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UDIALO SA ......
marec až november 2019
5.3.2019 – Na výjazde ulice J. Kováča na hlavnú cestu pri kultúrnom dome
bola obnovená pôvodná dopravná značka „Daj prednosť v jazde“ a na výjazde
Zakostolskej ulici na hlavnú cestu pri
lekárni bola nahradená značkou „Stop –
daj prednosť v jazde“.

29.3.2019 – Po rekonštrukcii okien
kultúrneho domu boli pre zlepšenie vybavenia interiérov v sobášnej miestnosti, v „predsobáške“, v sále a v zasadačke
na 2. poschodí nainštalované vertikálne
a v miestnosti tlačiarne na prízemí lamelové žalúzie.

7.3.2019 – V areáli futbalového ihriska
bol okolo novovybudovanej tribúny vybudovaný prístupový chodník zo zámkovej dlažby, upravené bolo okolie tribúny a striedačiek a pri športovej kabíne
boli urobené terénne úpravy vyrovnania
terénu navozenou zeminou a výsev trávy.

30.3.2019 – Pracovníci obce v priebehu marca opilovali stromy na plochách
patriacich obci i na základe objednávok
občanov, dokončili odvoz veľkoobjemových odpadov, odstránením železných
stĺpov dokončili vyčistenie parcely na viniciach ako prípravu pre uloženie podzemného elektrického vedenia pre novú
trafostanicu na Starej Hore, upravovali
uvoľnené hrobové miesta na cintoríne,
vykonávali opravy strojov a údržbárske
práce na obecných budovách a bytovkách, pokračovali v oplocovaní areálu
futbalového ihriska, ....

december 2019
30.3.2019 – Verejnoprospešní pracovníci v priebehu marca vykonávali
čistenie a zametanie verejných priestranstiev, cintorínov, námestia, umelého
potôčika, záhonov, priestorov lekárne,
viníc, hliníka za „Pajtou“, parkovísk,
amfiteátra, parku, ako každý rok vyzbierali odpadky i z jarkov povedľa ciest
2. a 3. triedy v celom katastri našej obce,
pričom vyzbierali vyše 70 vriec odpadu,
odstraňovali náletové dreviny z parciel
viníc, doručovali občanom daňové rozhodnutia a iné.

5.4.2019 – Starosta obce zvolal 1. zasadnutie členov okrskových volebných
komisií pre voľby do EP, na ktorej si
členovia komisií zvolili svojich predsedov a podpredsedov a boli oboznámení
s potrebnými informáciami o priebehu
volieb a so svojimi povinnosťami.
9.4.2019 – Konalo sa pracovné stretnutie poslancov obecného zastupiteľstva, na ktorom boli pripravované podklady na nadchádzajúce III. zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
12.4.2019 – V období od 1. do 12. 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 54 vlečiek drevnej hmoty, čo predstavuje množstvo cca
145 ton a to je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zatiaľ najväčší zber.

24.4.2019 – Obecné zastupiteľstvo
na svojom III. zasadnutí prerokovalo
26 bodov programu a prijalo 20 uznesení.
30.4.2019 – Pracovníci obce v priebehu apríla pokračovali v oplocovaní
futbalového ihriska, opravili netesnosti
vodovodného potrubia a vyčistili vodomernú šachtu pri športovej kabíne, vykonal závlahu vysadených stromčekov okolo ihriska, čistili a upravovali vonkajšie
plochy na „Pajte“, odviezli do zberu vyzbieraný železný odpad, spustili potôčik
na námestí, pripravili na novú sezónu
kosenia mulčovač, odstraňovali zistené
nedostatky bleskozvodov na obecných
budovách, vymenili piesok v pieskoviskách na detských ihriskách, vykonali postrek burín na chodníkoch zo zámkovej
dlažby a na okrajoch ciest a plotov, v závere mesiaca začali s kosením verejných
priestranstiev, ....

3.5.2019 – Na cintoríne v Malej Mani
bola zrekonštruovaná prístupová cesta
a priestor pred domom smútku. Okolo
celej tejto plochy s výmerou 198 m2 boli
osadené obrubníky a pôvodný betónový povrch bol vyasfaltovaný. Investícia
bola zrealizovaná v hodnote 4834 €.
Zo zvyšného množstva dovezeného
asfaltu bola vyasfaltovaná i plocha cca
100 m2 parkoviska pri cintoríne vo Veľkej Mani v hodnote 960 €.

10.5.2019 – Na základe výsledku verejného obstarávania obec uzatvoril
s firmou Neutra - architektonický ateliér
zmluvu na vypracovanie nového Územného plánu obce Maňa. Celý projekt
je rozdelený do štyroch samostatných
etáp s konečným termínom ukončenia
do 24 mesiacov v celkovej hodnote
33 600 €. V roku 2020 obec plánuje
na tento projekt čerpať dotáciu vo výške
cca 18 000 €.
30.4.2019 – Pracovníci vykonávajúci
verejnoprospešné práce vykonali čistenie verejných priestranstiev, vyzbierali
odpadky z jarkov povedľa cesty na vinice
v Malej Mani, v areály „Pajty“, pomáhali
pri zbere haluzoviny, vykonali doručovanie obecnej poštových zásielok – rozhodnutí a roznos Máňanského hlásnika, .....
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16.5.2019 – Po vyše ročných jednaniach a administratívnych úkonoch získala obec od Slovenskej republiky zastúpenej Slovenskou správou ciest do svojho vlastníctva parcelu prístupovej cesty
k rybníčku na Mlynskej ulici. Tým bol
ukončený proces vlastníckeho usporiadania celého priestoru, ktorý zahŕňa
projekt „Revitalizácie verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa“. V súčasnosti obec začala pripravovať podklady
k územnému a stavebnému povoleniu
pre tento projekt.
18.5.2019 – 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.

