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Je chvíľa, keď nás dávne 
priania zbližujú.

Tie, v ktorých je skrytá 
prostá ľudská viera,
že budúce dni nám 

dajú viac, než sľubujú.
Nech krásna hudba 

Tichej noci
Vám počas Vianoc znie,

nech nový rok Vám šťastie,
zdravie, pokoj, radosť 

a lásku prinesie

Všetko dobré želá redakcia

Vážení spoluobčania,
dňa 28. novembra 2022 mi bol na 

ustanovujúcom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva udelený mandát starostu našej 
obce, ktorý prijímam s vďakou a pokorou a 
s plným uvedomením si záväzku voči Vám 
občanom.

Chcem v prvom rade poďakovať Vám 
občanom za prejavenú dôveru vo voľbách. 

Blahoželám všetkým zvoleným 
poslankyniam a poslancom a pevne verím, 
že dokážeme spoločným úsilím napredovať 
v rozvoji našej obce a upevňovať obecnú 
spolupatričnosť.

Čaká nás ekonomicky náročné 
obdobie a budeme stáť pred neľahkými 
rozhodnutiami. Budeme si musieť častokrát 
spolu s poslancami zvoliť akou cestou 
pôjdeme, čo všetko pre obyvateľov obce 
urobíme a tiež si budeme musieť priznať, čo 
nie je v našich silách za 4 roky zrealizovať.

Nepohneme sa bez podpory Vás 
občanov, organizácií v obci, bez dobrovoľnej 
a nezištnej práce pre obecné blaho. Preto 
pevne dúfam, že spoločne dokážeme 
vytvoriť živú a fungujúcu komunitu, miesto 
dobré na život pre nás všetkých. 

Dvere obecného úradu sú pre každého 
občana otvorené a teším sa na stretnutia s 
Vami. 

Blížia sa nám Vianočné sviatky no aj keď 
ich prežívame každý rok, ich atmosféra a 
okúzľujúce čaro nám asi nikdy nezovšednejú. 
Počas Vianoc, viac ako inokedy, sa každý 
z nás snaží byť so svojimi najbližšími. V 
kruhu rodiny si uvedomujeme jej silu, 

spolupatričnosť, priateľstvo a lásku, význam 
vzájomnej úcty a obetavosti, ale aj dôležitosť 
osobnej spokojnosti a šťastia. Tento čas je 
jedinečnou príležitosťou spomaliť, vystúpiť 
z kolotoča všedných a uponáhľaných 
dní, zamyslieť sa, vyhodnotiť úspechy či 
neúspechy končiaceho sa roka a možno aj 
prehodnotiť svoje priority. Čaro štedrého 
večera, pokojný plameň sviečok, vôňa 
ihličia, sviatočne prestretý stôl, prítomnosť 
najbližších, ale aj tiché spomienky na tých, 
ktorí pri sviatočnom stole chýbajú, nech sú 
pre vás energiou z ktorej budete čerpať silu 
počas dlhých dní budúceho roka.

Prežite Vianočné sviatky v pohode, 
radosti a pokoji, vychutnajte si ich so 
všetkým čo k ich atmosfére patrí a na čo 
ste vo svojich rodinách zvyknutí. Prajem 
Vám všetkým šťastné a príjemné prežite 
Vianočných sviatkov, nech Vás ticho Vianoc 
napĺňa pokojom, radosťou, zdravím a 
Božím požehnaním po cely Nový rok.

Bc. Jakub Vanek
starosta obce

A už sú tu opäť Vianoce. Je tradíciou, že 
pod  vianočným stromčekom očakávame 
čosi pekné, zaujímavé alebo ozaj nejaké 
prekvapenie. Aj chlapček z nasledujúceho 
príbehu má svoje prianie. Poučme sa 
z neho.

Žena sa z práce vrátila neskoro, unavená 
a  podráždená keď zistila, že na  ňu jej 
šesťročný syn čaká u dverí.

Syn: „Mami, môžem sa ťa na  niečo 
opýtať?“

Mama: „Iste, čo potrebuješ?“
Syn: „Mami, koľko vyrobíš za hodinu?“
Mama: „Do toho ťa nič nieje. Prečo sa 

vôbec pýtaš?“ odpovedala žena nahnevane.
Syn: „Len to chcem vedieť. Povedz mi 

prosím, koľko vyrobíš za hodinu.“
Mama: „Keď to musíš vedieť, tak je to 5 eur.“
Syn: „Ach, povzdychol si chlapec 

so  zvesenou hlavou. Mami, môžem si 
vypožičať 3 eurá?“

Mama bola bez seba: „Keď si sa pýtal len 
preto, že si chceš požičať na  nejakú hračku 
alebo iný nezmysel, tak choď späť do  svojej 
izby a  choď spať. Premýšľaj o  tom, aký si 
sebecký. Ja sa v práci narobím len pre nejakú 
detskú nerozvážnosť.“

Chlapec potichu odišiel do  svojej izby 
a zatvoril za sebou dvere.

Žena sa usadila a  chlapcove otázky ju 
rozhnevali ešte viac. Ako sa jej môže takto 
pýtať, len aby dostal nejaké peniaze. Asi 
po hodine sa ukľudnila a začala premýšľať, že 
možno tie 3 eurá ozaj na niečo potrebuje. Veď 
moc často si peniaze nepýtal. Pristúpila teda 
ku dverám do chlapcovej izby a otvorila ich. 
„Už spíš?“ spýtala sa.

Syn: „Nie mami, nespím“ odpovedal.
Mama: „Premýšľala som, možno som 

na  teba zbytočne nakričala. Bol to dlhý, 
úmorný deň a  ja som si to vyliala všetko 
na tebe. Tu máš tie 3 eurá, ktoré si chcel.“

Malý chlapec sa posadil a  usmial sa. 
„Ach, mami, veľmi pekne ďakujem,“ zajasal. 
Potom siahol pod  podušku a  vytiahol pár 
mincí. Žena videla, že už akési peniaze má 
a  pocítila ako sa jej opäť zmocňuje hnev. 
Chlapec spočítal všetky svoje peniaze a potom 
pozrel na matku.

„Prečo chceš viac peňazí, keď už akési 
máš?“ zakričala matka.

„Pretože som nemal dosť, ale už mám“ 
odpovedal chlapec. „Mami, teraz mám 5 eur, 
môžem si kúpiť hodinu tvojho času? Prosím, 
príď zajtra skorej domov, mohli by sme sa 
spolu navečerať.“ Žena zostala ako bez seba. 
Objala svojho malého syna a  poprosila ho 
o odpustenie.

Toto je len kratučká pripomienka 
všetkým, ktorí v živote veľa a tvrdo pracujú. 
Nenechajme čas pretiecť medzi prsty, než by 
sme ho strávili s tými, na ktorých nám záleží, 
ktorých máme v  srdci. Nezapomínajme 
tráviť čas v  hodnote 5 eur s  niekým, koho 
naozaj milujeme. Ak zomrieme zajtra, firma 
u ktorej pracujeme si za nás nájde náhradu 
behom niekoľkých hodín. Ale rodina 
a  priatelia, ktorých opustíme, budú cítiť 
stratu do konca života.

zdroj internet
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Kultúrno-spoločenská činnosť
Čo bolo...
13. 8. 2022 Hodová tanečná zábava – OcÚ
13. a 14. 8. 2022 Miestna výstava králikov, hydiny a holubov 
 - SZCH
20. 8. 2022 Unínske samohyby – DT Klub Unín
18. 9. 2022 „Deň dobrôt z našich záhrad“ - ÚŽ 
8. 10. 2022 Malá šarkaniáda - OcÚ
23. 10. 2022  Október mesiac úcty k starším – OcÚ
23. 10. 2022 „Šikovné ruky“ – výstavka - JD
29. 10. 2022 Voľby do orgánov samosprávy a Voľby do 
 orgánov samosprávnych krajov
1. 11. 2022 Pietny akt na cintoríne pri príležitosti pamiatky 
 zosnulých - OcÚ 
5. 11. 2022 „Uspávanie chrobáčikov“ – unínske mamičky
11. 11. 2022 „Červené maky“ – OcÚ, JD
17. 11. 2022  Spomienková sv. omša za don prof. ThDr. 
 Andreja Dermeka SDB
6. 12. 2022 Deň otvorených dverí s Mikulášskym 
 prekvapením – DSS Barborka
11. 12. 2022 Vianočné trhy a Mikuláš – OcÚ a spoločenské 
 organizácie v obci
18. 12. 2022 Vianočný koncert speváckej skupiny „Uníňané“

Čo bude ...
22. 1. 2023 Detský maškarný ples - SZCH
4. 2. 2023 Hasičský ples – DHZ
18. 2. 2023 Fašiangová zábava – Unínski mládenci

Podľa situácie v spoločnosti budeme o prípadných ďalších 
akciách informovať na web stránke obce a miestnym rozhlasom.

