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ROK 2020 JE ZA NAMI
Bol to zvláštny rok, zrazu sme zistili, že nám bežný život obmedzujú rôzne opatrenia, že naše deti nemôžu
chodiť do školy, zabezpečuje sa prednostne zdravotná starostlivosť pre pacientov s novým ochorením Covid -19,
mnohí prišli o prácu, zdravie, svojich blízkych ... Tento stav priniesol do našich rodín smútok. Je to ťažké, s týmto druhom smútku sa musí každý vyrovnať sám. Ja sa teraz zamýšľam nad takým zvláštnym druhom smútku,
ktorý sme doteraz nepoznali. Smútok z nedostatku osobnej komunikácie, rozhovorov s blízkymi, s priateľmi.
Smútok z tmy, zo zimy, ktorá ani nie je zimou, smútok z obáv a z veľmi vzdialenej perspektívy na lepšie časy.
Smútok a beznádej či dokonca strach mimoriadne negatívne ovplyvňujú kondíciu nášho imunitného systému,
nedobré nálady nás dostávajú do ohrozenia. Vzbúrme sa proti tej tme v nás, aby sme si veľmi neublížili. Preto
skúšajme, robme pokusy, ako rozjasniť našu myseľ. Nemôžeme sa s blízkymi stretávať? Tak im píšme... mobil
má každý a správy sú zväčša zadarmo. Stačí aj to krátke „ahoj, máš sa?”. Doprajme si hormóny šťastia z pohybu
na čerstvom vzduchu, potešme sa možno aj upratovaním v starej škatuli plnej ešte starších fotografií, robme
dobro, je ho tak málo okolo nás. Robme hocičo, len nebuďme smutní.
(Jarmila Trungelová)

UDIALO SA ......
december 2019 až január 2021
10.12.2019 – Na okresnom súde v Nových Zámkoch sa konalo prvé pojednávanie v právnej veci určenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti bývalej školy
v Malej Mani, ktorá bola najskôr prenajatá „Slovenke“ a následne na prevádzkovanie autoservisu. V tomto súdnom spore sa Obec Maňa ako žalobca dožaduje
vlastníctva tejto nehnuteľnosti voči žalovanej Slovenskej republike – Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.

13.12.2019 – V rámci procesu tvorby
nového Územného plánu obce Maňa
bolo zverejnené oznámenie o prerokovaní jeho zadania. 75-stranový dokument Zadanie ÚPN Obce Maňa s prílohami bol zverejnený na dobu 30 dní
na obecnej webovej stránke a oznámenie
s výzvou na predkladanie stanovísk bolo
rozoslané cca 50 verejným a súkromným
organizáciám.
18.12.2019 – Obec riešila dva prípady
porušenia zákona a VZN pri ktorých
išlo o priestupky neprihlásenia psov
do evidencie a nezabráneniu útočenia
a pohryznutia psom. V oboch prípadoch
boli uložené blokové pokuty.

19.12.2019 – Konalo sa pracovné stretnutie poslancov obecného zastupiteľstva, na ktorom bola prerokovaná príprava slávnostného obecného zastupiteľstva
k udeleniu čestného občianstva.
26.12.2019 – Konalo sa slávnostné
obecné zastupiteľstvo, na ktorom bolo
udelené Čestné občianstvo Obce Maňa
Mgr. Márii Bednárovej za celoživotné
dielo v oblasti folklóru, udržiavanie zvykov a tradícií a reprezentáciu obce.
15.1.2020 – Podľa harmonogramu príprav volieb do NR SR sa konalo 1. zasadnutie volebných komisií, na ktorom
navrhnutí členovia komisií zložili zákonom predpísaný sľub, zvolili si svojich
predsedov a podpredsedov a boli poučení o svojich právach a povinnostiach
spojených s prácou vo volebných komisiách.

20.1.2020 – Na základe povolenia
príslušných úradov bol v parku pri amfiteátri vykonaný výrub stromu jaseňa
štíhleho, vysokého viac ako 30 m, s obvodom kmeňa 460 cm, ktorý bol vo veľmi zlom zdravotnom stave a potenciálne
ohrozoval život a zdravie návštevníkov
parku.

23.1.2020 – Pri dopravnej nehode
osobného auta bola značne poškodená
a rozbitá časť ohrady cintorína v Malej Mani. Vzniknutú škodu si bude obec
uplatňovať prostredníctvom zákonného
poistenia auta, ktoré škodu spôsobilo.

27.1.2020 – Obec zaslala na Slovenský
pozemkový fond žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku parcelné číslo 1854/12, s výmerou 362 m2.
Na celej ploche tejto parcely je obecná
cesta, chodník a verejná zeleň, ktoré sú
súčasťou miestnej komunikácie ulice
T. Vansovej a z tohto dôvodu obec žiada
o jej delimitáciu do majetku obce.

30.1.2020 – V kultúrnom dome
na 2. poschodí boli obnovené dve miestnosti, ktoré slúžia FSk Dolina ako skladové priestory ich inventáru. V rámci
tejto úpravy bola osadená plávajúca
podlaha, obnovená maľovka a doplnené
vešiakové zostavy. Maľovka bola obnovená i na časti hlavných schodíšť v KD.

31.1.2020 – Zodpovední pracovníci
obce absolvovali školenie týkajúce sa
problematiky ochrany osobných údajom.
31.1.2020 – V obradnej sále domu kultúry sa konali dva sobášne obrady.
31.1.2020 – Pracovníci obce v priebehu decembra 2019 a januára 2020
nainštalovali vianočnú výzdobu a po vianočnom období ju zložili, okolo futbalového ihriska dosadili 165 kusov topoľov
a 40 kusov cypruštekov, z parku odstránili vetrom povyvracané stromy, vyzbierali popadané konáre stromov, odstránili
vyvrátenú vŕbu na ihrisku v M. Mani,
vykonali výrub chorého stromu javora
pri trhovisku, zo záhonov okolo potôčika
na námestí odstránili suché trsy okrasných tráv, odviezli a vyseparovali separované odpady z kontajnerov pri obecných
bytovkách, opravili vchodovú bránku
do cintorína v M. Mani a vchodové dvere
do spoločenského domu v M. Mani, vykonávali opravy a údržby obecných budov a strojov, ...

postoviska nebiologické odpady, čistili
od odpadov priestory za ohradou cintorína vo V. Mani a iné.

3.2.2020 – Na základe výsledku výberového konanie na obsadenie uvoľneného pracovného miesta na Obecnom
úrade v Mani na pozíciu s druhom práce
verejnoprospešné práce nastúpil nový
zamestnanec Daniel Hudec.
3.2.2020 – Od polovice roku 2015 sa
obec snažila získať do svojho vlastníctva prístupové parcelky na vyše 2,2 ha
obecnú plochu oproti cintorína vo Veľkej
Mani. Po vyše štvorročných jednaniach
s okresným úradom, so súkromnými
vlastníkmi a so Slovenským pozemkovým fondom boli tieto parcely č. 91,
336/2 a 336/3 zapísané katastrom do vlasníctva Obce Maňa.

4.2.2020 – Starosta obce, predsedovia
a zapisovateľky volebných komisií sa zúčastnili na školení k príprave a priebehu
volieb do NR SR.
5.2.2020 – V kultúrnom dome v Mani
sa konalo stretnutie starostov Združenia obcí Termál, na ktorom sa dohodli
na postupe pre získanie dotácií z Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu
projektov Miestnej akčnej skupiny Združenia Termál (MAS ZT) na rok 2020.

29.1.2020 – Na základe zmlúv o poskytnutí dotácií obec spracovala a zaslala
priebežné monitorovacie správy k projektom „Budovanie bezplatnej Wifi siete
v obci Maňa“ a „Zlepšenie kľúčových
kompetencií žiakov na Základnej škole
s materskou školou v obci Maňa“.
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31.1.2020 – Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce v priebehu
decembra 2019 a januára 2020 vyčistili
od náletových drevín oplotenie areálu
„Pajty“ a obecné parcely viníc na Starej
hore, vyseparovali z obecného kom-

8.2.2020 – V Spoločenskej miestnosti v Malej Mani sa konalo stretnutie zástupcov Pozemkového a lesného odboru
Okresného úradu s občanmi za účelom
informovania o pozemkových úpravách
v k. ú. Malá Maňa.

11.2.2020 – Konalo sa VIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré prerokovalo 13 bodov programu a prijalo
10 uznesení.

19.3.2020 – Na žiadosť lekárov nášho
zdravotného strediska bola vo všetkých
ambulanciách a čakárňach nainštalovaná
klimatizácia, ktorá v letných horúčavách
prispeje k zlepšeniu podmienok v budove strediska lekárom i pacientom.

12.2.2020 – Obec podala na Ministerstvo dopravy a výstavby SR žiadosť o dotáciu na vypracovanie nového Územného plánu Obce Maňa. Dotáciu žiadame
vo výške 80 % celkových oprávnených
nákladov čo je 17 280 €.

29.2.2020 – Pracovníci vykonávajúci
verejnoprospešné práce v priebehu februára čistili od náletových drevín obecné parcely viníc na Starej hore, čistili
od odpadov priestory za ohradou cintorína vo V. Mani a poľnú cestu na vinice
v Malej Mani.

20.2.2020 – V rámci projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
na Základnej škole s materskou školou
v obci Maňa “ bolo ukončené verejné
obstarávanie stavebnej časti a troch samostatných častí dodávok vybavenia
dvoch nových učební – jazykovej a polytechnickej na našej ZŠ.
29.2.2020 – Pracovníci obce v priebehu februára vykonali separáciu vyzbieraných elektroodpadov, odvoz veľkoobjemových odpadov, odviezli a vyseparovali separované odpady z kontajnerov
pri obecných bytovkách a v M. Mani,
ostrihali stromy pred Jednotou a pri lekárni, opravili lavičky na námestí a v cintoríne, vyrobili a nainštalovali do obnovených priestorov pre FSk Dolina nové
regále pre skladovanie folkloristického
inventáru, v budove na Domovine 1 nainštalovali nový podružný elektromer,
vykonali elektroinštalačné práce v základnej škole a v školskej jedálni, opravy
verejného osvetlenia, výmenu poklopov
na žumpách pri obecných bytovkách,
opravy kontajnera, plošiny, mulčovača,
opravu vetrom poškodenej strechy školskej jedálne, opravy a údržby v obecných
budovách, ...

2.3.2020 – Na základe výsledku výberového konanie na obsadenie uvoľneného pracovného miesta na Obecnom
úrade v Mani na pozíciu s druhom práce
verejnoprospešné práce nastúpil nový
zamestnanec Milan Sádovský.
2.3.2020 – Naša obec podala na Miestnu akčnú skupinu Združenia Termál
(MAS ZT) žiadosť o dotáciu na projekt
„Náučným chodníčkom za poznaním
miestnej krajiny a jej kultúrnych, historických i prírodných zaujímavostí –
Potulky Mikroregiónom Termál – časť
Maňa“. Dotácia vo výške 4090,2 € by
mala byť využitá na odstránenie náletových drevín v šírke bývalej poľnej cesty
z Dolnej Gedry, ktorá spája obec Maňa
a obec Trávnicu, čím by sa získal prejazdný stav, ktorý umožní uvedenú cestu
využívať ako turistickú trasu prípadne
cyklotrasu miestneho a regionálneho významu.