27.5.2019 – Obec podpísala zmluvu
s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o poskytnutí
dotácie 12 825 € pre projekt „Budovanie
bezplatnej Wifi siete v obci Maňa. Spoluúčasť obce na projekte je plánovaná
vo výške 675 €, čo je 5 % z celkového
rozpočtu projektu, ktorý je plánovaný
vo výške 13 500 €. V súčasnosti prebieha
kontrola procesu verejného obstarávania
dodávateľa prác.

27.5.2019 – Z Nitrianskeho samosprávneho kraja sme dostali oznámenie
o schválení dotácie prostredníctvom
Miestnej akčnej skupiny Združenia Termál na rekonštrukciu 4 autobusových
zastávok vo výške 7 333,33 € celkový roz-

počet projektu je 9 274 € a spolufinancovanie obce cca 1 941 €.
6.6.2019 – Obec má podľa zákona
povinnosť odobrať od svojich občanov
drobné stavebné odpady. V období
rokov, v ktorých táto povinnosť platí,
sa ich takto odobralo značné množstvo.
V súčasnosti sme 347,8 tony takto vyzbieraného stavebného odpadu veľkokapacitnou drvičkou spracovali na frakciu,
ktorú je možné opätovne použiť ako stavebný materiál, pričom sme z neho vyseparovali 1160 kg železného odpadu.

10.6.2019 – Na budove dome smútku vo Veľkej Mani boli zrekonštruované
všetky okná a dvere, celkovo bola vykonaná výmena 10-tich okien, vchodových
a bočných dvier, pôvodné záclony na oknách boli nahradené vertikálnymi žalúziami a doplnené bolo i vertikálne žalúzie pre oddelenie priestoru chladiaceho
boxu a všetky vnútorné priestory dostali
nový náter. Táto obnova bola vykonaná
v celkovej hodnote 5962 €.

vodov na budovách kultúrneho domu,
v spoločenskej miestnosti v Malej Mani,
oboch domoch smútku, na zdravotnom
stredisku a športovej kabíne, odviezli vyseparovaný železný odpad zo stavebnej
drte do výkupu, pokračovali v oplocovaní areálu futbalového ihriska,....

30.6.2019 – Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce vykonali
v mesiacoch máj a jún zber odpadov,
vyprázdňovanie smetných košov, zametanie a vyplievanie burín z verejných
priestranstiev, kosenie parku, vyčistili
odtokové žľaby, jarky a okraje ciest –
Školská, Pri parku, Železničná, A. Hlinku, Ulička, vykonali náter kalandrov
okolo futbalového ihriska a prístreškov
pre nádoby komunálneho odpadu pri
obecných bytovkách, vyseparovanie železného odpadu zo stavebnej drte, nakládku veľkokapacitného kontajnera
na separovaný papier, .....

15.7.2019 – Kvôli nutnosti zatemnenia
boli na oknách v miestnostiach registratúrneho strediska – archívu v kultúrnom dome nainštalované nové žalúzie.

17.7.2019 – Drevný odpad, ktorý bol
v obci vyzbieraný v priebehu roka a pri
jarnom zvoze, bol veľkokapacitným
štiepkovačom podrtený a odvezený
na energetické zhodnotenie. Celkovo
bolo tejto drevnej hmoty 99,33 tony.

23.7.2019 – Ministerstvo hospodárstva
a rozvoja vidieka SR schválilo pre našu
obec nenávratný finančný príspevok –
dotáciu vo výške 65 959 € z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja na projekt
s názvom „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole s materskou školou v obci Maňa“, v rámci ktorého plánujeme v základnej škole vytvoriť
dve nové učebne, jazykovú a polytechnickú v celkovej hodnote 73 353 €.

4.7.2019 – Veterinárny lekár vykonal
v obci odchyt dvoch psov, ktorí sa voľne
pohybovali po uliciach.
30.6.2019 – Pracovníci obce v mesiacoch máj a jún 2019 vykonali hlavne
kosenie verejných priestranstiev, postreky chodníkov a parkovísk proti burinám, strihanie živých plotov na námestí,
postreky živých plotov proti škodcom
– roztočom, úpravu okolia prístupovej cesty k domu smútku v Malej Mani,
údržbu a náter umelého potôčika na námestí, závlahu vysadených topoľov okolo futbalového ihriska, opravy a údržby
strojov, Avie, plaťáku, odstraňovanie
zistených nedostatkov z revízií bleskoz-

9.7.2019 – Ako nutnú prípravu na
„bezplatné obedy“ sme doplnili vybavenie kuchyne v školskej jedálni novým
programovateľným konvektomatom, nerezovým drezom s policou, sprchou
a gastronádobami v celkovej hodnote
7 164 €.