Opustili nás:
Anna Bilovská   vo veku 87 rokov
Pavol Vlk    vo veku 68 rokov
Milan Ujhélyi   vo veku 65 rokov
Ján Benek    vo veku 91 rokov
Jozef Jakúbek   vo veku 82 rokov

Česť ich pamiatke

Spoločenská kronika

Zosobášili sa:
Dominik Starych – Ing. Kristína Masárová
Tomáš Rampáček – Kristína Papulová
Matthew Bernard Lawler - Jaroslava Macháčková
Jozef Kováčik – Veronika Pechová
Daniel Youssef – Adriána Masaryková

Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom

Narodili sa: 
Dominik Karas

Čo nás môže prekvapiť 
pri triedení odpadu

Množstvo vytriedeného odpadu sa zvyšuje hlavne vďaka 
obyvateľom, ktorí zodpovedne pristupujú k  triedeniu. Aby sme 
odpad správne triedili, neustále musíme pokračovať vo vzdelávaní 
a motivovaní k  triedeniu. Denne sa stretávame s  rôznymi druhmi 
odpadu, ale nie pri každom sme si istý, kam patrí. Najviac otázok 
je ohľadom napr. obalov z  vajíčok a  roliek z  toaletného papiera 
– tie patria do  zberu papiera. Tégliky z  jogurtu je treba zbaviť 
hrubých zvyškov a bez umývania ich dať do plastov. V našej obci sa 
plechovky zberajú spolu s plastami, preto je treba viečka len oddeliť 
od téglikov. Nápojové kartóny z mlieka a džúsov patria tiež k týmto 
odpadom. Obaly z  lakov na  vlasy, sprejov a  dezodorantov patria 
do  vriec spoločne s  plastami. Vyhadzovať by sme mali prázdne 
obaly a neprepichovať ich. Ak sa dá, plastový vrchnák treba oddeliť. 
Samozrejme, aby odpad nezaberal veľa miesta, krabice, plasty 
a nápojové kartóny je pred vyhodením treba stlačiť. Do skla nepatria 
zrkadlá, keramika, porcelán a drôtené sklo. 

Ďakujeme, že odpad triedite, lebo za  triedený odpad občan 
neplatí, jeho zber hradia výrobcovia. 

Rozpis vývozov odpadu na rok 2023
Tuhý komunálny odpad:
19. 1. 2023  27. 7. 2023
9. 2. 2023  13. 4. 2023
2. 3. 2023  7. 9. 2023
23. 3. 2023  28..9. 2023
4. 5. 2023  19. 10. 2023
25. 5. 2023  9. 11. 2023
15. 6. 2023  30. 11. 2023
6. 7. 2023  30. 11. 2023

Separovaný odpad:
10. 1. 2023   11. 7. 2023
14. 2. 2023  8. 8. 2023
21. 3. 2023  19. 9. 2023
18. 4. 2023  17. 10. 2023
16. 5. 2023  14. 11. 2023
13. 6. 2023  12. 12. 2023

Dňa 1. septembra 2022 sa dožil krásneho životného jubilea Miloslav 
Rehák, dlhoročný vedúci obecnej pálenice. Prajeme mu v mene 
redakcie a všetkých spoluobčanov, aby sa v zdraví ešte dožil aj ďalších 
krásnych životných jubileí. Veľa spokojnosti na zaslúžilom odpočinku, 
radosti z vnúčat a pohody v kruhu svojich najbližších.
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Obec Unín na Facebooku
Milí Unínčania, dovoľte mi pozvať Vás na oficiálnu facebook 

stránku obce Unín, ktorej zriadenie bolo jedným z bodov môjho 
volebného programu pre voľby starostu našej obce.

Chcem Vás aj prostredníctvom tejto stránky informovať 
o všetkom potrebnom v našej obci. 

-jv-

Veľmi pekne ďakujem Anne Faganovej, ktorá poskytla 
tohtoročný vianočný strom, nášmu Dobrovoľnému hasičskému 
zboru Unín za výrez a technickú pomoc a Jurajovi Bartalovi, ktorý 
prišiel na pomoc so svojou technikou a veľmi nám s tým pomohol. 
Ešte raz ďakujem. Do budúcna určite porozmýšľame nad výsadbou 
stromčekov pre tento účel. Nakoľko sa pani Faganová chcela stromu 
zbaviť, a nechcela ho zrezať len tak, ponúkla ho obci na tento účel.

Text a foto: -jv- 

Nájdená munícia 
Dňa 2. decembra 2022 bola pri oraní miestnym traktoristom 

v katastrálnom území obce Unín v časti „V lieskach“ za sochou sv. 
Jána Nepomuckého nájdená delostrelecká mína kalibru 80mm z 2. 
svetovej vojny. Na miesto sa dostavila hliadka Obvodného oddelenia 
Policajného zboru, ktorá miesto zabezpečila do príchodu Krajských 
pyrotechnikov útvaru PPÚ, ktorí po obhliadke vyhodnotili, že 
mína má poškodený zapaľovač (zalomený hlavový zapaľovač) a 
bola nespôsobilá k prevozu. Bolo preto vykonané zneškodnenie na 
mieste za prísnych dopravných obmedzení a opatrení za spoluúčasti 
hliadky polície. 

Nakoľko sa stále môžu vyskytnúť ďalšie takéto prípady, 
pripomíname, že vždy je potrebné kontaktovať políciu na tel. čísle 
158 a nijakým spôsobom s muníciou nemanipulovať! Policajný 
zbor má kvalifikovaných pyrotechnikov, ktorí dokážu bezpečne 
postupovať aj s nevybuchnutou muníciou. Pyrotechnik po príchode 
na miesto nález identifikuje a podľa stavu munície rozhodne o 
ďalšom postupe.

Text a foto: -jv-

Ďalší úspešný projekt
Dovoľte nám predstaviť Vám nášho nového pomocníka a tým je 

– termokamera Flirt K1, ktorý nám pribudol do výbavy nášho DHZ. 
Kamera umožňuje rýchlo a  komplexne posúdiť situáciu v  úplnej 
tme aj pri  výskyte dymu. Výborná vec pri  vyhľadávaní skrytých 
ložísk požiarov pri zásahu a pod. Tento projekt sa uskutočnil vďaka 
finančnej podpore Nadácia SPP.

S projektom do tejto výzvy od Nadácie SPP nás prihlásil náš člen 
Róbert Straka, za čo mu patrí vďaka!

DHZ Unín

V sobotu 20. augusta 2022 sa uskutočnil jubilejný 20. ročník 
Unínskych samohybov, ktoré sa konali v areáli Dobrovoľného 
hasičského zboru Unín. Na akcii sa zúčastnilo 20 samohybov, pre 
ktoré boli nachystané súťaže v orbe a ťahaní bremena na presnosť. 
Mysleli sme aj na najmenších, ktorí si svoje zručnosti na detských 
traktoroch vyskúšali v slalome a ťahaní TATRY do kopca. 

Deň dobrôt z našich záhrad
V nedeľu 18. septembra výbor Únie žien v Uníne zorganizoval 

v  kultúrnom dome výstavu ovocia a  zeleniny, ktorá bola spojená 
s ochutnávkou upečených múčnikov a zákuskov z domáceho ovocia, 

džemov a zeleninových nátierok. Čo nás však veľmi sklamalo, bol 
malý záujem o  túto akciu, ktorej sme venovali dva dni príprav 
v kultúrnom dome, nehovoriac o zhotovovaní pokrmov. Nasledujúci 
deň nás potešila aspoň účasť žiakov z  miestnej školy. Ovocie 
z výstavy sme venovali našim seniorom v penzióne Barborka. Naša 
vďaka patrí tým, ktorí prispeli výpestkami zo svojich záhrad a z nich 
vyrobených produktov ako i tým, ktorí sa tohto pekného nedeľného 
podujatia zúčastnili.

Danka Vaculková
predsedníčka ZO Únie žien

Krásna tvár zostárne, nádherné telo sa časom tiež zmení, ale 
dobrý človek zostane navždy dobrým človekom.

Foto: M. HoferkaFoto: M. Hoferka

Foto: M. FišeraFoto: M. Fišera
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V sobotu 8. októbra 2022 obecný úrad zorganizoval na bývalom smetisku nad dedinou malú šarkaniádu. Počasie bolo krásne, slniečko 
svietilo, ale vetrík vial len minimálne, čo bolo tento deň na škodu veci. Aj napriek tomu sa zišlo veľa detí s chuťou predviesť svojich lietajúcich 
šarkanov a zabaviť sa.

Obecný úrad Unín v nedeľu 16. októbra 2022 zorganizoval 
„Jesennú prechádzku“ po unínskom lese spojenú s odborným 
výkladom o geologickej histórii okolia Unína, kde odborný výklad 
poskytol RNDr. Pavol Polesňák. Na Zámčisku jeho históriu 
prítomným ozrejmil Mgr. ThLic. Martin Hoferka Th.D.

Október – Mesiac úcty k starším
V obci máme zaužívanú tradíciu, že každý rok v októbri sa koná 

slávnosť pri príležitosti „Október – mesiac úcty k starším.“ Jeden 
rok ju usporiada obecný úrad a na druhý rok Jednota dôchodcov 
v Uníne. V nedeľu 23. októbra 2022 usporiadal obecný úrad po 
dvojročnej odmlke z dôvodu ochorenia koronovírusom a zákazu 
usporadúvať hromadné akcie v kultúrnom dome posedenie pre 
dôchodcov s kultúrnym programom a občerstvením. V programe 
vystúpili naši najmenší – deti z materskej školy, Andrejka Straková, 
mužská spevácka skupina “Uníňané“ a dychová hudba „Unínčanka“. 
Každý dôchodca dostal cibuľku narcisu alebo tulipána od Jozefa 
Hazlingera, ktorý prišiel predstaviť svoj volený program na poslanca 
Vyššieho územného celku Trnava a z obce Unínsky kalendár na rok 
2023. Prítomní si posedeli pri dobrom pohári vínka a v družnej 
debate vydržali až do tmy.

Počas akcie Jednota dôchodcov v zasadačke kultúrneho domu 
usporiadala výstavku pod názvom „Šikovné ruky.“ 

-rd-

Nikdy nezvyšuj hlas na človeka, ktorý ťa naučil hovoriť.