25.3.2020 – Podľa zákona č. 329/2018
Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov
obce, ktoré dosiahli mieru separácie komunálnych odpadov 30 a viac percent,
majú nárok na finančný príspevok z Environmentálnemu fondu. Naša obec má
za rok 2019 mieru separácie 43,693 %
a preto sme podali na Environmentálny
fond žiadosť o tento príspevok.

26.3.2020 – Na základe rámcovej dohody a výsledku verejného obstarávania
zákazky s názvom „ Zabezpečenie služieb
v odpadovom hospodárstve“ podpísala
obec Zmluvu o poskytnutí služby s víťazným uchádzačom Brantner Nové Zámky,
s. r. o. Predmetom zmluvy je zber, odvoz
a zneškodnenie tuhých komunálnych
odpadov a objemných odpadov na obdobie nasledujúcich troch rokov.

30.3.2020 – Pracovníci obce dokončili opravy lavičiek na verejných priestranMáňanský hlásnik
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stvách v parku, v parčíku na námestí,
v cintoríne, na futbalovom ihrisku a pri
lekárni.

31.3.2020 – Obec na základe nájomnej
zmluvy odovzdala novému nájomcovi
do prenájmu priestory na Domovine 1
na účel zabezpečovania predaja zmrzliny
a rýchleho občerstvenia.
6.4.2020 – Obec Maňa po nahlásení
zistenia jedného pozitívneho prípadu
ochorenia COVID-19 u obyvateľa našej
obce vykonala dňa 6.4.2020 na verejných
priestranstvách intravilánu časti obce
Veľká Maňa dezinfekciu vonkajšieho
mobiliáru - lavičiek, smetných košov,
autobusových zastávok a spoločných
priestorov - vchodov a schodísk v štyroch obecných nájomných bytovkách.

7.4.2020 – V období od 1. do 7. apríla
bol nákladným autom s mechanickým
nakladacím ramenom vykonaný pravidelný jarný zber konárov a následne bol
urobený ručný zber zvyškov. Celkove
bolo z obce odvezených 32 vlečiek drevnej hmoty, čo predstavuje množstvo cca
150 ton a to je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zatiaľ najväčší zber.

15.4.2020 – Na budove „Lekárne“ boli
opravené komíny, ktoré boli už značne
poškodené zubom času.
4
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na energetické zhodnotenie. Celkovo
bolo tejto drevnej hmoty 105,06 tony.

15. 4. 2020 – V Malej Mani bola vykonaná oprava ohrady cintorína pri
hlavnej ceste, ktorá bola poškodená pri
dopravnej nehode, opravená bola i časť
pletiva oplotenia v zadnej časti cintorína.

16.4.2020 – Poškodené schody pred
vchodmi do budovy spoločenského
domu v Malej Mani boli opravené – dostali nový dlažobný obklad.

16.4.2020 – Na základe výsledku verejného obstarávania obec zakúpila nový
osobný automobil Dacia Dokker s príslušnou doplnenou výbavou v celkovej
hodnote 12 876 €. Auto bude slúžiť pracovníkom obecného úradu pri bežných
pracovných potrebách a pri rozvoze obedov dôchodcom. Toto auto nahradí doteraz používanú Škodu Felíciu, ktorú obec
využívala 20 rokov.

21.4.2020 – Drevný odpad, ktorý bol
v obci vyzbieraný v priebehu roka a pri
jarnom zvoze, bol zoštiepkovaný veľkokapacitným štiepkovačom a odvezený

29.4.2020 – V priestoroch garáží
pri zdravotnom stredisku, kde má obec
uskladnený protipovodňový, záchranný
a hasičský príves a novozakúpené osobné
auto, bol nainštalovaný elektronický zabezpečovací systém – alarm.
30.4.2020 – Pracovníci obce v priebehu marca a apríla vykonali výrub
suchých a spadnutých stromov v parku
a na uliciach A. Hlinku a M. Kukučína,
odvoz veľkoobjemového odpadu, úpravu priestorov kompostoviska a miesta
na uloženie drevného odpadu na „Pajte“,
odviezli a vyseparovali separované odpady z kontajnerov pri obecných bytovkách,
podľa objednávok vykonali kultivátorom
jarnú rozrábku pôd, pokračovali v náteroch stĺpov verejného rozhlasu, opravili
bočnú bránu do areálu futbalového ihriska, vykonali opravu obecných strojov
Liaz - nosiča kontajnerov, traktora John
Deer, mulčovača, prípravu na STK Avie
vysokozdvižnej plošiny, čistili a zametali
verejné priestranstvá a začala aj prvá jarná kosba, ...

11.5.2020 – V Malej Mani „Za Náglovými“ na mieste ukladania biologických
odpadov boli osadené nové informačné
tabule pre lepšie rozlíšenie a jednoznačnejšie nasmerovanie ukladania osobitne
zelených a osobitne drevnatých biologických odpadov. Doterajší spôsob ukladania týchto dvoch zložiek viedol k ich
zmiešavaniu a tým k znehodnoteniu.
Z takto zmiešaného biologického odpa-

du nie je možné ďalej využiť drevnatú
časť štiepkovaním na energetické účely a zelený odpad na kompostovanie.
Z tohto dôvodu žiadame občanov, aby
pri ukladaní bioodpadov toto rozdeľovanie dodržiavali.

15.5.2020 – Na základe výsledku verejného obstarávania zákaziek na projekt s názvom „ Zlepšenie kľúčových
kompetencií žiakov na Základnej škole
s materskou školou v obci Maňa“ obec
podpísala štyri zmluvy na vybudovanie
dvoch nových učební - jazykovej a polytechnickej. Podpísané zmluvy sú na Časť
zákazky č. 1 – Stavebné práce v hodnote
23 710,46 €, Časť zákazky č. 2 - Učebné pomôcky pre polytechnickú učebňu
- v hodnote 20 433 €, Časť zákazky č. 3 IKT vybavenie pre jazykovú učebňu
- v hodnote 9 830 €, Časť zákazky č. 4
- Nábytok - v hodnote 16 135,06 €.
Hodnota celého projektu je vo výške
70 108,46 €.
Následne obec podala žiadosť o vykonanie kontroly procesu ich verejného obstarávania.
18.5.2020 – Pracovníci obce obnovili
lavičku pred rímskokatolíckym kostolom v Malej Mani.

21.5.2020 – Pracovníci obce obnovili
pieskovisko na detskom ihrisku na Námestí M. R. Štefánika a zväčšili ho z pôvodných 4 m2 na 16 m2.

26.5.2020 – Tak isto ako v predchádzajúcich rokoch bol opäť vykonaný chemický postrek 21 stromov pagaštanu
konského na verejných priestranstvách
našej obce proti škodcovi Ploskánikovi
pagaštanovému, ktorý spôsobuje poškodenie a skoré usychanie listov.
29.5.2020 – Pre potreby samostatného zaradenia do majetku obce boli vyhotovené znalecké posudky pre stanovenie
všeobecnej hodnoty troch nehnuteľností – budov. Hodnota skladu – garáže pri
zdravotnom stredisku bola stanovená
na 16 600 €, skladu miestneho hospodárstva na námestí na 28 700 € a účelovej budovy na Domovine 1 na 21 800 €.

9. 6.2020 – Na okresnom súde sa uskutočnilo 2. súdne pojednávanie vo veci
určenia vlastníctva budovy bývalej školy
v Malej Mani. V tomto súdnom spore sa
Obec Maňa ako žalobca dožaduje vlastníctva tejto nehnuteľnosti voči žalovanej
Slovenskej republike – Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.
10.6.2020 – Z iniciatívy a podnetu
manželov Pastorekových bolo pri detskom ihrisku v Malej Mani vysadených
8 ks. tisov, ktoré spestrili tento oddychový a športový priestor.

24.6.2020 – Do zadnej sklenenej steny autobusového prístrešku na Námestí
M. R. Štefánika už viackrát v letku narazili drobné spevavé vtáky a tieto nárazy
neprežili. Z tohto dôvodu bola na stenu
nalepená silueta dravého vtáka, ktorá by
takýmto úhynom mala zabrániť.

26.6.2020 – Vďaka tomu, že naša
obec mala za rok 2019 mieru separácie
komunálnych odpadov vyššiu ako 30 %,
mala naša obec nárok podať žiadosť o finančný príspevok z Environmentálnemu
fondu. Na základe tejto žiadosti sme získali tento finančný príspevok vo výške
1779,59 €.

30.6.2020 – Pracovníci obce v priebehu mesiacov máj a jún vykonávali
hlavne kosenie verejných priestranstiev,
zametanie a čistenie chodníkov parkovísk, strihanie živých plotov na námestí, doručovanie daňových rozhodnutí,
na zbernom mieste na „Pajte“ upravili
vyzbierané drevné odpady (okna, dvere,
nábytky) a pripravili ich na odvoz, opravovali a odstraňovali revíziou zistené
nedostatky na detských ihriskách, obnovovali a rozširovali na nich pieskoviská,
pripravovali výmenu poškodených lexanových stien autobusových prístreškov
pri Jednote, obnovovali nátery stĺpov
verejného osvetlenia a rozhlasu, vykonávali utesnenie plochy umelého potôčika
na námestí, opravu nosiča kontajnerov
LIAZ a jeho prípravu na STK, ...
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1.7.2020 – Na základe výsledku výberového konanie na obsadenie uvoľneného pracovného miesta na Obecnom
úrade v Mani na pozíciu s druhom práce
verejnoprospešné práce nastúpil nový
zamestnanec Juraj Ernihold.
7.7.2020 – V rámci zberu separovaných odpadov obec od občanov odoberá
i veľkoobjemové odpady, z ktorých značnú časť tvorí drevený odpad z nábytku,
skríň, stolov, stoličiek, okenných rámov,
stĺpov, dosiek a iného drevného odpadu.
Tento drevený odpad v množstve 42,6
ton, ktorý sme vyzbierali za posledné
roky, sme na základe zmluvy odovzdali
spracovateľovi na jeho recykláciu a opätovné zhodnotenie.

9.7.2020 – Obec prostredníctvom
zmluvného veterinára opäť vykonala odchyt dvoch túlavých psov, ktorí
na verejných priestranstvách ohrozovali
občanov.
17.7.2020 – Pracovníci obce v spolupráci s PaedDr. Miroslavom Polákom
vykonali opravu a povrchovú obnovu
všetkých drevených sôch pred kostolom.

22.7.2020 – Pre zber použitého šatstva máme v našej obci k dispozícii
5 kontajnerov, z ktorých 2 boli umiestnené pri Supermarkete Jednota, jeden
pri obecných bytovkách a 2 pri autoservise v Malej Mani. Pomerne často sa
stávalo, že rôzne odpady boli ukladané
aj okolo týchto kontajnerov, čo neprispievalo k príjemnému vzhľadu uvedených priestranstiev. Z tohto dôvodu boli
3 kontajnery vo Veľkej Mani premiestnené do priestoru trhoviska a 2 v Ma6
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lej Mani do menej frekventovanej časti
v dedine. Dúfame, že tým predídeme
znečisťovaniu ich okolia.