24.7.2019 – Pre zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie pri materskej
škole na ulici P. O. Hviezdoslava bol
podľa projektu schváleného okresným
dopravným inšpektorátom umiestnený
spomaľovací pruh a príslušné dopravné
značenie.
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29.7.2019 – Obec v spolupráci s poslancom Národnej rady SR a členom výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Ing. Martinom Feckom
pripravil v spoločenskej miestnosti v Malej Mani informačné stretnutie s občanmi na tému pripravovaných pozemkových úprav v katastri Malá Maňa.
30.7.2019 – Na križovatke ulíc A. Hlinku a Uličky boli obnovené dopravné
značky „Hlavná cesta“ a ich dodatkové
označenia tvaru križovatky.

31.7.2019 – Na zdravotnom stredisku bola vykonaná maľovka vnútorných
priestorov ambulancie všeobecného lekára.

31.7.2019 – Pracovníci obce v priebehu júla vykonávali kosenie verejných
priestranstiev, cintorínov, ihrísk, okolia
rybníčka, parciel na viniciach, postrek
burín na chodníkoch, postrek živých
plotov proti škodcom, polievanie vysadených stromov, vyrobili a osadili bočné
bránky na plote okolo ihriska, opravili
prístrešok pre smetné koše pri obecných bytovkách, vykonali opravu a prípravu vozidla Liaz – nosiča kontajnerov
na STK, odviezli stavebný a komunálny
odpad z konca Mlynskej ulice a veľkoobjemové odpady vyzbierané na zbernom
dvore, materiálne a technicky zabezpečovali kultúrne, športové a spoločenské
podujatia, .....

31.7.2019 – Pracovníci vykonávajúci
verejnoprospešné práce kosili v parku,
čistili verejné priestranstvá, chodníky,
cintoríny, parkoviská, odtokové žľaby,
okraje ciest, priestory zberného dvora,
vyplievali burinu zo záhonov, vykonali
náter lavičiek, sôch v parku, ohrady lekárne, informačných tabúľ, šachtových
poklopov, kalandrov okolo futbalového
ihriska a prístrešku pre kameru, vyseparovali odpady z kontajnerov na separované odpady pri obecných bytovkách, .....

6.8.2019 – V rámci príprav Traktormánie sme upravili a spevnili vjazd z
hrádze Žitavy na plochu za futbalovým
ihriskom, ktorú sme využili ako parkovisko pre osobné vozidlá návštevníkov.

12.8.2019 – Na vstupe do obce v smere
od Trávnice sme obnovili uvítaciu tabuľu
a v smere od Dolnej Gedry sme osadili
novú uvítaciu tabulu aj s konštrukciou
nosiča, pretože pôvodná bola úplne zničená pri dopravnej nehode.

13.8.2019 – Na základe kúpnej zmluvy a zápisu do katastra nehnuteľností sa
budova starého MNV na námestí opäť
po rokoch stala vlastníctvom obce.
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19.8.2019 – V rámci podpory projektu
„Turistického pasu návštevníka regiónu
Termál – Podhájska“ aj naša obec darovala výhercovi týždenného zlosovania
odovzdaných pasov výherný balíček.

31.8.2019 – Pracovníci obce počas
augusta opäť kosili verejné priestranstvá
a podľa objednávok vykonali mulčovanie súkromných pozemkov, vykonali
postrek burín na chodníkoch, strihanie
živých plotov, dokončili oplocovanie areálu futbalového ihriska, upravili terénne nerovnosti pri obecných bytovkách,
upravili priestor pre zber biologických
odpadov na zbernom dvore, dokončili
odstraňovanie závad zistených pri revízii bleskozvodov na obecných budovách, vykonávali opravy a údržbu obecného majetku, podieľali sa na príprave
Traktormánie a kultúrneho popoludnia
v parku, .....

31.8.2019 – Pracovníci vykonávajúci
verejnoprospešné práce v auguste pokračovali v kosení parku a v zbere odpadkov a popadaných konárov, čistili
chodníky, parkoviská, odtokové žľaby,
nafarbili bicyklové stojany, po ukončení
montážnych prác upratovali v školskej
jedálni a po ukončení maľovky v ambulancii všeobecného lekára, .....

9.9.2019 – Na základe darovacej zmluvy bol vykonaný bezodplatný prevod
parcely č. 137 s výmerou 947 m2 z pôvodného vlastníka Okresného úradu Nitra
do vlastníctva našej obce.

30.9.2019 – V cintoríne v Malej Mani
bol upravený priestor pri vchode pred
hlavným krížom a bol vybudovaný nový
chodník zo zámkovej dlažby v dĺžke
90 m v celkovej hodnote 7700 €.

2.10.2019 – Na základe písomnej žiadosti skupiny občanov bol vybudovaný
chodník v dĺžke 17 m pri vstupnej časti
v cintoríne vo Veľkej Mani.