V zrekonštruovanom kultúrnom dome bol okrem chladiacej 
miestnosti na zákusky doplnený barový pult vo vstupnej hale. Tieto 
dve vecičky sú veľkým pomocníkom počas akcií, zákusky sú stále v 
chlade a pri barovom pulte je možnosť posedieť a dať si kávu a pod.

Všetky národy Európy si dňa 11. novembra o 11 hodine a 11 
minúte pripomínajú pamiatku padlých obetí v 1. svetovej vojne. 
Aj občania našej obce si uctili pamiatku pri pomníku padlých 
položením kytice červených makov.

Foto: R. DrúžkováFoto: R. Drúžková

Foto: R. DrúžkováFoto: R. Drúžková

Foto: R. DrúžkováFoto: R. Drúžková

Foto: Z. TomkováFoto: Z. Tomková
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Voľby
Záujem o veci verejné preukázali voliči dňa 29. októbra 2022 vo 

voľbách do orgánov samosprávnych krajov a vo voľbách do orgánov 
samosprávy, ktoré sa v našej obci konali v kultúrnom dome od 7.00 
do 20.00 hod. Volebná komisia v počte 10 členov a zapisovateľka 
pracovali spoločne pre obidvoje voľby. 

Zápisnica volebnej komisie vo voľbách do orgánov samosprávy 
obcí v našej obci obsahuje tieto zápisy:

Počet zapísaných voličov v zoznamoch voličov  991
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní   672
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku  672
Počet platných hlasovacích lístkov 
pre voľby do zastupiteľstva  657
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce 658
Účasť voličov vyjadrená v percentách  67,81 %

V obci boli zaregistrovaní 3 kandidáti na starostu obce a 17 
kandidátov za poslancov obecného zastupiteľstva.

Na ďalšie volebné obdobie 4 rokov sa stal starostom obce, 
kandidát s najvyšším počtom hlasov od voličov: 

1. Bc. Jakub Vanek – 370 hlasov
2. ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. – 269 hlasov
3. Ľubica Jurkovičová – 19 hlasov

Zo 17 kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva sa v 
našej obci volilo 9 poslancov. Deviati s najväčším počtom hlasov 
teda budú poslancami, ostatní budú náhradníci. 

1. Bc. Erik Hoferka – 394 hlasov
2. Bc. Jakub Vanek – 359
3. Bc. Ferdinand Fagan - 309
4. Mgr. Peter Regásek - 272
5. Róbert Straka - 263
6. Tatiana Kovácsová - 260
7. Bc. Štefan Vach - 240
8. Mgr. Lukáš Mihál - 223
9. Roman Chrenka - 220
10. Mária Malíková - 209
11. Ing. Peter Štetina - 207
12. Ing. Filip Flamík - 195
13. Bc. Dávid Vymyslický - 174
14. Ing. Peter Kubík - 167
15. Ivan Flamík - 132
16. Stanislav Havel - 98
17.Ing. Jozef Jurkovič - 90

Keďže Bc. Jakub Vanek sa stal starostom obce, vzdal sa funkcie 
poslanca obecného zastupiteľstva, na jeho miesto postupuje 
kandidát, ktorý bol v poradí na 10. mieste počtom získaných hlasov 
a to je Mária Malíková.

V našej obci obvodná volebná komisia zistila vo voľbách do 
orgánov trnavského samosprávneho kraja tieto výsledky:

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku       633 
Počet platných hlasovacích lístkov 
pre voľby do zastupiteľstva  584
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu 

samosprávneho kraja 571. Prví traja, ktorí získali najväčší počet hlasov.
Pre voľby predsedu:  
Zdenko Čambal, PhDr., PhD.                                      262
Jozef Viskupič, Mgr.                                                   198
Martin Červenka, Ing.                                                 81

Pre voľby zastupiteľstva boli hlasy odovzdané nasledovne:
Zdenko Čambal, PhDr., PhD.                                      237
Jozef Hazlinger, Ing.                                                   226
Ľudmila Mičová, Ing.                                                  164

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

v našej obci. Na Slovensku je to už 28.ročník a tohtoročná 
téma koledovania je „Zmeňme púšť na záhradu“. Výťažok z 
koledovania poputuje do africkej Kene - Samburu 

V našej obci sa bude koledovať vo štvrtok 29. 12. 2022 
od 13.hodiny. Záujemcovia 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

Dobrovoľný hasičský zbor spomína
Naše rady opustili v tomto roku dvaja dlhoroční strojníci – 

vodiči:
Štefan Vaculka – vo veku 79 rokov, 

člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
od  roku 1960. Dlhoročný aktívny člen 
hasičského družstva. Patril medzi 
najlepších v  súťaži jednotlivcov okresu 
Senica, kde získal II. výkonnostnú triedu. 
Bol držiteľom viacerých hasičských 
vyznamenaní: medaila Za  príkladnú 
prácu, Za  zásluhy, Za  vernosť 60 rokov 
a Vzorný hasič III. stupňa. V mladosti bol aktívny motocyklový 
pretekár. 

Pavol Vlk – vo  veku 68 rokov, člen 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany od roku 
1970. Patril medzi najaktívnejších 
členov v  hasičskom zbore. Funkciu 
strojník – vodič vykonával 30 rokov, 
od  roku 1981 do  roku 2011. Vo  výbore 
bol členom revíznej komisie od  roku 
2012 do roku 2022. Za svoju dlhoročnú 
prácu mu boli udelené vyznamenania – medaila Za príkladnú 
prácu, Za  zásluhy, Za  mimoriadne zásluhy, Za  vernosť 50 
rokov, Vzorný hasič II. stupňa. V  roku 2019 mu bolo udelené 
najvyššie hasičské vyznamenanie a to Zaslúžilý člen Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Na okresných súťažiach 
vykonával rozhodcu. 

Obidvaja boli absolventi kurzu strojníkov v Odbornej škole 
v Martine. Zúčastnili sa medzinárodnej súťaže konských ručných 
striekačiek v Cichowe v Poľsku. Aktívne sa zúčastňovali brigád, 
či to bola údržba alebo oprava hasičskej techniky, kultúrnych 
a spoločenských podujatí.

Česť ich pamiatke

Foto: Z. TomkováFoto: Z. Tomková
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Nezabúdame...
Keď sa skončil ich život, aj oni akoby odleteli, podobne ako 

lístie padajúce zo stromov. Spadnutý list je ako ukončený život. 
Napriek tomu, že lístie na jar opäť narastie a medzi nami pribudnú 
novonarodení, tí, čo už opustili pozemský život, sa už nikdy 
nevrátia. Zostáva nám iba spomienka na ich dobré skutky, dobré 
rady, príklad života. Nastal čas, keď viac ako inokedy myslíme v 
modlitbách na našich drahých zosnulých a prosíme za spásu ich 
duší. Vždy, keď strácame milovanú osobu, a stojíme nad hrobom či 
pri cintorínskom kríži, uvedomujeme si vlastnú zraniteľnosť. Vtedy 
si v mysli preberáme, ako konáme vo svojom živote. Čo by sme mohli 
urobiť lepšie, a v čom by sme sa mali úplne zmeniť. Uvedomujeme 
si, že máme ešte čas. Ale koľko? Možno rok, mesiac, týždeň či deň 
a možno už iba hodinu. Máme čas, ktorý nám dáva vzkriesený a 
oslávený Pán, aby sme sa stihli pripraviť, aby sme mu - keď príde naša 
jeseň – mohli odovzdať zdravú a hojnú úrodu, dobré skutky, ktoré 
majú hodnotu pre večnosť. Takto sa prihovoril starosta obce Ján 
Palkovič všetkým, ktorí sa 1. novembra 2022 na miestnom cintoríne 
zúčastnili spomienkovej akcie na našich zosnulých. Skonštatoval, že 
sa tu takto schádzame už po siedmy krát. Zástupca starostu Dušan 
Petráš jednotlivo vyzval pozostalých po zomrelých v období od 1. 
novembra 2021 do posledného októbra 2022, ktorí mali v čase smrti 
trvalý pobyt v obci, aby na znak úcty zapálili pri kríži sviecu, hoci 
spočívajú na rôznych cintorínoch. V tomto roku ich bolo 15.

Vdp. Tibor Tasáry umocnil túto pietnu akciu spoločnými 
modlitbami a prosbami. Svojim hovoreným slovom prispela aj 
Anna Reháková, ktorá spolu s Jožinkou Ducháčkovou vytvorili 
pre prítomných krásny kultúrny zážitok. Celú akciu ozvučoval 
poslanec Juraj Ondráš, ktorý s hudobným doprovodom speváčky 
zabezpečovali ničím nerušený priebeh tejto spomienkovej slávnosti. 
Piesne Jožinky Ducháčkovej sa niesli nielen cintorínom, ale i širokým 
okolím. Jej podanie piesne Ave Mária a hlas zvonov nejednému z 
prítomných navodili zimomriavky od dojatia. Spomienkovú akciu 
ukončila tomuto obdobiu patriacou piesňou S Pánem Bohem idem 
od Vás...

- rd -

Tohtoročný advent začal nedeľou 27. novembra. Pri tejto 
príležitosti bola rozsvietená aj prvá sviečka na vynovenom adventom 
venci pred obecným úradom.

Zber liečivých rastlín v roku 2022
Základná organizácia Únie žien v Uníne sa tak, ako po minulé 

roky aj v tomto roku venovala počas letného obdobia zberu liečivých 
rastlín. Podarilo sa nám nazbierať a nasušiť: 49 kg strukov fazule, 
11 kg kôre z pomaranča, 2,40 kg kvetu slezu maurského, 1,85 kg 
nechtíka lekárskeho, 2,60 kg kvetu lipy, 2 kg list maliny, 0,85 kg list 
púpavy. Počas zimného obdobia pokračujeme v zbere pomarančovej 
kôry. Ďakujeme za obetavú činnosť všetkým členkám, ktoré sa aj 
počas horúcich letných dní na zbere podieľali.