29.7.2020 – Umelý potôčik na námestí tečie už 10 rokov. Počas tohto obdobia sa vytvorením puklín a prasklín
v jeho koryte narušila jeho vodotesnosť
a tým v ňom dochádzalo, i napriek viacerým opravám, k stálemu úniku vody.
Z tohto dôvodu bolo narušené koryto
potôčika utesnené nátermi špeciálnej
hmoty a následne bol vykonaný viacvrstvový farebný povrchový hydroizolačný
náter.

4.8.2020 – V rámci opráv potôčika
bol zreparovaný aj mostík cez potok,
na ktorom bolo potrebné vymeniť odhnité časti.

11.8.2020 – Sprostredkovateľský orgán
pre Integrovaný regionálny operačný
program v Nitrianskom samosprávnom
kraji vykonal kontrolu verejného obstarávania (VO) 4 častí zákazky „Zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole s materskou školou v obci
Maňa“, pričom bolo skonštatované, že pri
VO jednotlivých častí ( stavebné práce,
učebné pomôcky, informačno-komunikačné technológia a nábytok) neboli zistené žiadne nedostatky. Obec teda bude
môcť v septembri 2020 prikročiť k ich
realizácii. Na uvedený projekt má Obec

s Ministerstvom hospodárstva a rozvoja
vidieka SR uzatvorenú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – dotácie pre našu obec vo výške
65 959 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

12.8.2020 – Na základe darovacej
zmluvy medzi Okresným úradom Nitra
a Obcou Maňa naša obec získala bezodplatne do svojho vlastníctva parcelu
č. 220/1, zastavanú plochu a nádvorie
vo výmere 409 m2 v intraviláne časti obce
Malá Maňa.
13.8.2020 – Na základe žiadosti občanov a na zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie bol vytvorený nový
prechod pre chodcov na miestnej komunikácii na ulici F. Jurigu. Miesto
prechodu je pred vyústením miestnej
komunikácie na hlavnú cestu II. triedy
č. II/511. Prechod je vyznačený vodorovným a zvislým dopravným značením
a samostatne osvetlený doplneným verejným osvetlením.

13.8.2020 – Na základe žiadosti obce
pre zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie boli na ceste cestu II. triedy
č. II/511 v úseku Žitavského luhu umiestnené dopravné značky „Pozor zver“.

18.8.2020 – Obec uzatvorila kúpne
zmluvy s dvomi známymi spoluvlastníkmi nehnuteľností parciel č. 143/4, 143/5,

144 a 145, zastavané plochy a nádvoria
v celkovej ploche 974 m2, ktorými
od nich odkúpila ich podiely na týchto parcelách v celkovom množstve
1400/23520. Súčasne bol na liste vykonaný výmaz neexistujúceho domu.
Po zápise tejto kúpy na katastri sa obec
stala jediným známym spoluvlastníkom
týchto nehnuteľností, ktoré v budúcnosti
plánuje vyčistiť a využiť ako parkovacie
plochy, ktorých je v obci trvalý nedostatok hlavne pri organizácii väčších podujatí.

28.8.2020 – Na parkoviskách pri obecných bytovkách boli novovyznačené parkovacie miesta a obnovené boli
na parkoviskách pri kostole a pri cintoríne.

31.8.2020 – Pracovníci obce v priebehu leta vykonali viacnásobné kosenie verejných priestranstiev, postreky
burín na chodníkoch, parkoviskách
a pri ohradách, umývanie autobusových
zastávok, čistenie a zametanie verejných
priestranstiev, parkovísk, okrajov ciest,
amfiteátra, parku, umelého potôčika,
strihanie živých plotov na námestí, odstránenie spadnutého stromu v parku,
doseparovanie biologických, drevných
a veľkoobjemových odpadov na zbernom dvore, odvoz železného šrotu a veľkoobjemových odpadov, úpravu terénu,
vyčistenie areálu a čistenie vnútorných
priestorov budovy „Pajty“, opravu brány
na Domovine 1, odstránenie torz starých
hojdačiek pri bytovkách, vyčistenie závesov v sále KD, vyčistenie plota cintorína
v Malej Mani od porastu kríkov, náter
stolov na trhovisku, opravu poškodeného pódia na amfiteátri, nátery stĺpov

rozhlasu, radarov a verejného osvetlenia,
opravy strojov, ...

15.10.2020 – V kultúrnom dome na prízemí boli vymenené zárubne dvier
na oboch vchodoch do WC. Pôvodné
zárubne boli prehrdzavené a znemožňovali riadne uzatváranie dvier, preto boli
vybúrané, následne boli osadené nové,
okolie zárubní bolo nanovo okožované,
zapucované a vymaľované.

4.9.2020 – Na budove lekárne bola
vykonaná výmena zábradlia na terase, náter rebríka a oplechovania atiky
na streche.

26.9.2020 – V budove športovej
kabíny bola vykonaná oprava bojlera
na ohrev vody pre spoločné sprchy, výmena sklenej výplne na dverách, drobné
opravy osvetlenia a úprava podzemného
elektrického vedenia k čerpadlu pre zavlažovanie futbalového ihriska.

22.10.2020 – V rámci projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
na Základnej škole s materskou školou
v obci Maňa“, na ktorý má naša obec
s Ministerstvom hospodárstva a rozvoja vidieka SR uzatvorenú zmluvu
o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku – dotácie vo výške 65 959 €
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, bolo k realizácii stavebných prác
vykonané odovzdanie a prevzatie staveniska a dodávateľom boli zaslané objednávky na dodávku učebných pomôcok
a zariadenia učební.

9.10.2020 – Na vyústení miestnej komunikácie ulice M. Kukučina na hlavnú
cestu bol zrekonštruovaný jej výjazd,
ktorý bol úzky a poškodený. Rekonštrukciou sme ho rozšírili, spevnili a obnovili
sme na ňom asfaltový povrch.

5.10.2020 – Pracovníci obce vykonali
kompletnú obnovu prívesného vozíka
za osobné auto, ktorý obec používa už
20 rokov.

25.10.2020 – Po desiatich rokoch
od realizácie rekonštrukcie námestia
pred kultúrnym domom bola vykonaná oprava drevenej skulptúry, ktorej
vrchná drevená časť bola vplyvom poveternostných podmienok prehnitá. Tieto
vrchné časti boli nahradené novými, súčasne bol na nich umiestnený nový erb
obce a na vlajkových stožiaroch bili vyvesené nové zástavy.

Máňanský hlásnik

7

28.10.2020 – Na križovatke pri Jednote boli opravené obe autobusové
zastávky, na ktorých bolo ich lexanové
opláštenie poškodené lepením plagátov,
sprejovaním, vypaľovaním a vyrezaním
dier. Celé opláštenie bolo nahradené novým a obnovený bol aj náter ich lavičiek.
Náter bol obnovený i na autobusových
prístreškoch pri železničnej stanici a pri
viniciach na Starej Hore.

30.11.2020 – Miestna akčná skupina Združenia Termál (MAS ZT) získala
od Nitrianskeho samosprávneho kraja
dotáciu vo výške 36 195,69 EUR na realizáciu projektu vybudovania siete turistických chodníkov v rámci územia
Združenia obcí Termál pod názvom
„NÁUČNÝM CHODNÍČKOM ZA POZNANÍM MIESTNEJ KRAJINY A JEJ
KULTÚRNYCH,
HISTORICKÝCH
I PRÍRODNÝCH ZAUJÍMAVOSTÍ Potulky Mikroregiónom Termál“. Časť
hlavnej červenej trasy, ktorá začína na železničnej stanici v Kmeťove, prechádza v našom katastri cez Dolnú Gedru
po poľnej ceste smerom na Hornú Gedru a ďalej do Trávnice. Časť tejto cesty
od Dolnej Gedry sa dlhodobo nevyužívala a zarástla náletovými kríkmi.
Pre spriechodnenie tejto časti bolo potrebné tieto porasty odstrániť. V rámci
čiastkového projektu Obce Maňa bola
na základe povolenia výrubu táto časť
cesty strojovo vyčistená v celkovej dĺžke
650 m a v celkovej hodnote 4099 EUR,
pričom sme na tento účel od MAS ZT
získali dotáciu vo výške 3886 €.

4.12.2020 – Pracovníci obce počas
jesene pokračovali v kosení verejných
priestranstiev a parku, odstránili spadnute stromy v parku, vykonávali mulčovanie a orby záhrad, čistenie a zametanie verejných priestranstiev, parkovísk,
okrajov ciest, cintorínov, hrabanie opadaného lístia na námestí, nátery stĺpov
v Malej Mani, vyčistili plot cintorína
v Malej aj V. Mani od porastu kríkov,
na budove Domovina 1 vykonali opravu
strechy a doplnili jej oplotenie, opravili
strechu na spoločenskej miestnosti v Malej Mani, čistili okolie i vnútorné priestory budovy „starého MNV“ na námestí,
od náletových kríkov čistili aj priestor
pre nové parkovisko na rohu Uličky, vykonali tiež opravy výtlkov na miestnych
komunikáciách a na ceste na Starej Hore,
rozhlasu, verejného osvetlenia, opravu
nosiča kontajnerov Liaz, inštaláciu vianočného osvetlenia, dosadenie topoľov
okolo ihriska.

30.11.2020 – K náučnému chodníku
na Žitavskom luhu v intraviláne a extra8
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viláne našej obci pribudol nový náučný
chodník s názvom „História a súčasnosť obce Maňa“, ktorý Vás prevedie
po 10-tich výnimočných pamiatkach
a lokalitách obce. Zameriava sa na historické, kultúrne i prírodné zaujímavosti,
o ktorých sa viacej dozviete na 12-tich
informačných tabuliach na jeho 13,8 km
dlhej trase, ktorej začiatok je na Námestí M. R. Štefánika. Samotné informačné
tabule sme pripravili v spolupráci s Katedrou geografie a regionálneho rozvoja
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
a s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Podľa projektu firmy
„Atelier Domova“ nosiče tabúľ z agátového dreva a kari-rohoží zhotovili a v teréne osadili pracovníci obce.
V spolupráci s Univerzitou Konštantína
Filozofa v Nitre a s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja
pre podporu rozvoja cestovného ruchu
sme k náučnému chodníku pripravili
i propagačné materiály - letáky a skladačky, ktoré sú záujemcom k dispozícii
na obecnom úrade aj s novým letáčikom
k náučnému chodníku na Žitavskom
luhu.
Pozvánka na návštevu nového náučného
chodníka bola odvysielaná v relácii Slovenského rozhlasu „Rádiovíkend“.
Aj Vás pozývame na prechádzku
po oboch chodníkoch a prajeme Vám
príjemné chvíle pri spoznávaní a možno
i novoobjavovaní krás a zaujímavostí našej obce.
Ing. Igor Sádovský, starosta obce

