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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
OPUSTILI NÁS:
† 31.1. Alžbeta Hromadová
r. Rakytová /84 r./
BLAHOŽELÁME:
/16.2. – 15.4./
50 rokov:
Pavel Keťko
/21.2./
Priska Stolárová
/23.2./
Jozef Černák
/15.4./
55 rokov:
Valéria Deáková
/25.2./
60 rokov:
Marta Veselková
/22.2./
Ján Pádej
/1.3./
Štefan Deák
/23.3./
Mária Košíková
/1.4./
Ján Nemčok
/12.4./
65 rokov:
Alžbeta Bojtošová
/3.4./
75 rokov:
Mária Tučeková
/23.2./
Jozef Kollár
/7.3./
81 rokov:
Ján Mäsiar
/17.2./
Mária Čestvenová
/6.3./
82 rokov:
Zuzana Hromadová
/7.3./
83 rokov:
Helena Töröková
/29.2./
86 rokov:
Ján Hoduliak
/1.4./
93 rokov:
Helena Majorošová
/13.3./
Medzi sviatkami, presnejšie
v predposledný deň roka 30.12.2006

sa uskutočnil ŠACHOVÝ TURNAJ
v pohostinstve u Anky v Záhorciach.

Šachový turnaj 2006
Myšlienka zorganizovať takéto skvelé
spríjemnenie
dlhých
decembrových
večerov, okrem sledovania televízie
a testovania
chuťových
buniek
si
precvičiť aj tie mozgové vznikla v mojej
hlave už dávnejšie. A tak sa mi to
podarilo zrealizovať pomocou ľudí ako
je Juraj Kamas, Marek Hodási a Milan
Novák.
Začiatok kráľovskej hry, ktorej sa
zúčastnilo 10 šachistov bol o 16.00 hod.
Šachovnice poskytli Anka Bednárová, Juraj
Kamas a Milan Majoroš. Hralo sa
systémom každý s každým. Záhorce
zastupovali: M. Novák, P. Jánošík, P.
Hromada, D. Hromada, I. Jánošík ml., I.
Balík. Selešťany zastupovali: P. Kvaček, M.
Majoroš, Juraj a Mário Kamasovci. Po
napínavých štyroch hodinách súboja nastal
čas vyhodnotenia. Prvé tri miesta boli
odmenené vecnými cenami. Na 1. mieste
sa umiestnil Milan Majoroš (17 bodov) na 2.
mieste sa umiestnil Juraj Kamas (16 bodov)
a tretie miesto získal Milan Novák (13
bodov). Ďalšie umiestnenia podľa počtu
bodov boli: I. Balík (9 bodov), M. Kamas (8
bodov), D. Hromada (7 bodov), P. Jánošík,
I. Jánošík ml., P. Hromada (po 4 body) a P.
Kvaček (2 body)
Týmto by som sa chcel poďakovať
všetkým
zúčastneným
a spoluorganizátorom ako aj Anke
Bednárovej za spoluprácu. Pevne
dúfam, že táto kráľovská hra ostane
medzi nami naďalej. Želám si aby
záhorsko-seleštiansky šachový turnaj
mal pokračovanie aj v budúcnosti.
Mário Kamas