Danka Vaculková
predsedníčka ZO Únie žien

Okienko do činnosti 
Jednoty dôchodcov Slovenska v Uníne

Výbor jednoty dôchodcov v  Uníne i  touto formou pravidelne 
hodnotí plnenie úloh. Pozrime sa teda na  to, čo sa udialo 
od posledného vydania Unínskych novín v tomto roku:

V rámci Mesiaca úcty starším organizovaným Obecným úradom 
Unín dňa 23. októbra 2022 výbor jednoty dôchodcov usporiadal 
výstavku pod  názvom „Šikovné ruky“. Výbor ďakuje všetkým 
členom, ktorí prepožičali svoje výrobky pre túto výstavku.

Pri príležitosti Sviatku všetkých svätých členovia výboru 
pri skalke Panny Márie umiestnili nové kvety a osvetlenie.

Dňa 11. novembra 2022 jednota dôchodcov spoločne 
s obecným úradom zorganizovala pietu na počesť padlých veteránov 
vo  svetových vojnách pri  pomníku padlých. Pietneho aktu sa 
zúčastnili predstavitelia obce, členovia spoločenských organizácií, 
žiaci základnej školy, klienti sociálneho zariadenia Barborka 
a občania Unína.

Dňa 12. novembra 2022 sa naše cukrárky prezentovali svojimi 
výrobkami na  už tradičnej akcii Sladká sobota v  Holíči a  27. 
novembra na  Sladkej nedele v  Gbeloch. Výbor ďakuje členom 
za upečenie zákuskov.

V tomto roku 20 členov organizácie využilo kúpeľnú liečbu 
so štátnym príspevkom.

Na záver mi dovoľte popriať všetkým príjemné prežitie 
vianočných sviatkov naplnených láskou, radosťou a pokojom a do 
Nového roku 2023 veľa zdravia, šťastia a osobnej pohody.

Dr. Ladislav Matušovich

Ten, kto dáva tvojim perám úsmev, dáva tvojmu srdcu život...

Foto: J. JurigaFoto: J. Juriga

Foto: M. HoferkaFoto: M. Hoferka

Foto: R. DrúžkováFoto: R. Drúžková
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Začalo nové volebné obdobie
V pondelok 28.decembra 2022 sa konalo ustanovujúce 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. Odchádzajúci starosta obce 
Ján Palkovič v krátkom príhovore poďakoval všetkým poslancom, 
členom komisií vo volebnom období 2018-2022 ako aj spoločenským 
organizáciám a  občanom za  spoluprácu. Skonštatoval, že zostatok 
finančných prostriedkov na  účtoch obce k  uvedenému dňu je 
449.695,16 €, z  toho v  rezervnom fonde je 244.093,85 €. Obec 
spláca 3 úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania a to na dva bytové 
domy a  sociálne zariadenie Domov Barborka. Nesplatené úvery 
sú v  celkovej výške 359.170,31 €. Mesačne sú splácané vybraným 
nájmom od  nájomníkov. V  roku 2024 bude splatený UNI úver, 
ktorého zostatok je vo výške 24.804,92 €. 

Novozvolený starosta obce Bc. Jakub Vanek a  novozvolení 
poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 
a  tým sa ujali vedenia obce na ďalšie volebné obdobie 2022-2026. 
Poslanci si podelili funkcie a doplnili komisie nasledovne:

Zástupcom starostu obce bude nasledujúce volebné obdobie 
Mgr. Peter Regásek

Sobášiaci bude starosta obce Bc. Jakub Vanek, v  prípade jeho 
neprítomnosti Mgr. Peter Ragásek a p. Mária Malíková

Poslanec oprávnený zvolávať a  viesť zasadnutia obecného 
zastupiteľstva Bc. Štefan Vach

Komisia finančná, správy obecného majetku, sociálnych vecí 
a obchodu

Predseda: Mgr. Peter Regásek  
Podpredseda: Bc. Štefan Vach 
Člen: Mgr. Adela Pavelková, p. Tatiana Kovácsová, p. Róbert 

Straka, Mgr. Margita Vaculová, Mgr. Lukáš Mihál  
Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie
Predseda: p. Mária Malíková  
Podpredseda: p. Martina Chrenková   

Člen: pp. Marek Lipovský, Vladimír Tokoš, Štefana Jurigová, Silvia 
Klenová, Roman Jankovič, Mgr. Michaela Vaňková, Bc. Michal Vlk, 
Anton Mihál st., Jaroslav Kříž st., Danka Vaculková, Mgr. Martin 
Hoferka ThLic, Th.D., Zlata Machová, Tatiana Kovácsová 

Komisia životného prostredia, výstavby a  územného 
plánovania

Predseda: p. Róbert Straka    
Podpredseda: p. Roman Chrenka  
Člen: Bc. Štefan Vach, Ing. Arch. Andrej Jáchim, p. Jozef Bordáč, 

p. Jozef Pecha, Ing. Jozef Jurkovič, p. Peter Vanek, p. Miroslav Jureňa, 
p. Martin Lukáč  

Komisia pre ochranu verejného poriadku
Predseda: Bc. Ferdinand Fagan 
Podpredseda: Bc. Erik Hoferka
Člen: p. Pavel Benkovič, Mgr. Radovan Matuský, JUDr. Ján 

Štepánik, p. Mária Malíková  
Komisia ochrany verejného záujmu pri  výkone funkcií 

verejných funkcionárov
Predseda: p. Tatiana Kovácsová
Podpredseda: Bc. Štefan Vach
Člen: p. Róbert Straka

Výstavná činnosť chovateľov z Unína
Po 2-ročnej pauze, ktorú spôsobila pandémia Covid 19, sme 

sa aj my, chovatelia, vrátili k výstavnej činnosti, kde sme mohli 
prezentovať naše odchovy. V našej oblasti Senica sa výstavná činnosť 
začína našou Unínskou výstavou. Tento rok bola menšia čo sa týka 
vystavovaných zvierat, na čom sa podieľala pandémia Covid 19 a 
pomaly sa začínajú prejavovať aj vysoké náklady na chov zvierat, čo 
núti členov chovať menší počet zvierat nielen v našej organizácii, ale 
aj v okolitých organizáciách. 

Na našej Unínskej výstave, ktorá sa konala na letné hody v dňoch 
13. a14. augusta, sme mali vystavených 28 kusov králikov, 54 kusov 
hydiny, 31 kusov holubov, vodné korytnačky. Boli udelené Čestné 
ceny na zvieratá. U králikov Čestné ceny získali Peter Šimek (Šaštín-
Stráže), Ľubor Valent (Čáčov), Marek Kondola MCH (Štefanov), 
Milan Miča (Senica), Bc. Michal Vlk, Igor Vlk. Odbor hydina: 
rod. Ďurčišová(Senica), Miroslav Štefan (Štefanov), Juraj Slováček 
MCH (Gbely), Leonard Komárek (Unín), Mgr. Ivona Valentovičová 
(Gbely). Odbor holuby: Juraj Slováček MCH (Gbely), Marek Iskra 
(Prietrž), Milan Miča (Senica), Stanislav Boček (Prietrž). Bol 
udelený pohár starostu obce Unín, ktorý získala Cecília Karasová. 
Chcel by som poďakovať všetkým vystavovateľom, našim členom, 
sponzorom, Obecnému úradu Unín a predovšetkým návštevníkom 
za podporu výstavy.

Naša výstavná činnosť pokračovala ďalej. Vystavovali sme aj na  
okolitých výstavách zvierat v Hlbokom, Štefanove, Prietrži, Gbeloch 
a Čáčove. Na týchto výstavách vystavovali naši traja členovia Cecília 
Karasová – Landeské husi, Igor Vlk králikov Meklenburský strakáč 
modrý a Bc. Michal Vlk králikov Kalifornský čierny. Podarilo sa 
nám získať aj ocenia a to Bc. Michal Vlk Čestnú cenu v Štefanove, 
Igor Vlk Čestnú cenu v Prietrži a najvyššie ocenenie získala Cecília 
Karasová na výstave v Hlbokom, kde získala na hus Šampióna 
výstavy. 

Aj tento rok sme ukončili výstavnú činnosť na Národnej výstave 
v Nitre, kde sme sa zúčastnili len ako návštevníci. Na túto výstavu bol 
organizovaný zájazd autobusom pre členov organizácie a občanov 
Unína, kde sme si pozreli zvieratá, nakúpili nový chovný materiál a 
po výstave sme zašli na obed do penziónu Hoffer v Nitre.

Na záver sa chcem poďakovať našim členom za činnosť či už pri 
organizovaní výstavy alebo aj vystavovanie na ostatných výstavách.

Chovu zdar !
Bc. Michal Vlk

tajomník ZO SZCH Unín

Obec Unín vydala Unínsky kalendár na  rok 2023, ktorý je 
v tomto roku zameraný na vybudované, zrekonštruované alebo inak 
upravené priestory obce počas obdobia od r. 1994 do dnešného dňa. 
Ojedinele sú v ňom fotografie osôb z akcií usporiadaných v tomto 
období.