Celoplošné testovanie
na Covid-19 v obci Maňa
Prvé celoplošné testovanie obyvateľov SR na ochorenie COVID-19,
ktoré sa uskutočnilo cez víkend
v dňoch 31.10.2020 a 1.11.2020 v čase
od 7:00 hod. do 22:00 hod., prebiehalo v našej obci na dvoch odberných
miestach, 1. v exteriéri kultúrneho
domu a 2. v telocvični základnej školy. V sobotu bolo otestovaných 831
občanov a v nedeľu 274. Okrem toho
bolo v sobotu samostatne otestovaných 148 klientov a zamestnancov
Zariadenia sociálnych služieb Kamilka priamo v zariadení. Celkovo
tak bolo v našej obci otestovaných
1253 občanov.
Výsledky testovania boli pre našu
obec veľmi priaznivé, pozitívne prípady boli len 4, čo predstavuje len
0,32 % testovaných a preto sme v tom
čase nemuseli testovanie zopakovať.
Testovanie prebiehalo plynule
a pokojne, v sobotu so zhruba hodinovým čakaním v radoch a v nedeľu
prakticky priebežne bez čakania.
Toto 1. kolo v spolupráci s obcou
organizovalo Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo vnútra SR.
Druhé celoplošné testovanie a ďalšie kolá testovania organizovala a zabezpečovala už len samotná obec.
2. kolo sa konalo len jeden deň
v priebehu soboty 23.1.2021 opäť na
dvoch odberných miestach a v rovnakom čase. Celkovo bolo otestovaných 636 občanov.
Výsledky testovania boli v našej
obci horšie ako na jeseň, mali sme
5 pozitívne testovaných občanov, čo
je z počtu testovaných viac ako dvojnásobné zvýšenie na 0,79 %.
Vďaka možnosti elektronickej rezervácie presného minútového času
testovania prebiehalo testovanie plynule a pokojne, prakticky priebežne
bez čakania. Čakalo sa len nevyhnutný čas na vyhodnotenia testov.
Tretie kolo testovania sa konalo
v sobotu 30.1.2021 rovnako ako
predchádzajúce. 3 pozitívne výsledky z celkovo otestovaných 748 osôb

bolo 0,4 %, pričom len jeden pozitívny prípad sa týkal občana našej obce,
ostatní dvaja pozitívni boli z Vrábeľ
a z Nitry. Pozitivita samotných občanov Mane tak bola len 0,13 %, čo
bola veľmi dobrá správa.
Výsledok štvrtého kola testovania, ktoré prebehlo 6.2.2021, bol tiež
relatívne potešujúci. Zo 696 testovaných mali pozitívny výsledok testu
dvaja, čo je 0,29 %.
V porovnaní s celoslovenským
a okresným stavom je stav rozšírenia
tohto ochorenia v našej obci pomerne priaznivý.
V mene obce ďakujem všetkým
zodpovedným občanom za ich účasť
na testovaní, príslušníkom vojska
a polície za dobrú spoluprácu a hlavne ochotným a obetavým členom
testovacích tímov.
Ďakujem dobrovoľným zdravotníkom, ktorí priamo vykonávali odbery sterov a ich vyhodnocovanie
v prvom kole, MUDr. Barbore Slobodníkovej, PhDr. Zdenke Pintešovej, Ivete Vargovej, Barbore Erniholdovej, Danielovi Výberčimu, Mgr.
Barbore Abrmanovej, Márii Černákovej, Mgr. Zuzane Szabóovej a Eleonóre Vašekovej.
Ďakujem tiež dobrovoľníkom v prvom kole, ktorí v tíme vykonávali administratívne práce vstupnej eviden-

cie a vystavovania certifikátov Elene
Chromekovej, Veronike Horníkovej,
Mgr. Mariánovi Vizymu a Dominikovi Tinákovi ml.
Osobitne ďakujem zdravotníkom
a administratívnym dobrovoľníkom,
ktorí tieto práce vykonali v ďalších
troch kolách, MUDr. Barbore Slobodníkovej, PhDr. Zdenke Pintešovej, Barbore Erniholdovej, Ivete
Vargovej, Anne Dojčanovej, Márii
Černákovej, Ľudmile Pecekovej, Andrei Pintešovej, Erike Výberčiovej
a Dominikovi Tinákovi ml.
Ďakujem za ochotu aj mnohým
ďalším dobrovoľníkom, ktorí sa síce
do tejto práce nezapojili, ale prihlásili sa a boli ochotní pomôcť.
Ďakujem tiež vedeniu a zamestnancom základnej školy za spoluprácu a prípravu odberového miesta
v telocvični, pánovi Jozefovi Cigáňovi za rýchle odstránenie výpadku
elektriny počas prvého testovania
v telocvični, pánovi Petrovi Štrbovi z Veľkých Loviec za sfunkčnenie
rezervačného systému, Mgr. Michalovi Hraškovi a Mgr. Pavlovi Sojkovi za IT pomoc pri príprave evidenčných dokumentov k testovaniu
a všetkým zamestnancom obce, ktorí
zabezpečovali všetky prípravné administratívne práce a materiálne vybavenie odberných miest.
Ešte raz všetkým srdečne ďakujem
za ochotu prispieť k spoločnému úsiliu v boji proti tejto chorobe.
Ing. Igor Sádovský, starosta obce
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Kultúrne aktivity v obci
Fašiangy a plesová sezóna v roku
2020 ešte nenaznačovali, že niečo nie
je v poriadku a že po fašiangoch naozaj nastane dlhý čas “pôstu” po kultúrnych podujatiach.
5.1.2020 sme zabezpečili divadelné predstavenie: Frndolína, ktoré
nacvičil Divadelný súbor “Kde bolo,
tam bolo” z Dolného Ohaja.
16.2.2020 sme pozvali seniorov
na fašiangové posedenie. O dobrú
náladu sa postarala speváčka a muzikálová herečka – Gizka Oňová. Vinohradníci 22.2.2020 zorganizovali
19. ročník Súťaže vo varení Starohorského guláša. 1.3.2020 sa konal
Mariášový turnaj – Požitavská liga.
Ďalšie naplánované podujatia sa
nám z dôvodu epidemiologických
opatrení nepodarilo zrealizovať.
Počas leta, kedy sa opatrenia čiastočne uvoľnili, sme organizovali
podujatia na voľnom priestranstve.
Využívali sme amfiteáter, kde sme
v rámci projektu “Čítajme a tvorme v knižnici aj mimo nej ...”, ktorý

podporil Fond na podporu umenia,
zorganizovali 12.7.2020 tvorivé dielne, ktorých téma bola Lipa malolistá. Predstavili sme techniky drotárstvo, hrnčiarstvo, maľovanie voskom a maľbu na sklo. Okrem toho
sme pripravili odbornú prednášku,
ochutnávku čajov, výstavu kníh a hry
pre deti. Na pamiatku tohto milého popoludnia sme zasadili mladú
lipku.
Ďalšie tvorivé dielne sme zorganizovali 9.8.2020 s témou Levanduľa
10
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lekárska.Opäť sme sa stretli a spoločne strávili pekné chvíle v tieni
stromov nášho parku. Naše poďakovanie patrí šikovným remeselníčkam
Renate Sádovskej, Janette Imrovej,
ktoré trpezlivo tvorili s deťmi ale i
s dospelými, ktorí prejavili záujem;
ďalej Slávke Tinákovej, Martinke
Račekovej a Mgr. Zuzke Račekovej,
ktoré pre nás pripravili mydielká,
džemy, tinktúry,dekoračné predmety, chutné pečivo a mnohé drobnosti,
v ktorých nechýbali liečivé bylinky; pracovníkom obecného úradu,
členkám MO MS Maňa, Ing. Petrovi
Hudecovi, predsedovi ZO SZZ Maňa
za odborné prednášky na tému Lipa
malolistá – symbol Slovanov a Liečivé účinky levandule lekárskej.
Podujatia v parku počas prázdnin
pokračovali. Partia hlavne starších
ľudí sa štyrikrát stretla s inštruktorkou Svetovej akadémie moderného
Nordic Walkingu – Máriou Klingovou, ktorá nás zasvätila do tajov
správnej chôdze palicami Nordic

Walking a predstavila nám zdravotné benefity tejto techniky. Tieto aktivity podporila Obec Maňa a Miestny
odbor Matice slovenskej v Mani.
V rámci Kultúrneho leta v miestnom parku sme 23.8.2020 pripravili
Popoludnie s folklórom, kde vystupovali FSk Dolina a Máňanská muzička. 30.8.2020 sa konal koncert domácej skupiny MetalHeart a kapiel
Deciliter rumu a The Smal-l-town
Boy.

Hodové slávnosti v časti obce
Malá Maňa boli 13.9.2020, o dobrú zábavu, príjemné posedenie sa
postarala Spevácka skupina Lipka
z Tehly. Hody v časti obce Veľká
Maňa boli 20.9.2020. Naši záhradkári pripravili pre návštevníkov Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov, nechýbali ani kolotoče a dobrú náladu sa
postarala Čertovská muzika.
Príjemné, slnečné hodové popoludnie ukončilo organizovanie našich ďalších kultúrnych aktivít. Opäť
nastúpilo obdobie obmedzovania sa,
zákaz vychádzania, testovania a dodržiavania epidemiologických opatrení, ktoré trvá doteraz.
Jarmila Trungelová
27.9.2020 Rádio Regina Západ
odvysielalo v relácii „Na slovíčko
slovíčka“ rozhovor s Mgr. Máriou
Bednárovou, ktorá priblížila poslucháčom tému „Ako sa hovorilo v obci Maňa“. Rozhovor nájdete na adrese:https://reginazapad.rtvs.sk/
relacie-a-rubriky/na-slovicko-slovicka/235400/ako-sa-hovorilo-v-obci-mana
28.11.2020 Rádio Regina Západ
odvysielalo v relácii „Čo ma živí,
čo ma teší“ rozhovor s remeselníčkou Renátou Sádovskou, ktorá po-

slucháčom predstavila svoje záľuby:
hubárčenie, výrobu keramiky, úpravy okrasných záhrad, maľovanie.
Celý rozhovor si môžete vypočuť
na adrese: https://reginazapad.rtvs.
sk/clanky/ludia/241181/co-ma-zi-

vi-co-ma-tesi-renata-sadovska?fbclid=IwAR0tLGVqOwo48ltqytG3a5iJDVvia-h45Y_-HkmsXu7TohC9HOaLXKA1hag
28.11.2020 Rádio Slovensko v relácii „Rádiovíkend“ odvysielalo rozhovor so starostom obce Ing. Igorom Sádovským na tému Náučný
chodník „História a súčasnosť obce
Maňa“. Rozhovor nájdete na adresehttps://www.rtvs.sk/radio/archiv/1120/1462516, rozhovor sa začína na minutáži 15:20.

Venček 2020

Zimné mesiace sú pre veľa ľudí časom oddychu, no pre našich deviatakov
je to príprava na venček – kurz spoločenských tancov. Inak to nebolo ani
17. januára 2020, keď trieda našich deviatakov absolvovala prípravu na ich
nezabudnuteľný večer. Ako vždy všetky začiatky sú ťažké. Popletenie si latinsko-amerického tanca „Cha-cha“ s tancom „Jive“ alebo štandardný „Valčík
s „Waltzom“. Všetko sa zladilo a prišla chvíľa očakávania. Nádherne vyzdobená sála, rodičia hrdí na svoje dieťa, dievčatá zmenené krásnymi šatami
a účesom, chlapci v krásnych oblekoch s motýlikom. V sále prítmie a z reproduktoru sa ozve hlas: „Dámy a páni – valčík“.
Mária Černáková, Martin Sojka
P.S: Zvlášť by som chcela poďakovať nášmu Jojovi Cigáňovi, ktorý neodmysliteľne patrí do nášho tanečného kolektívu, bez ktorého by ani jeden venček nebol takto pripravený. Aj keď je taký mladý dôchodca, prajeme mu hlavne veľa, veľa zdravia a dúfame, že spolupráca s ním bude i naďalej pokračovať.
Ďakujeme za všetko,
Marka a Martin.