30.9.2019 – Pracovníci obce v priebehu septembra kosili verejné priestranstvá, z parku odvážali popadané konáre
a spadnuté stromy, spevnili stĺpy a natiahli vrchný ostnatý drôt na oplotení
areálu futbalového ihriska a z areálu odviezli starý plechový prístrešok bývalého
čerpadla závlahovej vody, pokračovali
v náteroch stĺpov obecného rozhlasu,
odvážali veľkoobjemové odpady, pripravovali priestory detskej ambulancie
na výmenu podlahy a náter stien, vykonali prekládku časti vedenia obecného
rozhlasu a internetu, ako prípravu na rekonštrukciu štyroch autobusových zastávok odstránili staré autobusové prístrešky, .....

9.10.2019 – Z dotácie, ktorú sme z Nitrianskeho samosprávneho kraja získali
prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny Združenia Termál sme v rámci projektu „Rekonštrukcia autobusových
zastávok“ vykonali výmenu štyroch starých autobusových prístreškov na uliciach Dlhá, Železničná a Domovina.
Nové prístrešky s príslušenstvom boli
vybudované v celkovej hodnote 9 274 €,
pričom dotácia z NSK je vo výške 7 333 €
a spolufinancovanie obce je 1 941 €.

9.9.2019 – Obec spracovala a na Ministerstvo hospodárstva SR zaslala následnú
monitorovaciu správu pre projekt „Rekonštrukcia a modernizácia verejného
osvetlenia v obci Maňa“. Na tento projekt
obec čerpala dotáciu z fondu EU a preto
ročne počas piatich rokov je povinná vyhodnocovať jeho udržateľnosť.

19.9.2019 – Na upravenej ploche pri
detskom ihrisku v Malej Mani boli osadené futbalové bránky, ktoré pre tento
účel vyrobila a sponzorsky darovala firma Čániových, za čo im i touto cestou
ďakujeme.

25.9.2019 – Obecné zastupiteľstvo
na svojom V. zasadnutí prerokovalo
20 bodov programu a prijalo 16 uznesení.
26.9.2019 – V ambulancii a v čakárni
detskej lekárky na zdravotnom stredisku bola obnovená podlaha a maľovka
stien.

30.9.2019 – Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce v priebehu
septembra pokračovali v kosení parku,
v parku zbierali popadané konáre, čistili verejné priestranstvá, odtokové žľaby, autobusové zastávky, areál zberného
dvora, vyplievali záhony na námestí, natierali lavičky a detské ihrisko, upratovali
priestory detskej ambulancie, ....

7.10.2019 – Obec uzatvorila s Ministerstvom hospodárstva a rozvoja vidieka
SR zmluvu o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku – dotácie pre našu
obec vo výške 65 959 € z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja na projekt
s názvom „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole s materskou školou v obci Maňa“, v rámci ktorého plánujeme v základnej škole vytvoriť
dve nové učebne, jazykovú a polytechnickú v celkovej hodnote 73 353 €.
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8.10.2019 – Kolaudačným rozhodnutím bola ukončená výstavba nového podzemného elektrického vedenia – 22 kV
káblovej prípojky a transformačnej stanice vo viniciach na Starej Hore. Projekt
v spolupráci s obcou zrealizovala Západoslovenská distribučná, a. s.

18.10.2019 – V cintoríne vo Veľkej
Mani bol vytvorený pomník nenarodeným deťom. Pomník tvorí prírodný kamenný podstavec - monolit z andezitu,
ktorý kamenársky upravila a na samotné miesto osadila firma V-CENTRUM,
s. r. o. Vráble. Na podstavci je umiestnená plastika dieťatka v maternici a slzička,
ktorých autorom je Mgr. Miroslav Polák. Samotné osadenie plastiky a úpravu
okolia zo zámkovej dlažby vykonali pracovníci obce. Tento pomníček vznikol
vďaka podnetu pána farára Mgr. Petra
Kukučku, ktorý na tento účel poskytol
i samotný kameň podstavca. Obec aj touto cestou ďakuje všetkým, ktorí sa pričinili o vznik tohto pomníka deťom, ktorým nebolo dopriate narodiť sa. Pre nás
ostatných nech je podnetom na zamyslenie sa a modlitbu.

6.11.2019 – Na budove Domovina 1 bola opravená strecha. Jej zadná časť bola
už v havarijnom stave i napriek tomu že
bola v predchádzajúcich rokoch viackrát
reparovaná. Táto časť bola úplne rozobratá, bol domurovaný veniec, vybudovaná nová konštrukcia krovu a na celej
streche boli vymenené všetky poškodené
škridle a latovanie, zamazané boli korýtka a zatesnené komíny.

19.11.2019 – sa konalo pracovné stretnutie poslancov obecného zastupiteľstva, na ktorom boli pripravované podklady na nadchádzajúce VI. zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
21.11.2019 – Katastrálny úrad vykonal
zápis novovybudovanej tribúny na futbalovom ihrisku do katastra nehnuteľností.
28.11.2019 – Na budove domu smútku
v Malej Mani boli vymenené 4 pôvodné
okná na prístavbe za nové plastové.