Foto: Archív SZCH UnínFoto: Archív SZCH Unín
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Unín a jeho minulosť...
...je názov facebookovej skupiny, ktorú som nedávno založila 

a  ktorej som administrátorom. Hlavnou náplňou tejto stránky je 
mapovať históriu našej dediny, jej obyvateľov, aby sa zachovali cenné 
fotografie našich predkov, ako aj ich životné príbehy, pre  ďalšie 
generácie. Bolí ma srdce pri pomyslení, koľko starých fotografií alebo 
dokumentov nenávratne mizne na vlečkách s odpadom zneseného 
z  povaly pri  kúpe starého domu cudzími ľuďmi alebo dokonca aj 
mladými potomkami danej rodiny. Pre niekoho to boli prastareček 
a prastarenka, ktorých jakživ nevideli ani nepoznali, lebo im o nich 
nikto nerozprával, a  tak si nevytvorili k  svojim predkom žiadny 
blízky vzťah. Potom nemajú problém vyhodiť fotky na smetisko. 

Aj preto som sa rozhodla zachrániť, čo sa ešte zachrániť dá. 
Ak teda máte doma staré fotky, na  ktorých možno ani netušíte, 
kto je vyfotografovaný, nezahadzujte ich, ale odložte a  postupne 
ich môžete nahrávať do  skupiny. Budeme sa spoločne snažiť 
identifikovať ľudí na fotkách. Jednotlivé príspevky schvaľujem, aby 
niekto nepridával nesúvisiace veci s  tematikou skupiny. Poprosím 
vás o trpezlivosť, ak mi bude chvíľu trvať, než príspevok schválim. 
Mám aj iné povinnosti, skupinu moderujem vo  svojom voľnom 
čase. Môžete sa do nej pripojiť, sledovať dianie, ale aj komentovať 
jednotlivé príspevky, ak na fotkách spoznáte svojich blízkych. Pokiaľ 
sa dá, nafoťte alebo naskenujte fotografie v  čo najlepšej kvalite, 
prípadne orežte v mobile alebo počítači okolie, na ktorom je fotka 
položená a tiež otočte tak, aby sa dala fotografia pozerať aj počítači 
alebo notebooku, nielen v mobile. 

Prosím týmto najmä mladých ľudí, ktorí majú prístup 
k  internetu, aby uverejnené fotografie ukazovali svojim starým 
a  prastarým rodičom, ktorí internet neovládajú a  poprosili ich 
o identifikáciu ľudí na fotografiách. Musíme si uvedomiť, že ľudí, čo 
pamätajú staré doby, neustále ubúda.

 
Taký je život: jedni prichádzajú, iní odchádzajú, ale je na  nás 

všetkých, aby sme zachovávali vo svojej, aj kolektívnej pamäti našej 
dediny našich predkov, ktorým vďačíme za to, kým sme my sami. 

 
O tejto téme píšem menej vážnejším tónom v druhom dieli svojej 

aktuálne vydanej knihy Záhorácké ňjúz, z ktorej ukážku pridávam:
...síce posledňí dobú štabarcuju furt po šeckych ládlíkoch a hledam 

tú guču peňez, ale zatat sem našua enem staré papíre, účtenky 
od  Eurotelu a  ešče staré foťky. Šecko vyhadzuju, enem ty foťky sem 
začaua lepit do  albumú, nech aspoň naši vňuci vjedzá, z  jakej rici 
vylézli, nech sa moc neprchajú, že sú ňeco vjec. 

Čujte, nebyuo by dobré to tym muadym už konečňe povidat? 
Že praprastareček treba byli taký mauí lump a  umleli šecko, co 
zarobili? Že praprastarenka byli huba nevymáchaná, s  ksichtem, že 
ket sa podzivali do hrnka s mlékem, porát skysuo? Že egzistuje jejich 
pravňučka, kerá podzedziua skoro šecko, kor tú papulu vymletú? 

Jak keby sa tá prastarenka prevťelili do ňí? 
Že starý tata z  materinej strany byu nalétý v  jednem kusi, 

chňápau dzecka aj starú mater? A že sa treba na ňeho právje prvňí 
vňuk od trecí cére podobá? Ponajvjec tym picim? 

A že tá starenka z maminej strany trpjeli jak Jób a aj tak sa dožili 
devadesáci rokú? 

Dálej aňi nespomínat, šeci sme ludre vyscané a zároveň boží dzeci! 
Je zapotrebí, aby muadí vjedzeli, že nejsú vrchol evolúcije, ale že 

jejich stareček byli lump, ale vjedzeli dobre šit ancúgy, starenka byli 
treba potvora, ale varili jak Polrajch v prvňí cenovej, ale huavňe to 
byli naši milovaní predké, kerych je zapotrebí poznat, aby sme my, 
nastúpifší po ňich, vjedzeli, co v nás klíčí a ráz vyrostne a byli na to 
pririchtovaní volaco s tym urobit. Aby netrpjeli blízkí a netrpjeu svjet, 
ket nevíme do sme, de sme sa tu zebrali a kady lezeme. 

Hledza na  to, tym leloňom, co rídzá tento svjet, mosá dofčilka 
tajit, že prastareček z  pasije strílau prakem jastovičky za  letu alebo 
škrkau sirkama ve stohu suámy, sceja sa dovjedzet, jak friško dojedú 
hasiči...

Jarmila Kollárová, Unín

Milionár 
Pod týmto slovom si zvyčajne predstavíme majetného človeka, 

ktorý je „za vodou“ či súťažiaceho v istej vedomostnej súťaži. No v 
tomto prípade ide o šoféra autobusu Alexandra Flamíka, ktorý po 
26 rokoch na trase Unín – Skalica má na svojom konte najazdených 
vyše milión km, presne 1 032 000 km, a ktorý v lete tohto roku 
odišiel do dôchodku. Aspoň takto krátko sa mu chcem za nás, ktorí 
sme s ním pravidelne cestovali, poďakovať. Poďakovať za to, že sme 
si mohli počas jazdy oddýchnuť, zdriemnuť, lebo sme vedeli, že sme 
v dobrých rukách a dovezie nás bezpečne tam, kam sme potrebovali. 
Poďakovať sa mu chcem tiež za to, že nebol neosobný pán šofér 
autobusu, ale vedel sa prihovoriť, porozprávať. Aj za jeho občasným 
frfotaním bola cítiť dobrosrdečnosť.

Milý Lexi, ďakujeme a do ďalších rokov prajeme všetko naj! 
-mh-

Uspávanie chrobáčikov 
s lampiónovým sprievodom v Uníne

V sobotu podvečer 5. novembra 2022 sa uskutočnila akcia 
„Uspávanie chrobáčikov spojená s lampiónovým sprievodom“, 
ktorú zorganizovali mamičky z Unína (Ľubica Andelová, Ľudmila 
Drúžková, Jana Bublincová, Jana Žilínková a Eva Pintérová).

Letí chrobák cez čistinku, narieka si: „Bude mráz!“
Tešili ho kvietky, stromy: „Prileť chrobák medzi nás!
Postieľku ti vystelieme perinami zo všetkých strán,
celú zimu spinkať budeš pekne v teple ako pán.“ 
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Najvzácnejšie v živote nie sú veci, ale chvíle...

Sladká sobota v Holíči a Sladká nedeľa v Gbeloch
Po dvoch rokoch opäť prebehli 12. a  27. novembra 2022 dve akcie zamerané 

na  výstavu domácich zákuskov, spojené s  predajom. Našu organizáciu prezentovali 
a napiekli Alena Papulová, Danka Vaculková, Štefánia Vaculková, Veronika Masaryková, 
Mária Drúžková, Jarmila Krempová, Darina Pechová a  Mária Flamíková. Na  oboch 
akciách sme predali 588 kusov zákuskov. Veľká vďaka patrí vyššie menovaným ženám, 
ktoré sa pričinili o tieto zdarné akcie.

Záverom ďakujem nášmu výboru únie žien za aktívnu činnosť a spoluprácu a prajem 
našim členkám, ale i ostatným spoluobčanom pokojné požehnané Vianoce a do nového 
roka 2023 optimizmus a pevné zdravie.

Danka Vaculková, predsedníčka ZO Únie žien

Ďalšia etapa opravy kostola bola ukončená
V lete roku 2019 sa začalo s opravou veže farského kostola. Veža sa pokryla novým 

medeným plechom, na  jej vrchole sa umiestnil nový posvätený dvojkríž s  časovou 
schránkou umiestnenou v  guli pod  krížom. Pri  zvonoch sa vymenili nové kovové 
okenice, vysokotlakým čerpadlom sa očistili steny veže a  nato sa natrela omietka. 
Na ostatných múroch kostola sa odstránila vlhká betónová omietka a kvôli vyschnutiu 
sa celý kostol obnažil až po základy. Z vonkajšej strany múry injektovali proti vlhkosti 
a finálne sa upravila podzemná časť stien, aby sa minimalizovalo ich ďalšie zavĺhanie. 
Napokon sa okolo kostola, ako i  na cintoríne, z  farských prostriedkov položila nová 
dlažba. Až v  tomto roku, kvôli pandémii Covid-19, sa realizovala druhá etapa, ktorá 
sa týkala interiéru kostola. V časti kostola, ktorý bol postavený z tehál, sa zo spodnej 
časti muriva odstránili vlhké omietky a následne bolo dokončené i z vnútornej strany 
injektovanie proti vlhkosti. Na budúci rok by sa malo pokračovať v obnove interiéru. 
Namiesto odstránených cementových omietok, ktoré absorbovali vodu by sa mali 
na  múry aplikovať sanačné omietky. V  poslednej etape treba urobiť novú fasádu. 
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí si i  napriek svojim povinnostiam našli čas a  boli 
ochotní nezištne pomôcť. A v neposlednom rade i tým, ktorí obnovu kostola podporujú 
svojimi milodarmi. Bez jedných ani druhých by to totiž nebolo možné.  