Činnosť Knižnice Vševlada Jozefa Gajdoša
poznačili pandemické opatrenia.
Knižnica bola pre návštevníkov prevažne zatvorená. Tento čas sme využili na sprevádzkovanie nového
knižničného programu KOHA, ktorý nám dodala Slovenská národná
knižnica. Po inštalácii programu sme
vkladali do kníh čiarové kódy, ktoré nám urýchlia výpožičný proces,
vyhľadávanie kníh a revízie fondu.
V súčasnosti knižnica vlastní takmer
10700 zväzkov kníh.

zájazd do Ružomberka, miesta posledného odpočinku nášho rodáka,
spisovateľa Benjamína Tináka...)
• „Akvizícia kníh pre Knižnicu
Vševlada Jozefa Gajdoša v Mani“
vo výške 2000 €. Z týchto finančných
prostriedkov sme kúpili 182 nových
kníh, ktoré sú pripravené pre našich
čitateľov. Knihy sme kúpili od regionálneho dodávateľa Kníhkupectvo

Malý princ vo Vrábľoch. Knižnica
je otvorená a pri dodržaní všetkých
bezpečnostných a hygienických
opatrení ju môžete navštíviť. Návštevu knižnice je nutné najprv konzultovať na tel. čísle 0908 409 180. Tešíme sa na vašu návštevu a prosíme
o vrátenie kníh, ktoré už máte dlhšie
vypožičané ale nemohli ste ich, nie
vašou vinou, vrátiť.
Jarmila Trungelová

Fond na podporu umenia schválil
pre knižnicu v roku 2020 dva projekty:
• „Čítajme a tvorme v knižnici
aj mimo nej“ vo výške 1500 € (tento projekt ešte prebieha, čakajú nás
besedy so spisovateľkou Janou Pronskou, regionálnym spisovateľom
Miroslavom Eliášom, autobusový
Máňanský hlásnik
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Aktivity Folklórnej
skupiny Dolina Maňa
Folklóristi rok 2020 začali netradične, nie spevom a tancom, ale
rekonštrukciou šatnice a to vtedy ešte netušili, že vlastne celý rok
bude netradičný – takmer bez spevu
a tanca.
18.1.2020 sme sa stretli na každoročnom vyhodnotení, spomínali
sme na rok 2019, bilancovali, čo všetko sa nám podarilo a čo by sme chceli zlepšiť. Podrobne sme zhodnotili
podujatie, ktoré sme 26.12.2019, venovali našej zakladateľke Márii Bednárovej, pri príležitosti jej životného
jubilea. Ako poďakovanie za jej celoživotné dielo jej obec Maňa pri tejto
príležitosti udelila ocenenie „Čestný
občan“.

Tiež sme sa dohodli, že je potrebné
urobiť rekonštrukciu našej šatnice.
Za pomoci pracovníkov obecného
úradu sme úplne vyložili naše dve
miestnosti, vymenili podlahu, vymaľovali a nanovo zariadili našu krojovňu. Pri ukladaní krojov sme previedli
digitalizáciu každej krojovej súčasti, všetko sme nafotili, zaevidovali
a vytvorili nový systém pri používaní
a požičiavaní krojov.
12
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Fond na podporu umenia nám
podporil projekt „Otvárame truhlice starých materí - udržiavame
zvyky a kroje obce Maňa“ a preto
sa nám podarilo pre všetkých členov
zakúpiť nové tanečné čižmy - 10 ks
s tvrdou sárou pre mužov a 25 ks
s mäkkou sárou pre ženy. Zakúpili
sme nový kašmír na sviatočné kroje a pani učiteľka Bednárová ušila
25 sukní (16 bielych kašmírových
pre dievčence; 9 čiernych kašmírových pre ženy) a 49 kašmírových
pruclíkov (18 čiernych, 16 červených
a 15 zelených, ktoré ešte dokončujeme). Okrem toho sa nám podarilo
zakúpiť nový kontrabas, violu a videokameru.
Bola to práca, ktorá nám vyplnila
obdobie, kedy sme sa nemohli stretávať na nácvikoch, vystúpeniach. Podarilo sa nám vydať aj reprezentačnú
fotoknihu s názvom: Mgr. Mária
Bednárová – folkloristka telom
a dušou.

Pokiaľ nám pandémia umožnila
sme vystupovali na narodeninovej
oslave v Dedinke, previedli sme 8 čepení nevesty, účinkovali sme na mestskej zabíjačke vo Vrábľoch. 23.8.2020
sme prvý raz vystupovali v nových
krojoch v spoločnom programe
s Máňanskou muzičkou. Pre našich
divákov pripravili Folklórne popoludnie v miestnom parku. Na záver
sme sa poďakovali Jozefovi Cigáňovi
za dlhoročnú spoluprácu pri ozvučovaní všetkých našich podujatí.
Na dôchodku mu prajem veľa zdravia a spokojnosti v kruhu najbližších.
Leto sme ukončili opäť netradične
grilovačkou vo Vlkase. Za pozvanie
ďakujeme nášmu umeleckému vedúcemu – Marekovi Holkovi.

Činnosť ZPCCH a SZTP

Na záver chcem poďakovať za priazeň a podporu, za Vaše 2%, obci Maňa, Fondu na podporu umenia, Nitrianskemu samosprávnemu kraju,
pracovníkom obce za výrobu dvoch
stojanov – vešiakov do šatnice, skladaniu nábytku, prípravu podujatí
v parku... Zároveň sa opäť uchádzame o 2% z vašich daní. Potrebné
informácie a tlačivá sú na stránke
www.fsk-dolina.sk/index.php/2p-zdane.
Jarmila Trungelová

Milí naši členovia. Rok 2020 bol
pre nás niečím iným. Nemohli sme
sa stretnúť na našich akciách ako je
Výročná členská schôdza, športový
deň, púte, výlety, kúpanie, batôžkové posedenie atď...,ale i tak sa nám
podarilo uskutočniť niečo pre Vás.
Jar rýchle ubehla a priblížil sa 1.jún Medzinárodný deň detí. Detičky dostali k svojmu sviatku malý darček.
V auguste sme sa stretli s jubilantmi, ktorí oslávili svoje okrúhle
narodeniny 50 - 60 - 70 - 80 rokov
života. Pani Tináková každej skupine zablahoželala peknou básňou
z vlastnej tvorby. Príjemné posedenie
spestrili svojou hrou a spevom naše

Aktivity Miestneho odboru
Matice slovenskej v Mani
21.7.2020 sme si na námesti pripomenuli 140. výročie narodenia Milana
Rastislava Štefánika. Matičiari a FSk Dolina Maňa pripravili spomienkovú
slávnosť, kde sme si priblížili život a dielo tohto velikána slovenského národa.
Zazneli hymnické piesne a na záver sme položili veniec k jeho buste.
22.8.2020 Miestny odbor Matice slovenskej v Mani usporiadal jednodňový
autobusový zájazd. Cieľom zájazdu bola návšteva dreveného artikulárneho
kostola v Hronseku, prehliadka Bystrianskej jaskyne, jazda Čiernohronskou
železničkou a návšteva lesníckeho skanzenu vo Vydrove.
V októbri 2020 sme si pripomenuli nedožité 90-te narodeniny lekára, spisovateľa Benjamína Tináka, Čestného občana obce Maňa.
Miestny odbor Matice slovenskej v Mani v spolupráci s obcou Maňa, z iniciatívy Ing. Mariána Manducha
a s láskavým súhlasom dedičov:
manželky Zity Tinákovej a dcér: Tatiany Tinákovej
- Dudrovej, Aurélie Plávkovej - Tinákovej a Kataríny
Brontvai vydali úspešnú spisovateľovu knihu Putovanie za snom. Kniha je hotová a čaká na svojich čitateľov.
Jarmila Trungelová

deti. Máňanská muzička rozospievala jubilantov. Malý darček a kvietok
verím, že každého potešil. Posedenie
sa podarilo - ďakujeme účinkujúcim
i oslávencom za účasť.
Podarilo sa nám zabezpečiť rekondično - rehabilitačný pobyt v Sklených Tepliciach. Masáže, kúpele pomohli nabrať nové sily členom do ich
ďalšej práce. Krásne výročie - 50 rokov spoločného života - Zlatú svadbu, si pripomenuli dva naše páry.
Zaželali sme im, nech sľuby, ktoré si
dali, stále tvoria jeden hlas a je z nich
dokonalá melódia do ďalších spoločných rokov. Pre sv. Mikuláša zákaz návštev neplatil a do vyčistených
a pripravených čižmičiek priniesol
deťom sladkú odmenu. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám darovali svoje 2%. Pomáhajú nám tak
robiť radosť pre Vás všetkých. I tento
rok sa uchádzame o Vaše 2%. Vopred
ďakujeme.

Dôstojne sme sa rozlúčili i s našimi zomrelými členmi - Nech ich Pán
prijme do svojho kráľovstva. Vianoce sú sviatky pokoja, radosti, návštev.
Posedenia u chorých a starších neboli, ale snažili sme sa, aby vianočný
balíček a pohľadnica s pozdravom
krásnych sviatkov našla každého
nášho člena.
Rok 2020 sa skončil. Preveril naše
myslenie, chápanie jeden - druhého,
ochotu pomôcť. Verím, že i keď sme
sa nemohli stretávať, posilnil nás
v láske, dobrote, službe k druhým.
Želáme všetkým členom nech - ROK
2021 - bude zasa rokom spoločných stretnutí. Prajeme šťastie, lásku
a hlavne veľa, veľa zdravia. Tešíme
sa na Vás a naše spoločné stretnutia.
Prežite ho v šťastí a zdraví.
Anna Jančová
Máňanský hlásnik
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Máňanská muzička
Začiatkom uplynulého roka prešla
organizačnými zmenami. Rok 2020
bol pre nás všetkých iný, no napriek
tomu výnimočný. Naším prvým vystúpením v novej zostave posilnenej
harmonikárom Matejom bol Záhradkársky ples u nás, v Mani.
Koncom januára prijal našu ponuku umeleckého vedúceho Ondrej
Debrecéni, pod ktorého vedením
odvtedy pracujeme a zdokonaľujeme sa.
Keďže myšlienka mať čisto detskú
ľudovú hudbu v nás stále rástla, k našim huslistom, flautistke a speváčke
pribudli ďalšie deti: cimbalista Matúš a Matej, ktorý sa začal učiť hrať
na kontrabas.
Koronou skúšaní sme veru nezaháľali a stretávali sa aspoň pri online nácvikoch. Ich výsledkom bolo
video, ktoré sme zverejnili na našich
sociálnych sieťach. Keď sme sa v júni mohli stretnúť konečne zoči –
voči, oslávili sme MDD ako sa patrí.
Nechýbalo výborné jedlo, super
zostava, zábavný program, súťaže
a odovzdávanie medailí. V tento deň
sme tiež oslávili aj 18.narodeniny našej huslistky, s ktorou sme sa rozlúčili
darčekom na pamiatku.
Tradične sme vystúpili na hodových slávnostiach vo Vlkase, kde
vládla ako vždy príjemná atmosféra.

