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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

pošta nezodpovedá za znehodnotenie resp.
stratu poštových zásielok.
___________________________________

CVIČÍME
† 27.2.

OPUSTILI NÁS:
Juraj Filip /96 rokov/

BLAHOŽELÁME:
/16. apríla – 15. júna/
55 rokov:
Michal Balla
/22.5./
Anna Pádejová
/15.6./
60 rokov:
Eva Horniaková
/15.5./
75 rokov:
Zoltán Pádej
/14.5./
Anna Strhárová
/5.6./
Eva Mäsiarová
/6.6./
Mária Dolová
/13.6./
81 rokov:
Anna Filipová
/30.4./
87 rokov:
Eva Baliková
/17.4./
92 rokov:
Eva Mócová
/24.6./
__________________________

V

ZÁHORCIACH

Už sú tomu zhruba 2 mesiace ako sa
dalo dokopy pár záhorských mamičiek, dievčat
či slečien a odvtedy pravidelne /v súčasnej dobe
3 krát do týždňa - v pondelok, v stredu a v piatok/
chodia cvičiť. Zo začiatku kulturák takmer praskal
vo švíkoch a s inou predcvičovateľkou, teraz
v menšom počte vo viac menej stabilnej zostave
a pod taktovkou Barbary Baji Badovej si v
doprovode rytmickej hudby cvičenky rozhýbu
celé telo. Ako sami povedali, už pociťujú prvé
blahodárne účinky pravidelného cvičenia –
zlepšená kondícia, zhodené kilá, výborný pocit...

Čo dodať na záver? Snáď želanie, aby
im odhodlanie a chuť cvičiť ostalo veľmi, veľmi
dlho a hádam aby sa takýmto „vírusom cvičenia“
nakazilo ešte viac zahorčaniek. Dvere sú
otvorené každému, stačí nájsť odvahu. Prvý krok
je urobený...
j.jánošíková

DEŇ MATIEK
V nedeľu, 13.mája 2007 sa uskutoční
v Kultúrnom dome oslava Dňa matiek so
začiatkom o 15.00 hod.
Všetci ste srdečne vítaní.
V piatok, 1.júna 2007 od 10.00 hod. sa na
ihrisku v Záhorciach uskutoční PLAMEŇ –

Slovenská pošta upozorňuje občanov,
aby si zabezpečili pre svoje domácnosti
poštové schránky, prístupné poštovému
doručovateľovi.
Poštové schránky musia byť odolné voči
poveternostným vplyvom a nedostupné
cudzím osobám. V opačnom prípade

SÚŤAŽ MLADÝCH POŽIARNIKOV.

/pokračovanie zo strany 6. PLIENKY/

a čas, tiež bábätko je stále v suchu. Vraj...
Potiaľto je všetko v poriadku. No a aký by