-mh-

Mladý manželský pár Vlkovcov z Unína 
– záchrancovia počas holokaustu

20. novembra 2022 odvysielalo Rádio Slovensko v  relácii 
„Encyklopédia spravodlivých“ príbeh záchrany Jozefíny a  Lea 
Richterovcov z Unína, ako aj ich 2-ročnej príbuznej Ester Weissovej 
pred deportáciou do  tábora smrti Osvienčim. Záchrancami boli 
manželia Štefánia a Anton Vlkovci.

Redaktorka Dagmar Mozolová zachytila na mikrofón svedectvá 
vnučiek záchrancov (Dany Sekretárovej a  Magdy Bančákovej) 
a  rozprávanie syna Lea Richtera (Milana Richtera). V  júni 1942 
boli Vlkovci susedmi Jozefíny a  Lea Richterovcov na  dolnom 
konci Malej strany v Uníne. Mäsiar Leo Richter požiadal predtým 
Kanceláriu prezidenta J. Tisa o výnimku zo zaradenia do transportu. 
Kancelária mu 12. júna 1942 listom oznámila, že výnimku mu 
prezident neudelil. V  tom čase však už Vlkovci ukrývali v pivnici 
pod  svojím domom Lea, jeho matku Jozefínu a  malú 2-ročnú 
Ester, ktorú rodičia poslali zo  Štefanova k  starej mame do  Unína, 
aby nemusela s nimi ísť do transportu. Tento statočný čin mladých 
manželov, ktorí v  tom čase mali 2-ročného syna, zachránil oboch 
židovských spoluobčanov a ich maličkú príbuznú pred istou smrťou 
v  Osvienčime. Hoci Vlkovcov neskôr ktosi veľmi príčinlivý udal 
a  začiatkom decembra 1942 všetkých troch ukrývaných gardisti 
chytili a poslali do koncentráku, nebol to už tábor smrti Osvienčim, 
ale pracovný tábor Sereď. Po  roku, v  decembri 1943, sa Jozefína 
s  vnučkou Ester šťastnou zhodou okolností vrátila do  Unína, kde 
ich obidve ukrývali manželia Vlkovci a  ďalší susedia až do  konca 
vojny. Lea Richtera po vypuknutí Slovenského národného povstania 

gardisti deportovali do koncentračného tábora Terezín, kde sa dožil 
oslobodenia. V máji 1945 sa vrátil živý, hoci s podlomeným zdravím 
do Unína.

Spoločná fotografia s vnukmi záchrancov mojej rodiny počas ho-
lokaustu - vnukmi manželov Vlkovcov - spolu s pani redaktorkou 
Dagmar Mozolovou, s mojou dcérou Danielou (v strede) a so mnou 
(bradatý starý pán).

Manželia Štefánia a Anton Vlkovci podľa svedectva ich vnučiek 
nikdy tento svoj hrdinský čin nespomínali. Nedostalo sa im ocenenia 
„Spravodlivý medzi národmi“, ktoré udeľuje izraelská organizácia 
Jad vašem ľuďom nežidovského pôvodu, čo počas druhej svetovej 
vojny nasadili svoje vlastné životy, a  tak zachránili židovských 
spoluobčanov pred istou smrťou. Pre nás, potomkov zachránených, 
ale iste aj pre  mnohých Unínčanov ostávajú manželia Vlkovci 
ozajstnými spravodlivými medzi národmi. 

Text a foto: Milan Richter

Zišli sme sa v hojnom počte na ihrisku, kde 
mamičky pripravili pre deti a ich rodičov punč a 
koláče. Ľubica Andelová najprv porozprávala o 
tom ako sa zvieratká pripravujú na zimný spánok 
a ako prečkávajú zimu chrobáčikovia. Potom 
deti čakali tri aktivity. Po ich splnení sa rozsvietili 
lampióny, aby sme posvietili chrobáčikom na cestu 
do postieľok a spoločne sa presunuli cez Malú 
dolinku, Záhumenice za kostolom až k parku pri 
obecnom úrade, kde na nás už čakal neposedný 
lúčny koník, ktorému sa ešte nechcelo spať. Deti 
ho spolu s chrobáčikmi, ktoré si doma vyrobili a 
priniesli so sebou, uspali uspávankou, aby si aj on 
v zime dobre oddýchol. Po tom, ako chrobáčikovia 
uľahli do svojich postieľok k zimnému spánku, 
sme sa vrátili na ihrisko, kde nás už čakal oheň a na 
záver sme si opiekli špekáčiky.

Chceme sa poďakovať Zlate Machovej za 
zapožičanie kostýmov a našim vždy ochotným 
unínskym hasičom za pomoc pri organizácii na 
ihrisku a za dohliadanie bezpečnosti na ceste 
počas lampiónového sprievodu. 

Všetkým chrobáčikom prajeme ešte raz 
dobré zazimovanie, aby sme sa mohli opäť 
stretnúť pri ich prebúdzaní a spoločne sa tak 
tešiť z prvých jarných lúčov. 

Dovtedy dovidenia! 

Ľubka, Ľudka, Janka, Evka, Janka
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Naša Barborka
„Kde je láska, tam niet starostí. A ak predsa sú, 
prijímajú sa s láskou.“ — Aurelius Augustinus

Pomaly, ale isto sa blížime k ďalšiemu prelomu roku. Nastal nám 
adventný čas, ktorého symbolom je adventný veniec a  4 sviečky 
- mier, viera, láska a  nádej. Práve tá posledná, nádej, je pre  nás 
smerom, ktorým sme sa rozhodli ísť a zdolať všetky prekážky. Dňa 
6. decembra sme po dvoch rokoch otvorili dvere nášho zariadenia 
pre  všetkých hostí. Príbuzní mohli konečne prísť pozrieť svojich 
blízkych do  ich útulných izbičiek v  našom zariadení. V  tento 
slávnostný deň nás navštívil aj svätý Mikuláš so  svojou družinou, 
vystúpili deti so  svojimi piesňami a  milým slovom. Spoločenskou 
miestnosťou zaznela aj melódia známej vianočnej piesne „Adeste 
Fideles“ umocnenej tónmi trúbky v podaní Adama Dodoka, čím tak 
naživo dojímavo zabezpečila zážitok z nej. 

V súvislosti s  časom Vianoc pripomeniem anglické príslovie: 
„Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky.“ Toto mi napadlo 
pri sprievodnom slove svätého Mikuláša o znázornení srdca, ako ho 
vnímame, načo slúži v ľudskom tele, ale i o tom, ako láska dokáže 
zahojiť a naplniť každé srdce pocitom tepla. 

Počas roka sme sa zúčastnili rôznych podujatí a spoločenských 
akcií. Užívali sme si „slobodu“. 16. septembra sme boli účastní na Púti 
pre starých a chorých v Šaštíne u Sedembolestnej. V septembri sme 
boli aj na oslave 15. výročia založenia Domu seniorov Brodské. Toto 
milé a priateľské posedenie sme si užili plnými dúškami. Pochutili 
sme si na pripravených maškrtách, zaspievali si, zatancovali a užili 
dobrú náladu. 

Mesiac október bol pre nás plodný. Aj na radosti, ale aj nemilé 
prekážky. Deti z Materskej školy Unín v rámci mesiaca úcty k starším 
rozozneli Barborku piesňami a tancom. Pri príležitosti tohto mesiaca 
nás milo prekvapila iniciatíva a  záujem vedenia Spojenej strednej 
školy v Holíči vystúpením ich žiačok so svojim nacvičeným pásmom. 
Vystúpenia boli veľmi milé, dojímavé a zahriali nás pri srdiečkach. 
A veru, nejedno oko nezostalo suché.

Dňa 9. októbra 2022 oslávila naša Barborka 13. výročie svojho 
vzniku. Pri  tejto príležitosti sme 11. októbra urobili súkromnú 
oslavu s  našimi obyvateľmi. Náladu nám zlepšili manželia Míšoví 
zo Skalice, ktorí nám hrou na heligónke a spevom spríjemnili oslavu. 
Spolu s nimi sme si zaspievali, zatancovali alebo len počúvali. Veľmi 
sa tešíme, že si svoje sólo mohla zatancovať aj naša, vtedy úplne prvá 
klientka zariadenia, pani Anička Hoferková, ktorá žije v zariadení 
celých 13 rokov. 

Už 5. rok sa zapájame do krásnej celoslovenskej výzvy „Koľko 
lásky sa zmestí do krabice od topánok“. 

Naše služby, ktoré poskytujeme 
našim obyvateľom, sa snažíme stále 
skvalitňovať. V  tomto roku sme prijali 
dve nové zamestnankyne na úplne nové 
pozície, aké sme v  našom zariadení 
v  minulosti nemali. Zdravotná sestra 
spolu s  vedúcou sestrou má na  starosti 
všetky výkony, týkajúce sa zdravotného 
stavu klientov. Sociálna pracovníčka, 
a  teda aj manažérka kvality, dohliada 
na  všetky sociálne úkony, štandardy 
kvality a  prácu spojenú so  sociálnym 
zameraním. 

Zapojili sme sa do  viacerých 
vyhlásených projektov, napríklad od 365 
banky, SPP.

Tiež sme požiadali o všetky dotácie, ktoré vyhlásilo Ministerstvo 
práce sociálnych vecí a  rodiny, v ktorých nám aj vyhoveli. Jednou 
z  týchto dotácii bola aj pomoc zariadeniam sociálnych služieb 
na  inflačnú pomoc, ktorá je určená na  pokrytie úhrad zvýšených 
prevádzkových nákladov v  dôsledku rastu miery inflácie a  s tým 
spojených cien energii. K  dnešnému dňu, a  teda ani k  1. januáru 
2023 v  našom zariadení nezvyšujeme úhrady klientov. Čo bude 
od februára, alebo ďalších mesiacov, sa nevieme vyjadriť a vôbec nie 
niečo sľubovať. 