14
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Keď sa konečne uvoľnili opatrenia,
užili sme si ich plnými dúškami.
V auguste sme vystúpili na stretnutí členov – jubilantov ZPCCH
a SZTP. Projekt „Spojme generácie
v ľudovej piesni“ pod záštitou Fondu na podporu umenia sme ukončili
na Folklórnom popoludní v miestnom amfiteátri, kde sme vystupovali
spolu s Dolinou Maňa.

V dňoch 26. - 30. augusta absolvovali naši najmladší členovia hudobné dielne „Na našu nótu“ v Trávnici,
ktoré organizovalo Krajské osvetové
stredisko Nitra. Deti pracovali pod
vedením skvelých lektorov a získavali nové skúsenosti v interpretácií
ľudovej hudby. Spoznali veľa nových

mladých muzikantov, s ktorými si
zahrali na záverečnom koncerte.
Príchodom jesene a druhej vlny
pandémie sme znovu boli odkázaní
stretávať sa iba online a oželieť naše
nácviky plné smiechu, súťaží v hudobnej teórií a spoločnom hraní.
Od novembra sme sa venovali
hľadaním koledy, ktorá pochádza
z nášho regiónu. Týmto sa chceme
veľmi pekne poďakovať za spomienky z detstva pani Milke Bujdákovej,
ktorá nám koledu poskytla tak, ako
si ju pamätala. Následne sme koledu
znotovali a výsledok ste mohli vidieť
na našich sociálnych sieťach. Tiež by
sme sa chceli poďakovať obci Maňa
za finančnú podporu, tete Jarke
Trungelovej za ochotu vždy pomôcť,
p. uč. Bednárovej za inšpiráciu a šitie krojových súčastí a nášmu „ujovi
Ondrejovi“ za pokoj a nádej v lepší
zajtrajšok.
Víziu nového roka spájame s nádejou častejšieho kontaktu s divákmi
a hlavne aby nám rok 2021 priniesol
všetko to, čo nám v roku 2020 chýbalo.
Bc. Petra Slováková Kalincová

Ľudová hudba ČERTOVSKÁ MUZIKA, ktorej členmi sú Jožko Döme,
Leopoldko Čery, Hanka Abrmanová, Nelka Andrášiková, Tiborko
Ďuráč, Adam Holka a Jana Čeryová
Gajdošová, zažila v roku 2020 svoje

V druhom videoklipe sme sa tiež
inšpirovali pozoruhodnými miestami našej Mane. Tentokrát sme sa
vybrali na „Próby“ k dvom krížom
a potoku na „Jedenadvaciatej“. Krása máňanského chotára sa ukázala

prvé úspešné premiérové vystúpenie
na Školskom plese ZŠ s MŠ Maňa.
Situácia sa však skomplikovala
v marci 2020 v dôsledku nepriaznivej
epidemiologickej situácie, podobne
ako pre všetky umelecké a kolektívne
telesá. Nelenili sme a začali sme hľadať spôsob, ako by sme vedeli svojich
divákov a poslucháčov osloviť, aj keď
nebolo možné verejné stretávanie
a boli zrušené akékoľvek kultúrne
aktivity. Vynikajúcim nápadom a cestou, ktorou sme sa ubrali, bola príprava a točenie videoklipov. A tak
vďaka nim máme neustály kontakt
s divákmi.
Prvý videoklip pod názvom „Kvetový sneh“, mal premiéru v júni 2020.
Účinkovali v ňom okrem členov
Čertovskej muziky aj žiaci SZUŠ
Jozefa Dömeho. Videoklip sa točil
v katastri obce Veľká Maňa, kde hlavnou kulisou, dokonale dotvárajúcou
atmosféru, bola špeciálna rastlina
facélia vratičolistá, ktorá na pohľad
skutočne pripomína nádherný, voňavý kvetový sneh.

v plnej sile a bohatstve tesne pred
žatvou. Videoklip „Ide počtár“ sa vy-

Jeseň roku 2020 sa opäť niesla v duchu rôznych obmedzení, preto sme
sa znovu rozhodli a chopili myšlienky prísť s ďalším videoklipom, ktorý sa, podobne ako predchádzajúci,
vysiela v celoštátnej televízii. S touto
ideou sme sa podelili a stretli s pochopením a podporou pána starostu
a neskôr aj obecného zastupiteľstva.
Videoklip „Vianočné prianie“ nadobudol reálne kontúry na magickom
mieste- v Bazilike de Minor v Hronskom Beňadiku.
V tejto piesni si s nami zahral kontrabasista Damiánko Tomáš Bandry.
Vianočné prianie je našou pôvodnou
piesňou. Autorom textu k skladbe
je Peter Timko, ktorému touto cestou ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu. Za profesionálny prístup patrí poďakovanie kameramanovi Petrovi Kačkovičovi a Matejovi
Holkovi, ktorý zastrešil videoklip
po zvukovej stránke. Zároveň ďakujeme aj Obci Maňa za finančnú podporu tohto videoklipu, aj vďaka nej
Čertovská muzika môže reprezentovať Obec Maňa na celoštátnej úrovni.
Za úspešným štartom Čertovskej
muziky stojí húževnatosť našich muzikantov. Nešlo by to však bez obe-

siela v celoštátnych televíziách v TV
SENZI a TV Folklorika.
Situácia sa v lete trochu uvoľnila,
preto sme mohli absolvovať aj verejné vystúpenia. Veľký úspech sme
zožali na Furmanských pretekoch
v Hruboňove a neskôr na Hodových
slávnostiach v Mani.

tavosti a podpory našich blízkych,
ktorí sú nápomocní po všetkých
stránkach.
Iba vďaka všetkým našim podporovateľom rozvíjame svoj spevácky
a muzikálny talent, čím môžeme šíriť
radosť a tešiť srdcia Slovákov.
Ing. Jana Čeryová Gajdošová, PhD.

Ľudová hudba
ČERTOVSKÁ MUZIKA
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Činnosť Slovenského zväzu záhradkárov
– základnej organizácii v Mani v roku 2020
Začiatkom roka 2020 – 4. januára sme usporiadali XII. ročník Záhradkárskeho plesu v kultúrnom dome
v Mani. Do tanca hrala skupina ERB
zo Starého Tekova a účastníci plesu sa vynikajúco bavili do skorého
rána. Program plesu spestrili svojim
vystúpením absolventi kurzu spoločenského tanca pod vedením Márie
Černákovej a Martina Sojku. K dobrej nálade prispela aj Máňanská muzička.

29. februára sa naši členovia zúčastnili na ochutnávke domácich
destilátov, likérov, kompótov a pomazánok, ktorú každoročne organizuje základná organizácia v Palárikove.
V rámci plánovanej výročnej
členskej schôdze sme zabezpečili
podľa stanov vykonanie korešpondenčného hlasovania členov organizácie – voľbu členov do výboru
našej základnej organizácie, ktoré
pre epidemiologické opatrenia nemohlo byť uskutočnené na riadnej
členskej schôdzi. Na najbližších päť
rokov boli zvolení: predseda Peter
Hudec, tajomník Marián Petrovský,
podpredseda Marián Vrzala a členovia výboru: Igor Báni, Marek Hanko
a Iveta Szabová. Do revíznej komi16
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sie boli zvolení: Marek Zifčák, Milan
Banás a Marián Tkáč.
V dňoch 31. júla až 2. augusta sme
zorganizovali autobusový zájazd.
Prvý deň sme vystúpili od Počúvadla
na najvyšší vrch Štiavnických vrchov
– Sitno. Kto si netrúfol na turistiku

mohol si pozrieť banskoštiavnickú
Kalváriu a historické centrum Banskej Štiavnice. V tento deň sme si ešte
stihli pozrieť našu unikátnu Ochtinskú aragonitovú jaskyňu, ktorá patrí
medzi tri sprístupnené aragonitové
jaskyne na svete. Druhý deň sme si
pozreli Údolie smrti v okrese Svidník, ktoré je pamiatkou na ťažké boje
počas druhej svetovej vojny. Tiež
sme si pozreli Pamätník Česko-slovenského armádneho zboru na Dukle, kde sme položili veniec vďaky aj
padlým občanov z našej obce. Následne sme sa presunuli do Medzilaboriec, kde sme si prezreli Múzeum
moderného umenia Andyho Warhola, ktoré sa zaoberá predovšetkým
aktuálnymi tendenciami súčasného
umenia a hlavne životom a dielom
Andyho Warhola. V tento deň sme
si ešte stihli pozrieť zelenú perlu východného Slovenska - vodné dielo
Veľká Domaša, postavené na rieke
Ondava. Po priehrade sme spoločne absolvovali vyhliadkovú plavbu
loďou Bohemia. V nedeľu sme boli
na sv. omši v kostole svätého Augustína v Tatranskej Štrbe a následne sme navštívili Múzeum liptovskej
dediny v Pribyline, ktoré svojou expozíciou vytvára jedinečnú skladbu
historického a kultúrneho prostredia
dávneho Liptova. Cestou domov sme

sa zastavili aj na pútnickom mieste na Starých horách, ktorého neodmysliteľnou časťou je Studnička.
Ubytovaní sme boli v rekreačnom
stredisku Sigord obkolesenom Slánskymi vrchmi neďaleko Prešova.

Počas hodových slávností v našej
obci sme pripravili Výstavu ovocia,
zeleniny a kvetov, ktorú si prezrelo
vyše 300 návštevníkov. Na výstave
bolo prezentovaných 107 exponátov
od našich pestovateľov. Tie najkrajšie boli ocenené vecnými cenami:
Vojtech Gatyáš za obrovský cesnak,
Stanislav Tinák za obrovské tekvice, Marek Hanko za kolekciu ovocia
a zeleniny, Marián Vrzala za hrozno
Ataman a peknú kolekciu odrôd viniča, Štefan Petrikovič za repu kŕmnu, Ľuboš Mésár za kolekciu zeleniny
a ovocia, Emil Abrhan za jablko Rubin a kolekciu odrôd jabĺk, Renáta
Sádovská za peknú jesennú dekoráciu, Šimonko Hudec za kolekciu
zeleniny a Pavel Vojtek za pekné
zemiaky. Ďakujeme všetkým vystavovateľom, ktorí sa na výstave zúčastnili a prajeme im veľa úspechov
v záhradkách. Tiež ďakujeme rezbárovi Miroslavovi Polákovi, ktorý výstavu spestril svojou drevenou „Kvetinárkou“.

