope, ľan, ovocie a víno. V uralských baniach dobýva sa 
zlato a striebro. Pamätná sú ruskí psi, ktorých namiesto koní do saní 
zapriahajú. Rusi kupčia aj s  kožušinami, hlavne zo  sobov. Jakej 
povahy sú Rusi? Je to národ pohostinný. Osveta ešte u nich neučinila 
taký pokrok ako v Európe západnej. Kozáci sú prví kanici na svete. 
Obyčajný rus je tela zatvrdnutého v zime z teplého kúpeľa sa vyváľa 
v snehu. Rád pije pálenku a pri svojej živnosti dochádza často veľkej 
staroby. Jakého náboženstva sú Rusi? Rusi sú nejednotní, katolíci, 
mohamedáni, židia a pohani. Ktoré známejšie mesta sú v Rusku? 
Moskva, Rusom sväté mesto. Napoleon v  r. 1812 bol obsadil, lež 
sami rusi mesto, ktoré bolo väčšinou z dreva postavené sami zapálili 
a on tu silu a slávu svoju pochoval. Najpamätnejší je tu Kremel, palác 
cárov ruských. Má ohromnú vežu Veľký Ivan, na ktorej sa 22 zvonov 
nachádza. Medzi nimi jeden 1400 centov vážiaci, ktorého zvuk jako 
ďaleké rachotenie hromu nad  celým mestom hučí. Od  toho ešte 
trikrát ťažší 4500 centový zvon už na zemi leží rozbitý, len samotné 
srdce mu 50 centov váži. Kostolov je tu 400 a nespočetné množstvo 
kaplniek. 

Kráľovstvo Poľské. Varšava sídlo arcibiskupa s  mnohými 
starobylými palácmi. Troma divadlami a  dvoma bláznincami 
s  ústavom pre  hluchonemých. Čenstokov s  kláštorom 
paulínskym. Veľmi navštevované pútnické miesto s  mnohými 
posvätnými miestami. 

V ďalšom pokračovaní nazrieme do Ázie a za Ural. Verím, 
že sa Vám páčil dobový prejav učených tej dávnej doby. Svet 
napreduje mnohé veci sú už iné, ale v podstate v jednoduchej 
forme tej doby pravdivé.

L. Masaryk
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Mužstvo dorastencov TJ Unín zvíťazilo v skupine majstrovstiev oblas-
ti v jarnej časti 2017/2018 a ako víťaz postúpili do krajskej ligy.

Foto: B. Malík

Naši bežci opäť víťazmi
Už po tretíkrát sa naši spoluobčania, bežci Juraj Ondráš a Dušan 

Petráš, 7. októbra 2018 postavili na štart Košického medzinárodného 
maratónu mieru. Opäť súťažili v disciplíne Štafeta 4x1/4  maratón. 
Štafeta s názvom ENEM PRO NÁS v zložení Juraj Ondráš, Jiří Szalva, 
Dušan Petráš a Martin Zbořil sa zodpovedne pripravovala po celý 
rok na túto udalosť a vyplatilo sa. „Na Sagana (3 x majster sveta) a 
naším súperom je iba čas“, to boli ich motivačné heslá v príprave po 
celý rok . Dá sa povedať, že i keď rokmi stárnu, ale zrejú ako dobré 
záhorácke vínko. Čím staršie, tým lepšie . Veď posúďte sami. V 
súťaži štafiet Finančnej správy opäť nenašli premožiteľov a maratón 
v dĺžke 42 km a 195 metrov zabehli v čase 3:14:36. Druhá štafeta za 
nimi zaostala o cca 29 min. V reči hobíka bežca to znamená, že druhú 
štafetu nechali za sebou  6 až 7 km. V celkovom poradí Košického 
MMM z 244 štafiet zo Slovenska a okolitých krajín skončili na 
peknom 13. mieste. Oproti minulému roku sa zlepšili o cca 6 minút. 
Na začiatku ich bežeckej kariéry to brali ako výlet do Košíc. No ale 
tento výlet vždy premenili na víťazstvo. A do bodky i v tomto roku 
sa im splnili ich motivačné heslá . Našim bežcom želám pevné 
zdravie a do budúcnosti i opäť dobrý výber motivačného hesla, ktoré 
ich bude sprevádzať v príprave na ďalší víťazný maratón. 

