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Futbalový klub ŠK Demandice na 1. mieste
v jesennej časti súťaže v II. triede oblastných majstrovstiev
ŠK Demandice na jar oslávi svoje jubileum – 70. výročie založenia. Funkcionári ŠK akoby boli dohovorení s kádrom
17 hráčov o tom, že pre všetkých fanúšikov treba pripraviť nevšedné oslavy – vybojovať postup do najvyššej okresnej
súťaže. Už minulý rok by mohli postúpiť,
ale chýbal jeden jediný gól.
Preto sa do tohoročnej sezóny pustili
s veľkým elánom. Od 7. júla prevzal tréningy skúsený tréner Peter Lebocz z Levíc.
Pod jeho vedením mužstvo v prípravných
zápasoch a v 15 majstrovských zápasoch
jesennej časti sezóny ani raz neprehralo.
Demandičania trinásťkrát opustili ihrisko
víťazstvom, a len v dvoch prípadoch remizovali /raz proti Lontove 1:1 a v poslednom zápase s veľkým rivalom v Plavých
Vozokanoch 1:1/. Takže celkom získali 41
bodov a majú veľmi aktívne skóre 62:11,
kým druhé Plavé Vozokany majú len 29
bodov a tretie Horné Túrovce 28.
Podľa súťažného poriadku prvé dve
družstvá majú zaručený postup, a tak v Demandiciach sú hráči, vedenie i fanúšikovia – právom – veľmi optimistickí. Káder futbalového družstva je posilnený aj z okolitých obcí i zo Šiah. Napríklad Juraj
Nanias už strelil 19 gólov a Rudolf Kluka 17. Sú skutočnými posilami mužstva a
právom sú na nich hrdí fanúšikovia z Demandíc, ktorí na všetkých domácich zápasoch Demandíc v Hontianskej Vrbici vytvárajú ozajstné domáce prostredie. Aj na
ostatné zápasy pôjde s družstvom vždy

okolo 200 nadšených divákov z Demandíc. Futbalové ihrisko a celý športový areál v Demandiciach totiž rozširujú a pripravujú na jarné zápasy. Pripravený je už
aj trávnik. Na jar chcú dokončiť výstavbu
krytej tribúny a úpravu okolia ihriska. Obliekárne sú už celkom dokončené, takže
v nových domácich podmienkach počítajú s priemernou návštevnosťou 400-500
divákov. No nezabúdajú ani na mladých a
do súťaže plánujú zahlásiť aj dorastenecké
družstvo.
Hráči ŠK Demandice sú dobre motivovaní a celý realizačný tím je kompaktný.
Je to predovšetkým Ján Prommer, Stanislav Prommer, Ing. Ladislav Kollár,
Ľudovít Mikle, Michal Mikle, Ladislav
Kopanica, Jozef Krško, Ladislav Jan-

Normálne?
Človek sa niekedy nestačí čudovať, že
niektorí ľudia sú akí nezodpovední.
V dnešných dňoch, keď po celom svete miestne, celoštátne či medzinárodné hnutia úporne bojujú za ochranu životného
prostredia, nájdu sa „kultúrne stvorenia”,
ktoré na túto snahu zvysoka kašlú a starajú sa iba o vlastné záujmy. Takým je aj ten
náš spoluobčan, ktorý nedávno na sídlisku
Sever do kontajnera na smeti vylial nemalé množstvo motorového oleja. Olej po
čase, nájduc si akúsi dieru, pomaly zaplavil celú križovatku, kde ho autá a chodci
– chtiac-nechtiac – ešte viac poroznášali.
Medzi zeleňou parku tá mláka oleja vyzerala „uchvacujúco”. Autor tohto „diela”
mohol byť so sebou naozaj spokojný! Ešte šťastie, že ten šmykľavý povrch nespôsobil nejakú nehodu. Dotyčného by asi ani
z toho hlava nebolela, keď už nebol schop-

ný zaniesť olej do zberne opotrebovaných
olejov.
Ostaňme však ešte pri možnosti nehôd. V skorých poobedňajších hodinách,
po skončení vyučovania sa desiatky študentov ponáhľajú k autobusom. Po celodennom vysedávaní v školských laviciach
sa nevedia nasýtiť znovunadobudnutou slobodou pohybu, a tak piati-šiesti idúc vedľa seba zaberú skoro celú vozovku. Nie
chodník, pretože by sa na ňom toľkí ani
nezmestili, ale vozovku. Takto tiahnu po
celej Hviezdoslavovej ulici. Vodičmi či
cyklistami sa oni nenechajú vyrušovať.
Ba čo viac! Na náhodné trúbenie niektorí
odpovedajú vztýčeným prstom, že sa ich
niekto opováži obmedzovať v ich demokratickom spôsobe dopravy. Podľa nich im
patrí budúcnosť, teda aj vozovka. Raz už
darmo, ešte je ďaleko do maturitných

ček a tréner Peter Lebocz. Spolu s hráčmi sú všetci odhodlaní vybojovať postup
Demandíc do oblastných majstrovstiev.
Ich odhodlanosť cítia aj fanúšikovia, ktorí
svojich miláčikov nesmierne povzbudzujú na každom zápase.
Futbalom žije prakticky celá dedina.
Napríklad 22. novembra na katarínskej zábave v preplnenom kultúrnom dome vyhlásili výsledky diváckej ankety o najlepšieho futbalistu Demandíc. Diváci za najlepšieho hráča vyhlásili Rudolfa Kluku,
druhý sa umiestnil Radoslav Pastierovič
/kapitán družstva/ a tretí bol brankár Ján
Šipoš. Zároveň im vedúci ŠK odovzdali
aj pekné vecné ceny.
Mgr. Ján Belányi

skúšok. Stačí, ak iba po nich budú zrelí.
Takýmto ľuďom odkazujem iba jedno:
nie maturitnými skúškami sa stane človek
zrelým! Tie dávajú iba potvrdenie o kvalite teoretickej prípravy. Zrelosť väzí úplne v inom!
Július Belányi

Knižničné služby
v Mestskej knižnici
v Šahách
– absenčné, prezenčné výpožičky
– bibliograficko-informačná služba
– telefónne informačné služby
– medziknižničná výpožičná služba
– rešeršná služba
– zabezpečenie reprografickej služby
– rezervovacia služba
– internetová služba – ISDN
– referenčné a propagačné služby