V minulom roku sme plánovali
ešte niekoľko záhradkárskych akcií – ukážky rezu, prednášky, účasť
na degustáciach vín – ktoré sa nám
pre mimoriadne hygienické opatrenia nepodarilo zorganizovať. Záhradkári však mohli aj v tomto čase
pracovať vo svojich záhradách, vzdelávať sa, získavať skúsenosti a v prvom rade pracovať vonku, v prírode,
na čerstvom vzduchu a prispieť tak
k zlepšeniu svojho zdravia, ktoré je aj
v tomto období ohrozené epidémiou

COVID-19. Záhradkárčenie je jednou z foriem, ktoré aj v týchto časoch
pripomína, aké dôležité je nielen sa-

Máňanská kvapka krvi
V roku 2020 sme uskutočnili dva
hromadné bezplatné odbery krvi
mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby. Konali sa v priestoroch kultúrneho domu a to v januári
a v septembri.
V januári sa ho zúčastnili títo
darcovia: Mgr. Marcela Mesárošová, Mária Sádovská, Lenka Sojková,
Alžbeta Vojteková, Elena Chromeková, Jaroslav Raček, Eva Bujdáková,
Mgr. Radovan Kováč, Jozef Cigáň,
Mgr. Eva Cigáňová, Mgr. Andrea Banásová, Roman Hudec, Ing. Igor Sádovský, Mgr. Kristína Sádovská, Richard Landl, Ing. Matej Polák, Mgr.
Erik Kováč, Lucia Vojteková, Marian
Vojtek, Marcel Čáni, František Belenčík, Peter Bányi, Ján Podhorec,
Ing. Jozef Tóth, Martin Lauro a Bc.
Ľudmila Peceková
V septembri sa ho zúčastnili títo
darcovia: Mgr. Marcela Mesárošová,
Vladimír Holka, Marcel Čáni, Mgr.
Erik Kováč, Mgr. Eva Cigáňová, Jozef
Cigáň, Alžbeta Vojteková, František
Belenčík, Jana Belenčíková, Jakub
Šulka, Ing. Matej Polák, Mgr. Marek
Baranec, Jaroslav Raček, Mgr. Andrea Banásová, Milan Banás, Anežka
Tináková, Slavomír Németh, Pavel
Bařina, Viktor Karáč a Peter Bányi.
O chutné občerstvenie sa nám
vždy postarajú pracovníčky obecného úradu, za čo im veľmi pekne ďakujeme.
Touto cestou by som sa chcela poďakovať všetkým naším bezplatným

darcom za ich ochotu, ktorú prejavujú a bez akýchkoľvek nárokov darujú
to, čo sa nahradiť ničím nedá. Svoju
krv, ktorá zachraňuje a už zachránila
veľa ľudských životov.
Veľká vďaka patrí i našim darcom,
ktorí v tomto roku boli ocenení Janského plaketou.
Bronzovú Janského plaketu za 10
bezplatných odberov získali: Ing. Ladislav Drappan, Marek Hudec
Striebornú Janského plaketu za 20
bezplatných odberov získali: Mgr.
Eva Cigáňová, Ing. Marek Balla
Diamantovú Janského plaketu za 80
bezplatných odberov získali: Jozef Cigáň, Jozef Ernihold
Najvyššie ocenenie Kňazovického
medailu za 100 bezplatných odberov
v tomto roku si prevzal Marián Kohajda.
Plakety Janského a Kňazovického
medailu darcom netradične, poti-

mozásobenie sa ovocím, zeleninou,
ale i možnosťou duševne sa odreagovať pri práci v záhradkách.
V tomto roku 2021 máme naplánované všetky tradičné podujatia, ktoré
organizujeme každý rok a akonáhle
to situácia dovolí pristúpime k ich
realizácii počas roka. Pripravujeme
ples, výročnú členskú schôdzu, odbornú prednášku, 3-dňový autobusový zájazd, výstavu ovocia, zeleniny,
kvetov a ďalšie.
Ing. Peter Hudec

chu a individuálne odovzdala Bc.
Ľudmila Peceková, predsedníčka
SČK miestny spolok Maňa, spoločne
s vecným darom od Obce Maňa. Samotné odovzdanie plakiet sa uskutočnilo v mesiaci december.
V súčasnosti sú spoločné odbery
krvi naďalej pozastavené, umožnené
sú iba individuálne odbery v NTS.
Srdečne by som Vás všetkých touto
cestou chcela pozvať na individuálne odbery krvi, ktoré sa uskutočňujú každý pracovný deň v NTS Nové
Zámky. Objednať sa môžete na telefónnom čísle – 035 6912634 alebo
035 6912 250.
Krv môžete darovať v pracovných
dňoch, v nasledujúcich časoch:
• Pondelok: od 07:00do 14:00
• Utorok:
od 07:00do 17:00
• Streda:
od 07:00do 14:00
• Štvrtok:
od 07:00do 14:00
• Piatok
od 07:00do 14:00
Príďte medzi nás
a staňte sa hrdinom!
Bc. Ľudmila Peceková

NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE
6. ročník „NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE“ sa konal 30.8.2020
a spojil 5 obcí, širokú verejnosť, aby
spoločne rozkrútili kolesá a podporili kampaň. Tento projekt je charitatívna akcia, ktorá slúži na podporu
onkologických pacientov. Cieľom je
stretnúť sa s pozitívne naladeným
kolektívom, užiť si hromadnú jazdu
bicyklom, vyzbierať financie pre Nadáciu výskum rakoviny. Trasa jazdy
bola nasmerovaná cez najkrajšiu časť

stredného Požitavia. Prechádzala cez
obce Lúčnicu nad Žitavou, Žitavce,
obchádzala Štátnu prírodnú rezerváciu Žitavský luh, Maňa, Kmeťovo
a končila pri kultúrnom dome v obci
Michal nad Žitavou, kde bolo pripravené občerstvenie a benefičný koncert. Za občerstvenie pre cyklistov
prechádzajúcich našou obcou ďakujeme Jurajovi Chromekovi z Espressa
Mária.
Jarmila Trungelová
Máňanský hlásnik
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História vzniku erbu
Vinohradníckeho spolku Stará hora
Benedikt Gajdoš, Benedikt Sojka
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Majstrovstvá Požitavia v orbe
22.8.2020 sa konal 4. ročník Majstrovstiev Požitavia v orbe. Traktormánia sa z dôvodu pandemickej situácie konať nemohla.
Súťažilo 17. oráčov, podľa medzinárodných pravidiel pre orbu. Na ich
dodržiavaní dohliadal tím docenta
Ďuďáka, ktorý je aj garantom pretekov. Oráči z rôznych kútov prevažne
západného Slovenska sa postavili
na štart, aby si zmerali sily, zručnosti
v kvalite orby. Nie každý sa dokázal

vysporiadať s podmienkami orbných
polí a tak sa niekomu darilo lepšie
a iným horšie. Najlepšie sa s podmienkami vysporiadal Štefan Farkaš
z Nitry, ktorý súťaž vyhral. Druhý
skončil Adam Hegeduš zo Šurianok
a tretie miesto obsadil Tibor Meňhárt. Ostatní pretekári už tradične
skončili štvrtí.
Týmto by som chcel poďakovať súťažiacim za účasť, obci Maňa za organizáciu, nadšencom a dobrovoľní-

Pichľavé
kráľovstvo
Oblasť Požitavia je známa výbornými klimatickými podmienkami
pre poľnohospodárstvo, ovocinárstvo a vinohradníctvo. Obyvatelia
tohto regiónu dlhé roky využívajú
vhodné podmienky na dopestovanie
kvalitných poľnohospodárskych plodín, ovocia a zeleniny.

My s manželkou sme sa rozhodli
tieto klimatické podmienky využiť
pre naše hobby, ktorým je pestovanie
kaktusov a sukulentov. Pestovaniu
kaktusov sa venujem vyše 40 rokov.
Až po premiestnení mojej zbierky
22
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z Bratislavy do záhrady vo Veľkej
Mani som dokázal kaktusom dopriať dostatok slnka po celú dennú
dobu, počas väčšej časti roka. Prejavuje sa to bohatším kvitnutím, ale
najmä vyostnením. Takže popri pestovaní ovocia a zeleniny, venujem sa
v rámci relaxu pestovaniu kaktusov
a manželka zasa sukulentom. V našej zbierke máme rastliny, ktorých
pôvodným domovom je Čile, Mexiko, Peru, Bolívia, Afrika, ale máme aj
mrazuvzdorné z USA a Kanady. Kaktusy pre svoj ideálny rast potrebujú
okrem veľa slnka a vlahy aj mnoho
poctivej práce, štúdium literatúry,
konzultácie s priateľmi kaktusármi
a dlhoročné skúsenosti. Ďalšou podmienkou úspechu v pestovaní kaktu-

kom z Traktormánia teamu, za ich
prácu a pomoc pri organizovaní tohto športového podujatia.
Tento rok, ak nám to situácia dovolí, sa budú preteky 21.8.2021.
Chceli by sme ich obohatiť o kategóriu TVA (jednonápravové traktory
TERRA, VARI a AGZAT). Aj touto
kategóriou, by sme chceli dať príležitosť ukázať svoje umenie v orbe
širšej skupine oráčov z Mane ale aj
z okolia.
Juraj Sulan

sov je láska k tomuto druhu rastlín.
Za celoročnú starostlivosť sa nám
potom odmenia krásnymi rôznofarebnými kvetmi.
Pred 10 rokmi, keď som pracoval
najmä v záhrade a vo vinici, oddychoval som pri kaktusoch. V súčasnosti je to presne naopak, viac času
venujem kaktusom a relaxujem pri
práci v záhrade.

Zbierku kaktusov som postupne
rozširoval kupovaním nových kaktusov na burzách, získaním od priateľov, ale aj dopestovaním zo semien.
V súčasnosti uprednostňujem výsev
semien. Semená sa dajú zakúpiť, ale
aj získať od priateľov kaktusárov,
ktorí si ich priviezli zo svojich ciest
po náleziskách kaktusov. Vďaka
priateľom vysievam ročne viacero
nových zaujímavých druhov, čím
sa moja zbierka kaktusov neustále
rozrastá. Keďže v krajinách pôvodu
dochádza častokrát k likvidácii celých lokalít a rastlín, mám v zbierke
aj takéto druhy za účelom ich zachovania, ale aj také, ktoré boli len nedávno objavené a popísané ako nové
druhy.

Mojou obľúbenou činnosťou je
aj vrúbľovanie kaktusov. Touto formou rozmnožovania mám v mojej
zbierke také druhy a formy kaktusov, ktoré nedokážu rásť na vlastných koreňoch, ale len na vhodných
podložkách. Takto im zabezpečím
zachovanie rôznej farby od žltej až
po tmavohnedú, ale aj rôzne atypické, tzv. kristátne tvary.
Moju zbierku vo Veľkej Mani už
navštívili okrem záujemcov z Mane,
Šurian, Nitry a okolia, kaktusári aj
z iných kútov SR, ale aj z ČR, Maďarska, Rumunska, Srbska. Niekoľko
kaktusov a sukulentov z našej zbierky už zmenilo majiteľov a získali domov v iných zbierkach na Slovensku,
ale aj v zahraničí.
Kto sa chce venovať pestovaniu
kaktusov má možnosť si ich kúpiť
od pestovateľov, v obchodných reťazcoch, alebo cez internet. Avšak
najlepšie je kupovať napr. na burzách, výstavách, resp. cez e-schopy
od domácich pestovateľov, pretože
sú vypestovane v našich podmienkach a majú vyššiu úspešnosť prežitia v nových podmienkach.
Naše kaktusy a sukulenty už viac
rokov vystavujeme na výstave Flóra Bratislava, na Festivale záhrad
v Bory Mall Bratislava, na Výstave
ovocia a zeleniny v Mani, na výstave

Klubu kaktusárov v ZOO Bratislava a v septembri 2019 sme prvýkrát
vystavovali aj v Palárikove na akcii Klubu záhradkárov. Mohli ste sa
s nami stretnúť po dva roky aj na Šurianskom jarmoku, kde sme tiež pre-

dávali naše prebytky kaktusov a sukulentov, aby sa uvoľnil priestor pre
nove druhy.
Hovorí sa, že lepšie raz vidieť, ako
100-krát počuť, resp. čítať. Preto
otvárame pre záujemcov naše skleníky s kaktusmi, aby mali možnosť
pozrieť si rastliny a presvedčiť sa, že
aj kaktusy a sukulenty majú svoje
čaro. Sezóna začína v máji, kedy začínajú kaktusy kvitnúť a končí podľa
počasia koncom jesene. V prípade
záujmu o návštevu našej zbierky je
možne konkrétny termín dohodnúť
na telefónnom čísle 0903267807,
resp. na e-mailovej adrese: jpmilpo@
gmail.com. Tešíme sa na vašu návštevu.
Ján Popik a Jarmila Popiková

Čo sa udialo vo farnosti?
Veľkonočná
procesia
Na Veľkonočnú nedeľu býva od nepamäti ranná procesia mužov ulicami obce Maňa. V roku 2020 táto
ojedinelá udalosť mala pripadnúť
na 12.apríl. Avšak pandémia Covidu-19 ovplyvnila našu tradíciu. Pán
farár sa rozhodol, že tradíciu vo farnosti neprerušíme a že v mene všetkých mužov pôjde sám so sochou
Zmŕtvychvstalého po uliciach obce.
Niektorí ľudia vychádzali pred domy
a ďakovali za požehnanie, ktoré kňaz
prinášal.