30.11.2019 – Pracovníci obce v priebehu jesene pokračovali v kosení verejných priestranstiev a parku, z parku
odstránili vyvrátené stromy, okolo futbalového ihriska podsádzali vyschnuté
topole, obnovili náter drevených sôch
pred kostolom a upravili poškodenú
sochu sv. Urbana, odviezli na skládku
vyzbieraný veľkoobjemový odpad, upravili a premiešali obecné kompostovisko,
pripravovali latky pre opravu lavičiek
na obecných priestranstvách, vykonáva6
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li opravy verejného osvetlenia a rozhlasu, na cintoríne vybudovali upravený
priestor okolo pamätníka nenarodeným
deťom; v Malej Mani opravili ohradu
poškodenú pri dopravnej nehode, opravovali obecné stroje – nosič kontajnerov
LIAZ, traktorovú vlečku, krovinorezy,
podľa objednávok vykonávali opilovanie stromov a orby záhrad a viníc,.... Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné
práce vykonali náter stojanov na bicykle, čistili autobusové zastávky, miestnosti
na „Pajte“, čistili verejné priestranstvá
od opadaných listov,.....

Fotografickú dokumentáciu diania
v obci nájdete vo fotogalérii
na obecnej web-stránke.
Ing. Igor Sádovský

Stretnutie
jubilantov
Tradičnou aktivitou Zboru pre
občianske záležitosti pri Obecnom
zastupiteľstve v Mani je Stretnutie
jubilantov. V roku 2019 naše pozvanie prijali 17 jubilanti, ktorí sa dožili
50 rokov svojho života; štyri manželské páry oslavujúce zlaté svadby
a päť manželských párov oslavujúcich striebornú svadbu. Stretnutie
jubilantov sa začalo 9. 11. 2019 svätou omšou a pokračovalo v obradnej miestnosti, kde sa jubilantom
prihovoril starosta obce Ing. Igor
Sádovský. Kultúrny program pripravila Folklórna skupina Dolina a Máňanská muzička, o dobrú zábavu sa
postaral Jozef Cigáň. Všetkým jubilantom prajeme veľa zdravia, šťastia,
lásky a porozumenia.
Jarmila Trungelová

Aktivity Folklórnej skupiny
Dolina Maňa
Kvetná nedeľa s Folklórnou skupinou Dolina sa konala 14.4.2019
na Námestí M. R. Štefánika. Folklóristi priblížili jarné zvyky Topenie
Moreny a spievanie Kvetnej nedele.

Spievali sme pri Stavaní májov
vo Vrábľoch a Mani.
V júni sme vystupovali na Folklórnom festivale v Hostiach pri Zlatých
Moravciach, doma na Požitavských
folklórnych slávnostiach. Počas
prázdnin sme vystupovali na oslavách Dni obcí: Iňa, Pozba, Čechy.
7. septembra sme boli v Bratislave
na Dni otvorených dverí Rádia Regina Západ. Prezreli sme si priestory
Slovenského rozhlasu, nahrávacích
štúdií, koncertnú sieň. Zapojili
sme sa do pripravených aktivít,
súťaží, vypočuli
sme si koncert
Cigánských diablov. Stretli sme
sa s mnohými
osobnosťami, vystupovali
sme
na pripravených
javiskách a odovzdávali divákom radosť z nášho
programu.

Festival folklórneho umenia
v Branči sa konal 21.9.2019 a bol koncipovaný ako poďakovanie za úrodu. FSk Dolina sa predstavila programom Na sv. Urbana.
9.11.2019 sme
tradične vystupovali pre našich jubilantov.
V dňoch 18.-20.
októbra sme boli
na sústredení, kde
sme si precvičovali spevy, tance
a hudbu. Okrem
toho sme si užívali jesenné slniečko na prechádzke
v okolí penziónu
Lagáň. Povzbudzujúca bola aj návšteva pána farára Petra Kukučku,
ktorý prišiel za nami a v nedeľu nám
odslúžil sv. omšu.
Naše poďakovanie za finančnú
podporu pri realizovaní našich aktivít patrí Obci Maňa a Nitrianskemu
samosprávnemu kraju.
Fond na podporu umenia vyhlásil
v roku 2019 mimoriadnu výzvu na
podporu ľudové umenia. Náš projekt
„Otvárame truhlice starých mate-

Stavanie mája je tradičné podujatie, ktoré sa koná paravidelne každý
rok. Máj sme tohto roku postavili
na Nám. M. R. Štefánika 28.4.2019.
Podujatie svojim programom spríjemnili Folklórna skupina Dolina,
Detský folklórny súbor Dolinka
a Máňanská muzička. Po skončení
bolo pre všetkých je pripravené malé
občerstvenie.
Jarmila Trungelová

Mesiaca úcty
k starším

rí - udržiavame zvyky a kroje obce
Maňa“ v tejto výzve bol úspešný
a získali sme 10000€, ktoré použijeme na obnovenie krojov, čižiem,
doplnenie hudobných nástrojov
a podobne. Ďakujeme.
Jarmila Trungelová