V Barborke pracuje celkovo 16 zamestnancov. 10 z  toho je 
domácich. Myslím, že to číslo zobrazuje, že sme užitoční pre obec aj 
v rámci zamestnanosti. 

Chcela by som sa touto cestou poďakovať, teraz už bývalému 
pánovi starostovi, Jánovi Palkovičovi, za  spoluprácu Obecného 
úradu Unín s Domovom Barborka Unín, n.o. počas jeho funkčného 
obdobia, ochotu pomôcť a  podať pomocnú ruku, keď sme to 
práve potrebovali, za ústretovosť a podporu v našej práci. Prajeme 
mu veľa pokojných, radostných chvíľ strávených v  kruhu svojich 
blízkych v novej etape života. Tiež vďaka a želanie patrí pani Rozálii 
Drúžkovej, bývalej zamestnankyni Obecného úradu Unín. 

Verím, že aj naďalej budeme pokračovať v dobrej spolupráci aj 
s  novým vedením obce. Pánovi starostovi prajeme veľa úspechov 
a síl v novej práci. 

K blížiacim sa najkrajším sviatkom v roku posielame pozdravy 
z  Barborky s  prianím pevného zdravia, pokoja, hrejivého pocitu 
lásky od svojich blízkych. Prežite Vianoce s tými, na ktorých Vám 
záleží, ktorých máte radi a sú najbližší Vášmu srdcu. 

Vedenie Domova Barborka Unín, n.o.

Mikuláš na vianočných trhoch
Po roku opäť nastal čas vianočný. Čas, kedy by sme mali všetci 

spomaliť a užívať si príjemné chvíle s rodinou a najbližšími.
Na tretiu adventnú nedeľu sme si v našej obci pripravili vianočné 

trhy spojené s vystúpením našich najmenších, ale aj starších detičiek. 
Príjemné nedeľňajšie poobedie, ktoré sa konalo v kultúrnom 

dome otvorila už tradične dychová hudba Unínčanka a starosta 
obce Jakub Vanek svojim príhovorom. Následne sa nám predstavil 
mužský spevácky zbor svojimi piesňami. Prišiel aj Mikuláš so svojimi 
pomocníkmi anjelom a čertom, aby si vypočuli čo pripravili detičky 
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Stredoveké písomné názvy našej obce
V tomto roku si pripomíname 630. výročie od prvej písomnej 

zmienky našej obce, podobne ako viaceré okolité dediny. Hoci 
je to na  slovenské pomery relatívne neskoro, táto oblasť bola 
osídlená už dávno predtým. Absencia písomných prameňov bola 
spôsobená tým, že región Záhorie patrilo panovníkovi a pretože tu 
neprichádzalo k žiadnym majetkovým a právnym úkonom, nebolo 
potrebné riešiť žiadne kúpy, predaje, darovania, nebol ani dôvod 
o týchto lokalitách písať. Od začiatku 13. storočia sa situácia začala 
meniť, avšak najstaršie záznamy z  regiónu sa spájajú s  vtedajšími 
centrami, ktoré sa poväčšine rozrástli na  mesta. A  pri jednom 
darovaní Holíčskeho hradného panstva sa popri Holíči objavujú 
i  názvy ďalších 36 lokalít, ktoré boli jeho súčasťou. Pre  väčšinu 
z nich to bol najstarší písomný doklad o ich existencii. Unín nebol 
výnimkou. Bolo to presne v nedeľu 28. júla roku 1392, keď uhorský 
kráľ Žigmund Luxemburský vystavil túto listinu pre svojho verného 
veľmoža Stibora zo  Stiboríc. Naša obec je v  listine uvedená ako 
Wny. Popritom sa v tomto roku Unín spomína ešte 2-krát. Najskôr 
v tzv. mandáte z 2. augusta 1392, ktorým kráľ prikázal Nitrianskej 
kapitule, ako právnej inštitúcii, aby novému majiteľovi predali jeho 
nové majetky. V septembri toho istého roku zaslala kapitula kráľovi 
správu o splnení jeho mandátu a uvedení nového vlastníka do držby 
Holíčskeho panstva. V  obidvoch prípadoch sa Unín spomína ako 
Hnyn. O  tri roky neskôr (26.10.1395) Žigmund daroval panstvo 
Stiborovi do dedičnej držby. Opäť sú vymenované lokality, ktoré boli 
predmetom tejto donácie. Unín je uvedený v tvare Wnyn. Na Jozefa 
roku 1396 vydal panovník mandát, teda akési právne odovzdanie 
majetkov, a  tu je označená naša obec ako Vnyn a  neskôr v  ďalšej 
listine (relatio) z  toho istého roku ako Vnin. Po  Stiborovej smrti 
zdedil majetky jeho syn Stibor ml, ktorý však v roku 1434 zomrel 
bez  mužských potomkov. Holíčske panstvo tak naspäť pripadlo 
korune a  nový kráľ Albrecht Habsburský ho v  roku 1438 daroval 
svojmu kancelárovi Gašparovi Šlikovi, pričom opäť sú v  listine 
uvedené obce prislúchajúce k  hradnému panstvu, medzi inými 
i  Wnyn. Bolo to v  období, keď husiti sa podnikali na  Slovensko 
výpady z Moravy. Pri  jednom takomto vpáde v máji 1439 vypálili 
našu obec (Wnyn) a z viacerých okolitých dedín zobrali dobytok. Zdá 
sa, že obec sa z tohto plienenia rýchlo zotavila, lebo v súpise z roku 
1452 bol Unín (Wnyn) s 52 usadlosťami po Holíči najväčším sídlom 
v rámci panstva. Po smrti Mateja Šlika v roku 1487 sa zopakovala 
podobná situácia, ako už o polstoročie skôr pri Stiborovcov. Matej 
Šlik nemal mužského potomka a tak panstvo pripadlo naspäť kráľovi, 
ktorý ho v  roku 1489 založil za  tri tisíc zlatých bratom Martinovi 
a Imrichovi Coborovcom. V tejto listine je naša obec označená ako 
Hwnyn. Jedným z najmladších stredovekých zmienok o obci je súpis 
farností Šaštínskeho arcidiakonátu z roku 1516, kde sa opäť uvádza 
ako Wnyn. Existuje však z roku 1511 i zápis v tvare Unyna, ktorý sa 
najviac približuje terajšiemu názvu. 

M. Hoferka

s pani učiteľkami z našej obce a spríjemnili tak nakupovanie na 
vianočných trhoch, kde sa zúčastnilo rekordných 26 predávajúcich 
z Unína i okolia. 

Po vystúpení boli všetky detičky odmenené a odovzdané boli 
balíčky aj ostatným deťom. Mohli sme sa zohriať vareným vínom, 
punčom, čajom i kávou. Pomaškrtiť sme si mohli na skvelých 
zákuskoch, frgáloch i koláčoch od našich dám z obce. Taktiež si prišli 
na svoje milovníci guláša aj zabíjačky. Zakúpiť sme si mohli rôzne 
mliečne výrobky a syry z miestnej biofarmy, handmade výrobky 
ako šperky, mydielka a výrobky do kúpeľa, výrobky z mašlí a dreva, 
rôzne tašky, peňaženky a iné textilné výrobky, odevy a knihu od 
miestnej autorky. Na záver sme sa presunuli pred kultúrny dom a pri 
tónoch DH Unínčanka a hlasoch mužského speváckeho zboru sme 
si vypočuli prekrásne koledy a zažali vianočný stromček.

Krásne a pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu 
najbližších

Mária Malíková

Uníňané
V obci sa vytvorila skupina mužov, ktorí sa podujali založiť 

spevácku skupinu. Jej aktérom a zakladateľom je Štefan Mach, 
ktorému sme položili pár otázok.

Ako vznikla myšlienka založiť v Uníne mužskú spevácku 
skupinu?

Som členom výboru Jednoty dôchodcov v Uníne. Tu sme 
rozmýšľali, ako zapojiť mužov do nejakej činnosti v obci. Povedali 
sme si, že sa pokúsim obísť chlapov, či by boli ochotní sa zapojiť do 
speváckej skupiny. Trvalo to skoro polroka, než som obišiel cca 30 
vytypovaných chlapov. Z toho mi prisľúbilo účasť 20 z nich. 

Bolo náročné presvedčiť mužov – spevákov, aby sa zapojili?
Niektorí s tým nemali problém vôbec, niektorí sa najprv 

vyhovárali, že nemajú skúsenosť s verejným vystupovaním, že asi 
budú mať trému, alebo niektorí že sú zaneprázdnení a nebudú mať 
na takúto činnosť čas. Napokon sa nás zišlo toľko, aby sme mohli 
reálne uvažovať o začiatku nášho pôsobenia.

Kedy ste začínali a kedy ste sa prvý krát predstavili so svojim 
programom?

Prvú skúšku sme mali 26. augusta 2022. Tu sme sa dohodli, 
že sa budeme schádzať jeden krát do týždňa. Vďaka bývalému 
starostovi Jánovi Palkovičovi sme začali skúšať v obecnej knižnici a 
v kultúrnom dome. Schádza sa nás 12 – 15 každú skúšku. Chlapov to 
„chytilo“ a mali vôľu skúšať. Každý navrhol nejakú pesničku, ktorú 
by sme mohli spoločne nacvičiť. Začínali sme tými od Unínčanky, 
ktoré poznáme. 