Vežové hodiny

Po niekoľkých rokoch sa nám podarilo dňa 14.7.2020 sfunkčniť vežové hodiny na farskom kostole.
Nateraz nie je spustený systém pravidelného hodinového odbíjania. Táto
možnosť je tu v budúcnosti. Sme
radi, že sfunkčnené vežové hodiny
vdýchli život farskému kostolu.
Máňanský hlásnik
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chu na atike kaplnky a bol natretý
aj plech nad vstupným portálom.
Dňa 17.9.2020 prebehla výmena
vstupných vchodových dverí. Zámer výmeny dverí spočíval nielen
v bezpečnosti, či celkovom dizajne,
ale predovšetkým v možnosti nahliadnuť do chrámu. Aby človek, ktorý
sa príde pomodliť v ktorúkoľvek hodinu dňa, mohol pohľadom cez presklené dvere spočinúť v sakrálnom
priestore, kde v bohostánku prebýva
náš Pán, Ježiš Kristus.

Slávnosť prvého
sv. prijímania
Dňa 12.9.2020 (t.j. sobotu) prvýkrát prijalo 21 detí z našej farnosti
sviatosť pokánia, pri ktorej vyznali
svoje hriechy, a tak sa zmierili s Bohom a pripravili na veľký okamih
v duchovnom živote, na prijatie Najsvätejšieho Tela vo sviatosti Oltárnej. Táto slávnosť sa konala pre Corona-krízu v nezvyčajnom termíne
dňa 13.9.2020 (t.j. nedeľu). Veríme,
že deti a ich rodičia budú zveľaďovať
svoj vzťah k Pánu Ježišovi prítomnom v Eucharistii.

Rekonštrukčné
práce
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Dňa 28.10.2020 sme zrealizovali
za pomoci Michala Hrašku a Jozefa
Cigáňa kamerový systém vo svätyni
farského kostola. Vďaka kamerovému systému môže ktokoľvek cez
internet sledovať bohoslužby vo farskom kostole. Toto online vysielanie
sv. omší sa využíva nielen teraz počas Corona - krízy, ale plánujeme aj
v budúcnosti ponechať tento systém
zvlášť počas letných dovoleniek, aby
sa mohli veriaci v dovolenkových
destináciách, kde nie sú kostoly, pripojiť a mali tak možnosť byť účastní
na sv. omši. Pripojiť online sa dá cez
webovú stánku našej farnosti http://
mana.fara.sk.

Upratané
oratórium

pôvodné dvere

Za výdatnej pomoci obce Maňa,
tak manuálnej ako i finančnej, a rovnako aj veriacich z Malej Mane prebehli rekonštrukčné práce na kaplnke v Malej Mani. Dňa 8.10.2020 bola
zrealizovaná oprava strechy. Bolo
vymenených a doplnených niekoľko škridiel typu Bobrovka a vyčistená rína. Zrealizoval sa náter ple-

Online vysielanie

nové dvere

V jesenných mesiacoch r. 2020
prebehlo dôsledné vyčistenie a upratanie časti farského kostola, ktorá sa
volá „oratórium“. Toto sa nachádza
nad kňazskou sakristiou. Kedysi oratórium slúžilo ako priestor pre grófa
a jeho rodinu, odkiaľ sledovali bohoslužby. Dnes oratórium slúži na odkladanie liturgických vecí.

Farská garáž
V roku 2020 boli ukončené práce
na farskej garáži, ktorá bola pristavená k farskej budove. Jej využitie
bude rôznorodé. Slúžiť bude nielen
na odparkovanie osobných automobilov, ale aj ako úložný priestor napr.
pre stavebný materiál, či pracovné
náradie počas rekonštrukčných prác
na kostole.

Výmena kobercov v kostole
v Malej Mani
V októbri 2020 sa vo svätyni
v kaplnke v Malej Mani upravil interiér tým spôsobom, že došlo k výmene koberca. Dával sa dôraz na to, aby
koberec bol z jedného kusu prispôsobený rôznym uhlom stien svätyne.

V Starom zákone čítame, že v chráme sa dokonalosť vyjadrovala aj spôsobom prevedenia jednotlivých prác.
Sme radi, že zachovávanie symbolov
nie je našej kultúre vzdialené.

Zreštaurovanie amfor a erbu
Na základe povolenia Krajského pamiatkového úradu v Nitre a v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a obcou Maňa boli dňa
1.12.2020 privezené zreštaurované štyri amfory a erb. Tieto budú osadené
na svoje pôvodné miesto po ukončení ďalších etáp obnovy farského kostola.

pohľad pred obnovením svätyne

pohľad po obnovení svätyne

Mgr. Peter Kukučka
Máňanský hlásnik
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Aktivity OFK Maňa

Tak ako každého tak aj náš klub zasiahlo korona obdobie.
Rok 2020 sme odštartovali zimnou
prípravou A mužstva pod vedením
Pavla Buqyíka, ktoré sa v tom čase
nachádzalo na druhom mieste v tabuľke VII. ligy a netajilo sa ambíciou
postúpiť. Ako je už známe tak pandémia zastavila ako i spoločensky
tak i športový život nielen u nás ale
aj na celom svete, a preto bola súťaž anulovaná. Cez leto ale vplyvom
okolností naše mužstvo postúpilo
a po roku sa vrátilo do VI. ligy OBFZ
NZ. V súťaži sme si počínali dobre,
keď po nie úplnej jeseni sme skončili na 11. mieste, škoda nedohratých
zápasov mohli sme v tabuľke poskočiť vyššie.
Cez leto sme vytvorili spoločne
s ŠK Podhájska aj kategóriu dorastu,
ktorý pracuje pod vedením trénera
Radovana Ježa. Káder tvorili mladí hráči, ktorí prevažne absolvovali
prvú sezónu v doraste. Podávali celkom vyrovnané výkony, ale samo26
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zrejme vzhľadom k neskúsenosti sa
nevyhli zaváhaniam. V tabuľke nám
patrí 3. miesto a v kútiku duše veríme, že ak by sa súťaž rozbehla, mohli
by sme o priečku-dve poskočiť v tabuľke vyššie.
Našich žiakov a prípravku vedie
Pavol Gubric. V zime sme absolvovali spoločné sústredenie v Lazoch
pod Makytov, kde sa okrem naberania kondície, trénovaní herných
činností utvorila aj výborná partia
medzi rodičmi, ktorí sústredenie absolvovali spolu s deťmi. Verili sme,
že na jar nám sústredenie pomôže
v našich ambíciách, pretože najmä
naša prípravka bola na čele tabuľky
a chceli sme súťaž vyhrať. Na jeseň
obe mužstvá predvádzali výborné
výkony. Žiaci napriek veľmi mladému veku sú na vynikajúcom druhom
mieste. Prípravka je na prvom mieste
tabuľky. Ak sa začne opäť so súťažou,
veríme, že umiestnenia minimálne
udržíme.
Cez leto sme vytvorili aj mužstvo

predprípravky, ktoré vedie Tibor
Ďuráč. Deti hrajú turnajovým spôsobom a momentálne sa nachádzajú
na 3. mieste tabuľky. Deti si tréningy
a zápasy užívajú a majú chuť sa zlepšovať. Káder je veľmi dobre nastavený a je jedným z favoritov celú súťaž
vyhrať.
Okrem činností našich mužstiev
sme sa starali aj o hraciu plochu,
ktorá bola pravidelne kosená, polievaná a hnojená a patrí medzi najlepšie ihriská v okrese. Zorganizovali
sme aj mládežnícky turnaj Memoriál
Michala Šulku v troch kategóriách
U9,U11 a U15.
Pri futbalovom klube pôsobia aj
starí páni, ktorí sa vo februári 2020
zúčastnili turnaja starých pánov
v Slovinsku, kde boli mužstvá zo Slovinska a Chorvátska. Škoda, vzhľadom k pandémii, sa nám nepodarilo
zorganizovať Medzinárodný turnaj
starých pánov, ale miesto toho starí páni odohrali prípravný zápas
so starými pánmi z Mojzesova. V ho-

dovom zápase pred peknou diváckou
kulisou naši žiaci odohrali priateľské
stretnutie proti ŠK Slovan Bratislava
žiačky.
Cez leto sme taktiež pokračovali
v druhom ročníku stanovačky pod
holým nebom v našom areáli. Taktiež sme po rokoch, v roku 2019,
prebrali spolu s Červeným krížom
organizovanie Silvestrovského posedenia pre deti a mládež.
V nasledujúcom období plánujeme
vybudovanie tréningového ihriska,
pretože na množstvo družstiev to už
aj potrebujeme.
Na záver by som len chcel dodať
s vierou, že táto doba pominie čo
najskôr a opäť to ožije na našom ihrisku. Verím, že keď budeme zodpo-

vední tak sa opäť dočkáme radostného výkriku ,,Maňa góóóól“.

Ing. Pavol Gubric,
predseda OFK Maňa
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Skvalitnenie interiérového vybavenia
Knižnice Vševlada Jozefa Gajdoša v Mani

Fond na podporu umenia nám v roku 2021 podporil
projekt: „Skvalitnenie interiérového vybavenia Knižnice Vševlada Jozefa Gajdoša v Mani“. V rámci tohto projektu v priestore knižnice vytvoríme detský kútik podľa
návrhu Ing. Pauly Hoppanovej. Z dotácie FPU zakúpime

detské farebné regále na knihy, koberec a mobiliár. Veríme, že v novom priestore nájdu hlavne mamičky s malými deťmi pohodu na spríjemnenie voľného času a obzor
na získanie nových poznatkov.
Jarmila Trungelová

Nová jazyková a polytechnická učebňa
v Základnej škole v Mani

Nová mobilnú aplikácia

„V obraze“... Viem čo sa deje...
zabezpečí občanom a návštevníkom lepšiu informovanosť o dianí v našej obci.
Informácie o inštalácii mobilnej aplikácie nájdete na našej webovej stránke v sekcii obec alebo na linku:
https://www.obecmana.sk/obec-2/mobilna-aplikacia/
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