V cieli:  ENEM PRO NÁS s Matejom Tóthom

Radka Petrášová
Foto: archív J. Ondráša

Z diania TJ Družtevník Unín
V jesennej časti futbalovej sezóny 2018/2019 reprezentovali 

našu obec pod  hlavičkou TJ Družstevník Unín štyri mužstvá, 
od  najmenších prípravkárov až po  A- mužstvo. Po  prvý raz sa 
v ligovej súťaži predstavila prípravka U9 s trénermi J. Čulenom a P. 
Drúžkom. Svojim 13 zverencom a zverenkyniam sa snažia vštepovať 
základy futbalovej abecedy. Hoci skóre zápasov po  jesennej časti 
nepôsobia príliš optimisticky a učia sa hrať futbal priamo za pochodu. 

Najlepším strelcom spomedzi prípravky U9 je S. Drúžek s 11 gólmi, 
T. Čulen so 6 a L. Malíková s 5 gólmi. Naopak staršia prípravka U11 
pod  vedením trénerského tandemu B. Bajan a  P. Šebesta atakuje 
prvé miesto v tabuľke. Ide o mužstvo, ktoré je zohrané. Tí istí žiaci 
už spolu odohrali viacero sezón. Suverénne najlepšími strelcami 
z 11 -členného tímu sú M. Bajan a F. Šebesta s 26 gólmi. Za nimi 
nasleduje T. Tokoš s 10 a S. Reháková so 4 gólmi. Z mužstva žiakov 
U15 vedie streleckú tabuľku so  6 gólmi M. Rehák. Nasleduje S. 
Cvečka s 3 a G. Biskupič s D. Pukančíkom s 2 gólmi. Mužstvo žiakov 
trénuje Ľ. Klena s  J. Pukančíkom. Dorast pod  vedením trénera P. 

Regáska postúpil v jesennej časti do krajskej súťaže, kde zimuje na 7. 
mieste z 10-tich. Najlepšími strelcami z dorastencov sú B. Perička 
a D. Mihál s 3 gólmi a Š. Vach s B. Masarykom s 2 gólmi. A-mužstvo 
pod vedením Ľ. Stieranku po 13 kolách jesennej časti sa umiestnilo 
v strede tabuľky. Kanoniersku listinu A-mužstva vedie M. Tokoš so 7 
a M. Uher so 6 gólmi. Tretia priečka s 3 gólmi patrí J. Šiškovi.

Aj po  skončení jesennej časti súťaže pokračujú tréningy zimnou 
prípravou v  telocvični. Prípravky raz do  týždňa, ostatní dva krát 
týždenne. V  rámci zimnej prípravy idú muži už po  niekoľký krát 6. 
januára 2019 na halový futbalový turnaj do Popradu. V ten istý deň sa 
koná i halový turnaj prípravky U11 v Dubňanoch, ktorého sa zúčastnia 
kluby Mirava, SK Rakvice, ŠK Sv. Jur, Tatra Rousínov, ŠTK 1914 
Šamorín, FK Baník Ratiškovice a Juventus Žilina. Miestna TJ pripravuje 
v závere jarnej sezóny opäť usporiadať futbalový turnaj prípraviek.

Podľa predsedu klubu B. Malíka treba vyjadriť poďakovanie obci 
za  podporu, predovšetkým za  vybudovanie nového závlahového 
systému, všetkým nadšencom, ktorí obetujú v  prospech futbalu 
svoj voľný čas, rodičom, ktorí podporujú a fandia svojim deťom a v 
neposlednej miere všetkým priaznivcom a fanúšikom.

-mh-