/pokračovanie zo strany 6/

hodine, tak jednoducho zájdete na
večernú prechádzku do supermarketu
Alebo
keď
prídete
z práce
a ste
motorizovaný, dokážete vybaviť ešte
i nejaké tie súrne záležitosti.
V tom čase som sa stretol s jednou tetou
zo Záhoriec. Opýtala sa ma: „No, a čo si
získau s tým, že si v meste?“ Nuž táto
otázka sa mi zdala dosť čudná. Nepovedal
som jej nič. Od svojich 15-tich rokov som
totiž býval 9 rokov na internátoch, 1 rok na
vojne. Dnes bývam v Selešťanoch, malej
„Bohom“ opustenej dedinke, v ktorej sa
snúbi romantika s jednoduchým životom
a krásnou prírodou pozdĺž Ipľa. Myslím, že
život ako taký, je podobný šachovej partii chvíľu majú prevahu biele figúrky a chvíľu
zasa čierne. Stretol som sa s rôznymi
problémami bývania a zistil som, že
skutočne všetko má svoje výhody aj
nevýhody. Jednoznačne, pokiaľ má človek
prostriedky, potom asi nebude mať nikde
príliš veľké problémy. Ale aj s menším
balíčkom peňazí sa dá slušne bývať i žiť.
Záleží predovšetkým na tom, aký je človek
náročný a čo chce v živote dosiahnuť.
A ak si to dokáže optimálne zariadiť,
zmeniť to, čo môže, zmieriť sa s tým, čo
zmeniť nemôže a ešte to aj rozlíšiť, potom
si hovorí asi toto:
„Bývam si na dedine a je mi dobre!“ No
nie!?
Celý náš život sa uzatvára medzi tým,
čo chceme a čo musíme. (K.Čapek)
Milan Majoroš, Selešťany

Žijeme v modernej dobe, dobe počítačov,
počítačových hier, internetu. Internet nám
poskytuje obrovské možnosti, informácie,
relax, možnosť zoznámiť sa, pokecať si
s neznámymi ľuďmi z celého sveta, alebo
sa zahrať. Jedna z možností, ktorú nám
poskytuje internet je Hattrick. Je to
populárny online futbalový manažér, kde
môžeš viesť vlastný futbalový tím a súperiť
s 933 478 súpermi z celého sveta.
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HATTRICK
Ako viete, aj ja som jeden z tých
nešťastníkov, ktorí, hoci radi fandia
a pozerajú na futbal, hrať ho nikdy nevedeli,
nevedia a nebudú vedieť. Kto pozná pomery
v našom a nielen v našom „dedinskom“
futbale vie, že u nás je väčšina fanúšikov
zároveň aj „najlepšími“ hráčmi a trénermi.
Vedia ako zaútočiť, prihrať, brániť, akú
zostavu „naordinovať“. A tu som sa dostal
k jadru veci.
Raz som sa pýtal kamaráta Maňa Filipa, či
nevie o nejakej futbalovej hre na webe.
Poradil mi stránku www.hattrick.org. Aby
som si vraj vyskúšal, ako sa riadi taký klub.
Zaregistroval som sa teda, počkal pár dní na
pridelenie klubu a stal som sa „manažérom
a zároveň trénerom klubu „FC Spartak
Radosník“. Dostal som k dispozícii hráčov,
nejaké peniaze na rozbeh a začal som od 6.
ligy. Ani si neviete predstaviť, aké je ťažké
riadiť klub, hoci len fiktívny. Všetko je to len
počítačová hra, ale v podstate kopíruje
realitu.
Je potrebné: - nájsť hráčom posty,
naordinovať im správny tréning, dobre ich
popredať, aj nakúpiť, dobre zvážiť, koho si
ponecháte v tíme, akú taktiku použiť
v zápasoch, atď.....
Baví ma táto hra, aj keď mi to momentálne
výsledkovo nejde. Je to pre mňa relax. Naše
rady v Záhorciach sa rozrástli a ja už viem
o šiestich zahorčanoch okrem mňa, ktorí
majú svoje kluby na Hattricku. Ak máte
záujem príďte medzi nás. Naše kluby sú: 1.
FC Záhorce, HK Záhorce, AC Záhorce DC,
AC Záhorce a FK Bodiš a ŠK Záhorce.
Môžete si zahrať proti tisícom súperov
z celého sveta, budete šéfom celého klubu
a trénerom a hlavne (ale to by skôr patrilo
iným „fanúšikom“ futbalu) nebudete sa
montovať do remesla hráčom ani trénerovi
reálneho FK Záhorce.
Bavte sa, ale nezabudnite, keď začne
sezóna, hor sa na ihrisko v Záhorciach
Peter Jánošík