13.10.2019 pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším sme našich seniorov
pozvali speváka, imitátora a zabávača Stana Vitáloša, ktorý sa venuje imitovaniu rôznych osobností už
dosť dlhú dobu. Z jeho „repertoáru“
nám predstavil Václava Havla, Vladimíra Mečiara, Luďka Sobotu, Magdu
Pavelekovú, Karola Poláka, Jožka
Krónera ale i Olda Hlaváčka a Ivana Krajíčka ako dvojicu – Gazdovia
a mnohých ďalších.
Jarmila Trungelová
Máňanský hlásnik
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Hodové slávnosti
Hodové slávnosti – v časti obce
Malá Maňa sa konali 8.9.2019. Návštevníkov zabávala Veselá heligónka
– hudobníci z Černíka a okolia.
V časti obce Veľká Maňa sa v sobotu 14.9.2019 konala hodová vese-

lica v parku. O zábavu sa postaral Jozef Cigáň, bufet zabezpečila Blažena
Martiniková z Michala nad Žitavou.
V nedeľu naši záhradkári pripravili
Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov,
Dychová hudba Podhrušovan z To-

poľčianok hrala na Námestí M. R.
Štefánika a pre deti nechýbali kolotoče a hodový jarmok. Okrem toho
futbalisti pripravili celý rad futbalových zápasov od najmenších až po
starých pánov.
Jarmila Trungelová

Kultúrne leto v Pánskej
záhrade
Prvé stretnutie v rámci kultúrneho leta sa konalo 14. júla 2019 – vypočuli sme si koncert Hudobnej skupiny Folk-lór Band z Handlovej. Ďalšie
stretnutie bolo venované hlavne deťom - 28.7.2019 sa konala veselá Show Na
Hran(i)e. Šaško Fjodor pripravil zábavu plnú humoru, žonglovania a balansu pre všetkých šťastných ľudí. Bolo to stretnutie stále živé, prekvapivé, plné
vtipnej improvizácie, komentárov a interakcie s divákmi! Šaško Fjodor vyzabával detiská aj dospelákov - jednoducho všetkých, ktorí o zábavu stáli…
Posledné stretnutie v sa konalo 11.8.2019 v štýle 80 – rokov. Domáca kapela
MetalHeart pozvala na svoj debutanský koncert ďalšie rockové kapely a preto
sa v parku niesli tóny heavy metalu, punk rocku.
Jarmila Trungelová

Na kolesách proti rakovine
5. ročník „NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE“ sa konal 31.8.2019 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 do nadácie výskumu rakoviny,
za vyzbieranú sumu zakúpiť prístroj slúžiaci v boji proti tomuto ochoreniu.
Trasa jazdy bola nasmerovaná cez najkrajšiu časť stredného Požitavia. Prechádzala cez obce Kmeťovo, Maňa, Žitavce, Lúčnicu nad Žitavou, obchádzala
Štátnu prírodnú rezerváciu Žitavský luh a končila pri kultúrnom dome v obci
Michal nad Žitavou, kde bolo pripravené občerstvenie a benefičný koncert.
Jarmila Trungelová
8
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5. ročník Vatry
zvrchovanosti
Prijatie Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky zo 17. júla 1992 je pre
náš národ významným medzníkom.
Túto historickú udalosť si pripomínajú mnohé mestá a obce na Slovensku. Organizátorom 5. ročníka
Vatry zvrchovanosti v našej obci
boli Slovenská národná strana, Matica slovenská a obec Maňa. Konala
sa v sobotu 20. 7. 2019 v na Starej
hore. Pozvanie prijala aj poslankyňa
NR SR Mgr. Eva Smolíková a ďalší
predstavitelia SNS z Nitrianskeho
kraja. Po slávnostných príhovoroch
pokračovalo podujatie príjemným
posedením pri vatre, hudbe, speve,
chutnom guláši a dobrom máňanskom vínku.
Jarmila Trungelová

Činnosť ZPCCH a SZTP
Najväčšia akcia s najväčšou účasťou je naša výročná členská schôdza
(VČS).Tento rok sa konala 28.4.2019.
Privítali sme na nej koordinátorku

Evu Bugošovú, predsedov okresu
Evu Kočiovú a Viliam Horníka, ale
najväčšiu radosť nám robíte Vy svojou prítomnosťou. Dievčatá zo zariadenia Kamilka sa postarali o pekný
kultúrny program. Ich vystúpenie
má vždy úspech a odmenou im býva
veľký potlesk a sladkosť. Na VČS si
pripomenieme a odmeníme darčekom našich jubilantov. Tombola
- hoci i malá, poteší každého. Vďaka
patrí všetkým sponzorom, ktorí nám
vždy s láskou a ochotou niečo darujú a urobia tak radosť našim členom.
O dobrú večeru sa nám postarala
naša pani kuchárka Helenka Hajnalová a poďakovanie patrí i členom

obecnému úradu, ktorí nám umožnia poskytnúť takéto príjemné posedenie.
Prispievateľom 2% patrí veľké ĎAKUJEM, pomohli nám svojim príspevkom uskutočniť naše akcie. Pripravili sme pre svojich členov rekondično-rehabilitačné pobyty. Naši