mal byť ďalší osud plienok? Ak si myslíte,
že by mali skončiť v kukanádobe na dvore,
možno myslíte správne, ale rozhodne nie
ako veci znalý. Ono totiž - a sú ich celé
kopy plienky končia v prírode. Na
mieste, kde určite nepatria. Poskonča
uličiek, pri potoku, v šiancoch, v agačine,
topoľoši,... jedným slovom, hocikde, kde si
kto zmyslí...
Záver alebo Budúcnosť.
Nie, nie. Ak si hútate, že teraz načrtnem,
ako budú vyzerať plienky budúcnosti,
nedočkáte sa. Nevyhútam žiaden lepší
model. Iba žeby technológia natoľko
pokročila aby sa použité a de facto
nepotrebné plienky likvidovali samy.
Proste by zmizli???
Pár otázok.
Čo myslíte, čo vedie ľudí /mamičky?
babičky? otcov? dedov?... / k tomu, aby
vláčili pokakané a pocikané plienky na
vyššie spomínané miesta? Aby ich oveľa
jednoduchšie necapli do smetného koša?
Teší ich, že majú zopár ušetrených korún?
Nehryzie ich svedomie? Či je to v poriadku
aj takto a ich svedomie s tým nemá nič?
Dobre, dobre, už končím...
No, a aby ste si Vy, ľudia z čeľade
Čistotník domový plienkový nemysleli, že
ste jediní svojho druhu. To nie. Nabudúce
pokračujem o Čistotníkoch domových,
Čistotníkoch
záhradných,
Šetričoch
žetónových, Prírodníkoch ignorantských,
... vo včelíne je námetov dosť.
jana jánošíková bezočivá
/ŠPORT - pokračovanie zo strany 5./
nepremenených aj „tutových“ šancí skončila po
strele D. Rumana a bolo 0:2. Tento náskok bol
trochu uspávací pre našich hráčov a preto
domáci využili jeden z útokov a strelili kontaktný
gól na 1:2. To ale „naštartovalo“ Záhorce
a výsledkom boli góly I. Filipa a R. Šoltysa. Po
zmene strán sa skóre menilo a to gólom R.
Šoltysa na 1:5. Za spomenutie ešte stojí
striedanie brankára po góle domácich, ktorému
sa u nás hovorí aj „poťa“ na 2:5. Laca Kováča
nahradil I. Hromada ml. Pár minút pred koncom
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bol nútený pre nevoľnosť zísť z ihriska aj I.
Jánošík ml. a dohrávalo sa s 10 hráčmi.
Zostava: L. Kováč, I. Hromada ml., J. Lalík, P.
Dostál, D. Balga, P. Sabo, D. Ruman, I. Filip, M.
Filip, T Béreš, P. Filip (Pipo), I. Jánošík ml., R.
Šoltys.
FK Záhorce – FK S.Ďarmoty
7:4 góly: I.
Jánošík, Ruman 2, Šoltys 2, P. Filip 2
Zostava: Kováč (Hromada), dadko, Sabo,
P.Balga, Bódiš, Ruman, I. Filip, P, Filip, Ľalík, I.
Jánošík (N. Šramka), Šoltys
V príjemný slnečný deň sme konečne
na domácom ihrisku privítali súpera zo S. Ďarmôt.
Po nervóznom začiatku sme po fatálnej chybe
nášho brankára inkasovali už v štvrtej minúte. O 5
minút neskôr sme z rohového kopu vyťažili
vyrovnávajúci gól, ktorého autorom bol I. Jánošík.
Naši hráči sa však nevedeli na ihrisku nejako
nájsť a tak v 15 min. znovu skórovali hostia. V 26.
min. vyšiel nás protiútok a Šoltys vsietil
vyrovnávajúci gól. Za spomenutie stojí ešte výkon
hlavného rozhodcu, ktorým bol p. Bakoš zo
Sklabinej. Nezvládal tento zápas, rovnako ako
zápas dorastu v sobotu. Polčas odpískal o minútu
skôr ako bola riadna hracia doba.
Začiatok druhého polčasu sme zachytili
vo veľkom štýle, keď už v jeho prvej minúte
skóroval Ruman. O 7 minút po ňom skóroval P.
Filip a zopakoval si to aj o 2 minúty. Ďalej sa hrala
tzv. „prekopávaná“ a domáci fanúšikovia si znovu
mohli zakričať gól v 18 min. druhého polčasu, keď
znovu skóroval Ruman. Po ňom ešte prišla gólová
akcia, na ktorej konci bol v 37 min. Šoltys a uspatí
stavom 7:2 sme dovolili súperovi o minútu na to
znížiť na 7:3 a o ďalšie 4 min. na 7:4. Hneď po
tomto góle hlavný rozhodca uzavrel tento zápas,
ktorý nám priniesol ďalšie tri body potrebné pre
postup do 1. triedy.

Dorast
Záhorce-D.Lom 2:0
Sklabiná-Záhorce 1:1
Záhorce-I.Predmostie 1:2
Konečne hádam, „vyšlo slnko“ aj našim
dorastencom
a napriek
nešťastnej
prehre
s Predmostím, kde pán rozhodca nevidel jasnú
penaltu, hrajú futbal na ktorý sa už dá pozerať
a čo je ešte lepšie, vidieť na nich veľkú snahu
a chuť po víťazstve.
Peter Jánošík