Obecný úrad plánoval kultúrny program na akciu pri príležitosti 
Mesiaca október – mesiac úcty k starším. Starosta obce mňa preto 
oslovil, že či by sme sa nepredstavili s krátkym programom. Preto 
sme začali skúšať 2-krát do týždňa. V nedeľu 23. októbra sme teda 
prvý krát na javisku kultúrneho domu vystúpili oficiálne ako mužská 
spevácka skupina „Uníňané“ so štyrmi pesničkami. Myslím, že podľa 
potlesku a odozvy z hľadiska sa nám to podarilo. Vystúpili sme aj na 
Vianočných trhoch s Mikulášom 11. decembra v kultúrnom dome. 

Aké máte plány do budúcna?
Naďalej skúšame raz do týždňa. Dúfam, že to chlapov neomrzí 

a budeme sa môcť predstaviť aj pri iných príležitostiach. Plánujeme 
navodiť predvianočnú atmosféru koncertom v kostole sv. Martina 
18. decembra spolu s našimi mladými dievčatami – speváčkami. 
Taktiež pôjdeme potešiť našich seniorov do Domova Barborka.

To sú naše plány v tomto roku, a čo bude ďalej, ako sa nám bude 
dariť, uvidíme. Ale radi by sme nacvičili viacej pesničiek, aby sme 
mohli reprezentovať našu Jednotu dôchodcov ako i obec. 

Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa elánu do ďalšieho 
pôsobenia.

- rd -

Foto: R. DrúžkováFoto: R. Drúžková

Najlepšie je nič nehľadať, nič nečakať a nič nedúfať. 
Všetko pride samo, keď nastane ten správny čas.



33 3 3 33 0< ? D32 eddd dI

Unínske noviny12

Unínske noviny – občasník obyvateľov obce Unín
Vydáva Obec Unín, IČO 00310107. Periodicita: 3 krát do roka. Šéfredaktor: ThLic. Martin Hoferka Th.D. Redakčná rada: Mgr. Daniela 
Hladká. Výkonný redaktor: Rozália Drúžková. Náklad: 430 kusov. Tlač a  grafická úprava: Tlačiareň DURLÁK s.r.o., Senica. Noviny sú 
registrované na MK SR pod číslom EV 3464/09, ISSN 1339-0821. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Obecný úrad Unín, 908 46 Unín č.332, 
tel./fax. +421 34 6621452, http:// www.unin.sk, e-mail: obec@unin.sk. Do domácností v obci Unín distribuuje OcÚ Unín. 
Dátum vydania: 25. 12. 2022

Telovýchovná jednota Unín 
– ukončenie jesennej časti futbalového 
ročníka 2022/2023

Hodnotenie A-mužstva trénerom Martinom Krempom
Po odchode Petra Neúročného mi bolo ponúknuté trénovanie 

A-mužstva. Nakoľko som mužstvo dobre poznal a viem na čo má, 
som s ponukou súhlasil.

Do sezóny sme vstúpili spoločne s  20 hráčmi s  tým, že sa 
pobijeme o  popredné priečky, pričom naším cieľom je hrať 
kombinačný, behavý, bojovný futbal s  vytváraním gólových šancí 
a zabezpečenou obranou. Myslím, že sa nám to aj podarilo, keďže 
sme dali najviac gólov a najmenej dostali.

Kostru tímu tvorili hráči so skúsenosťami, doplnení o dravých 
mladých hráčov. Obľuboval som rozostavenie 4-3-3, kde sme súpera 
napádali už pri rozohrávke a nakopnuté lopty povyhrávala obrana. 
Rozostavenie nie je tak dôležité ako som aj vysvetľoval hráčom, 
dôležité je ako sa mužstvo správa, keď loptu má a keď ju nemá. Taktiež 
som rád že nemáme dvoch – troch strelcov ale góly si porozdeľovalo 
11 hráčov. Jediný 3-golový strelec počas jedného zápasu bol Maťo 
Šedivý. Top zápasy z našej strany boli domáce zápasy s Hradišťom, 
Smrdákmi a vonkajší zápas v Sekuliach. Z hráčov by som vyzdvihol 
najmä Davida Mihála, ktorý mal stabilné výkony a  nestarnúceho 
bojovníka Erika Hoferku.

Domáce zápasy sme vyhrali všetky so skóre 31:1. Áno gól, ktorý 
sme dostali bol po  mojej chybe, ktorý mi dodnes hráči vyčítajú. 
Domáce zápasy vyhrávame s  takým kľudom, pretože poznáme 
ihrisko a cítime sa tu sebaisto. Za zmienku stojí, že sme na domácom 
ihrisku v dvadsiatich majstrovských zápasoch za sebou nestratili ani 
bod. Klobúk dole!

Vonkajšie zápasy sme odohrali so  skóre 11:8, tri sme vyhrali 
a  2 prehrali. Mrzia nás prehry v  Kunove, kde nám vypadli hráči 
zo základnej zostavy a taktiež nezvládnutý zápas jesene v Šajdíkových 
Humenciach, kde sme to nezvládli v hlavách a taktiež z časti kvôli 
rozhodcovi.

Zimnú prípravu začíname začiatkom februára v  našich 
podmienkach. Do  prípravy by sa mali už zapojiť hráči, ktorí 
sú po  zraneniach. Už teraz máme dohodnuté prípravné zápasy 
z vyšších súťaží so zaujímavými súpermi. Súťažný zápas začíname 8. 
apríla 2023 doma s Koválovom.

Postavenie v tabuľke nie je len výsledkom trénera, ale výsledok 
celej futbalovej rodiny v Uníne od lajnovača – upratovačku - hráčov 
– výbor – FANS TJ. Za čo každému patrí veľká vďaka. „

Hodnotenie U9 
trénerom Ivanom Šiškom

Hráči kategórie U9: 
Šimon Matuský, Martin 
Štetina, Kristína Štetinová, 
Michal Jureňa, Tomáš 
Šrámek, Sebastián Mach, 
Timotej Havel, Šimon 
Šír, Lukáš Landl, Samuel 
Čulen, Filip Hoferka, 
Roman Bachratý, Oliver 
Malík, Matias Daniel, 
Matias Huliman. 

Naše mužstvo patrilo 
v súťaži medzi najmladšie. 
Výsledky v  tejto kategórii 

nie sú dôležité. Deti sa učia futbalovú abecedu a  poctivému 
prístupu k  svojim povinnostiam, ktorými sú účasť na  tréningoch 
a zápasoch. Dôležitým článkom pri rozvoji mladých futbalistov sú 
rodičia, bez  podpory ktorých sa dieťa nezaobíde. Všetkým vyššie 
menovaným deťom patrí poďakovanie za  účasť na  tréningoch 
a zápasoch. 

Najaktívnejšími boli Matias Daniel, Samuel Čulen, Matias 
Huliman, Sebastián Mach, Filip Hoferka, Šimon Šír, Timotej Havel 
a v bránke podával skvelé výkony Šimon Matuský.

Strelci gólov: Matias.Daniel 28, Samuel Čulen 22 a  Matias 
Huliman 8 gólov.

Hodnotenie U13 trénerom Petrom Šiškom
Hráči kategórie U13: Ondrej Havel, Adrián Bombola, Samuel 

Drúžek, Sebastian Drúžek, Dominik Matula, Lukáš Škoda, Matúš 
Rehák, Samuel Svinkásek, Sebastián Svinkásek, Oliver Matuský, 
Patrik Kondla. 

Letnú prípravu sme zamerali na  zdokonaľovanie techniky 
a  správneho pozičného zmýšľania. Účasť na  tréningoch bola 
pravidelne vysoká. Bohužiaľ, nacvičené veci z  tréningov sme 
nedokázali preniesť do  zápasov, v  ktorých sme čelili fyzicky aj 
technicky zdatnejším súperom. Treba však podotknúť, že hráči aj 
napriek nepriaznivému vývoju zápasu vždy bojovali do posledného 
hvizdu rozhodcu.

V kabíne panuje vždy pozitívna nálada. Chlapci tvoria super 
kolektív. 

Najlepším strelcom sa stal Adrián Bombola, dal 10 gólov, Samuel 
Drúžek - 3 góly, Oliver Matuský - 3 góly, Sebastian Drúžek - 2 góly, 
Sebastián Svinkásek 1 gól. 

Na poslednom jesennom majstrovskom zápase dospelých 
sprevádzali žiaci hráčov pri nástupe na ihrisko.

Po skončení sezónny bolo vykonané členmi a  fanúšikmi 
telovýchovnej jednoty prevzdušnenie, pieskovanie, hnojenie ihriska 
a položenie trávnikového koberca pred bránkami.

Chceme aj touto cestou poprosiť o podporu z 2% daní v roku 
2023. Takto získané peniaze sú použité na skrášlenie areálu, nákup 
výstroja a tréningových pomôcok pre všetky kategórie i na kultúrne 
a spoločenské akcie pre deti a dospelých.

Ďakujeme všetkým fanúšikom za  podporu, hráčom 
za  reprezentáciu, rodičom za pomoc pri  zápasoch detí a všetkým, 
ktorí podporili činnosť našej organizácie v roku 2022. 

Prajeme všetkým spoluobčanom príjemné prežitie vianočných 
sviatkov a všetko dobré v novom roku 2023.

Peter Rehák - predseda TJ Unín

Spoločná fotografia hráčov A-mužstva, U13 a U9.  Foto: Archív TJ UnínSpoločná fotografia hráčov A-mužstva, U13 a U9.  Foto: Archív TJ Unín