členovia si oddýchli v Turčianskych
Tepliciach, Sklených Tepliciach, Dudinciach v Moravanoch nad Váhom
a tí odvážnejší navštívili i zahraničný
zájazd Turecko. Veríme,
že si všetci dobre oddýchli a načerpali nových síl.
Uskutočnili sme jednodňové výlety a púte.
18.5.2019 - hora Butkov,
1.6.2019 Deň detí - naše
detičky dostali na svoj
sviatok sladkú odmenu,
12.6.2019 Športový deň
- Tvrdošovce nás privítali slniečkom, nálada
bola dobrá a ešte lepšia chuť športovať a vyhrať. Získali sme jedno prvé
miesto - Alojz Syrček a dve druhé
miesta – Alojz Syrček a Emil Abrhan. Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujem za pekné
reprezentovanie našej organizácie a verím, že o rok
si to zopakujeme a dosiahneme ešte lepšie výsledky. ĎAKUJEM.
18.6.2019 púť Hronský
Beňadik, 30.6.2019 Požitavské folklórne slávnosti. Naše zdravie až
tak neslúži, ale predsa sa vždy radi
zapájame i do tejto akcie.
V našom stánku si môžu
účinkujúci prezrieť predmety, ktoré sa používali
v minulosti a občerstviť
sa sladkosťami, ktoré
vytvorili šikovné ruky
našich členiek. 9.7.2019
Štúrovo, to už netreba ani
komentovať, vždy je veľký záujem. 8.8.2019 Poľný Kesov - nové kúpanie,
ktoré splnilo očakávanie. Prostredie
príjemné, voda teplá, čo ešte treba.
26.8.2019 Po dobrej skúsenosti sme
si kúpanie zopakovali.
29.8.púť Nové Zámky putovná
socha Panny Márie Fatimskej. 12.9.
2019 Marianka - púť Rádia Mária.
Pekný zážitok z krížovej cesty a spe-

vokolu z Topoľčian. 21.9. putujeme
i do zahraničia Mariazell. 15.11.2019
Trnava -Trnavská novéna, 22.11.2019
sa konalo Batôžkové posedenie, vždy
sa tešíme sa na spoločné stretnutie,
kde má každý možnosť zabávať sa,

porozprávať. Niekedy stačí chvíľka
rozhovoru a hneď sa cítime lepšie.
O dobrú náladu sa nám postaral folklórny súbor z Veľkých Loviec.
6.12.2019 Mikuláš -navštívi naše
detičky a do vyčistených čižmičiek im
prinesie sladkú odmenu. 9.12.2019
Mikulášske kúpanie - Poľný Kesov.
Vianoce sú sviatky pokoja a tak i
my navštívime našich ťažko chorých
a porozprávame sa s nimi, zaspomíname a potešíme ich i malým
darčekom. Rok rýchle ubehol, ďakujem všetkým za pomoc a podporu
a prajem Vám veľa šťastia, radosti,
ale hlavne ZDRAVIA do Nového
roku a teším sa na ďalšie spoločné
akcie. Rekondície na rok 2020: Turčianske Teplice, Sklené Teplice, Dudince, Sliač - dátumy budem dopĺňať
v priebehu roka.
Anna Jančová
Máňanský hlásnik
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Požitavské folklórne slávnosti
Požitavské folklórne slávnosti sa
začali v podvečer 29. 6.2019 veselicou, pokračovali v nedeľu, 30. júna
2019 krojovaným sprievodom obcou. Sprievod sa pohol od kultúrneho domu a skončil v mieste slávností
– v parku. Počas sprievodu bolo pre
účinkujúcich pripravených päť zastá-

vok, kde domáci ponúkali máňanské
dobroty a vínko.
Slávnosti sa začali tradičnou piesňou „Prekrásna je tá panská záhrada“ v podaní Máňanskej muzičky
a takmer osemdesiatkou domácich
folkloristov od 5 do 80 rokov. Slávnosti otvoril starosta obce Ing. Igor
Sádovský, ktorý privítal hostí: poslanca NSK Ing. Ladislava Marenčáka,
podpredsedu Matice slovenskej Mgr.
Mareka Hanuska, Mgr. Ľubomíra
Kleštinca, vedúceho odboru kultúry a športu NSK a podpredsedu KR
NSK MS a všetkých prítomných.
Potom už začal bohatý kultúrny
program. V detskom bloku „Poďme
sa ihrať“ sa predstavili: Detský folklórny súbor ŠKOVRÁNOK Nitra
s pásmom Pass sa húska pass sa; Detský folklórny súbor DOLINKA Maňa
sa hral Na pažiti a Detský folklórny
súbor SÍLEŠÁNEK Vinodol predviedol Čriepky z Požitavia. V programe
„Život na dedine“ sa predstavili: FSk
DOLINA Maňa pásmom Na Máňanských lúčkach šibeničky; FSk TRADÍCIA Nitra – Dražovce spievala
Na dražovskej pažiti; FSk ROZMARÍN Pliešovce sa zabávala Na zhovorkách, alebo keď sme sa tu zišli...;
10
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FSk VRŠTEK Hostie nás zaviedol
na Jánske ohne a MÁŇANSKÁ MUZIČKA zahrala a zaspievala regrútske piesne. Počas slávností sa prestavil aj Gabriel Suchý z Nových Zámkov, ktorý v súťaži Slávik Slovenska
získal titul Bronzový Slávik Slovenska a titul Laureát Slávik Slovenska

Hlavným organizátorom podujatia
bola Obec Maňa, podujatie z verejných zdrojov podporili: Nitriansky
samosprávny kraj, Matica slovenská
a sponzori. Podujatie počas dvoch
dní navštívilo cca 2000 návštevníkov
a vystupovalo takmer 330 účinkujúcich

2019.
V záverečnom programe „Pozdravy hostí“ účinkovali: Folklórny súbor PONITRAN Nitra a Folklórny
súbor LIPTOV Ružomberok. Pásmo
Ej, verbujú, verbujú... dalo bodku
31. ročníku slávností.
Okrem hlavného programu boli
pripravené sprievodné podujatia:
vyzdobené domy na trase sprievodu, Jarmok ľudových remeselníkov,
Prehliadka národopisnej expozície
v priestoroch základnej školy, živé
vysielanie Hudobných pozdravov
Rádia Regina z Námestia M. R. Štefánika.

OBEC MAŇA ĎAKUJE SPONZOROM PFS 2019:
* ADAL, s. r. o., Vráble
* AGRO KVET - Marian Beduš,
Maňa
* Alexander ŠUBA, Malá Maňa
* COOP JEDNOTA, Nové Zámky
* FIERO WINE - František Švec,
Kmeťovo
* GASTRO BRAŇO, Zlaté Moravce
* Milan Klčo - Gastro Klčo, Malá
Maňa
* Helena HAJNALOVÁ, Kmeťovo
* Ing. Jozef GAJDOŠ, SHR, Maňa
* Jozef SÁDOVSKÝ, Kmeťovo
* KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s.
VIG, Bratislava
* Ľubica LONTOŠOVÁ - Ľuboš
MAJOR, Maňa
* LÚČNICA spol. s r. o., Lúčnica
nad Žitavou
* MATICA SLOVENSKÁ
* NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY
KRAJ
* Obce: Dolný Ohaj, Hul, Michal
nad Žitavou
* Peter HAJNALA, Maňa
* PIZZERIA SIMI, Maňa
* Pekáreň - Jozef Oremus, Bánov

* Pohostinstvo - Blažena Martiniková, Michal nad Žitavou
* ROĽNÍCKY MLYN, s. r. o., Veľké
Lovce
* TEXTIL PETRA - Petronela
Kotlárová, Maňa
* Tupperware Banská Bystrica –
Erika a Patrik Karoloví
* V-Centrum, s.r.o., Vráble
* VITO-PLAST – Jozef Oroszi,
Vlčany
* VÍNO BALÁŽI – Roman Baláži,
Lúčnica nad Žitavou
* VLADAP Plus - Pavol Majerčík,
Dolný Ohaj
* ZMRZLINA - Dušan Janček,
Maňa
* Zsolt TÁRNOK - Róbert SZABO,
Hurbanovo
Okrem sponzorov ďakujeme aj všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k zdarnému priebehu Požitavských folklórnych slávností Maňa 2019:
Ľudovým remeselníkom a účinkujúcim:
• Detský folklórny súbor
ŠKOVRÁNOK Nitra
• Detský folklórny súbor
DOLINKA Maňa
• Detský folklórny súbor
SÍLEŠÁNEK Vinodol
• Folklórna skupina DOLINA Maňa
• Folklórna skupina TRADÍCIA
Nitra - Drážovce
• Folklórna skupina ROZMARÍN
Pliešovce
• Folklórna skupina VRŠTEK
Hostie
• Ľudová hudba MÁŇANSKÁ
MUZIČKA

• Gabriel Suchý – bronzový Slávik
Slovenska za rok 2019
• Folklórny súbor PONITRAN
Nitra
• Folklórny súbor LIPTOV
Ružomberok
Príprava stánkov na trase sprievodu:
• Základná škola s materskou
školou Maňa
• Zariadenie sociálnych služieb
Kamilka Maňa
• MO Slovenského rybárskeho
zväzu Maňa
• Zväz postihnutých civilizačnými
chorobami a Zväz telesne
postihnutých Maňa
Rodiny: Foltínová, Strőmplová, Bugárová, Straňáková a Hrabkovská
Zabezpečenie poriadku:
• ZO Slovenského zväzu
záhradkárov Maňa
• Obecný futbalový klub Maňa
• Polícia SR – poriadková služba
Ozvučenie a osvetlenie podujatia:
• Mgr. Michal Hraška, Jozef Cigáň,
Ing. Marek Holka
• Ľudová veselica: Jozef Cigáň
Príprava stravy:
Kuchyňa Helena Hajnalová Kmeťovo, Gastro Braňo Zlaté Moravce
Zdravotná služba:
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža Maňa
Šatne pre účinkujúcich:
Pracovníci školy
Organizačné a technické zabezpečenie slávností:
Pracovníci Obce Maňa
Ďakujeme aj všetkým nemenovaných sympatizantom a priaznivcom
folklóru za ich podporu a nezištnú

pomoc pri príprave - 31. ročníka Požitavských folklórnych slávností.
Naše poďakovanie patrí aj Fondu
na podporu umenia, ktorý v tomto
roku z verejných zdrojov podporil Folklórnu skupinu Dolina Maňa
a Máňanskú muzičku.
Jarmila Trungelová

Akvizícia kníh
pre Knižnicu
Vševlada
Jozefa Gajdoša
v Mani
Projekt „Akvizícia kníh pre Knižnicu Vševlada Jozefa Gajdoša v Mani“ bol realizovaný s finančnou podporou Fondu na odporu umenia.
Na tento projekt sme získali 1000 €
a nakúpili sme nové knihy, ktoré práve k našej knižnici spracúvame. Tešíme sa na vašu návštevu a prajeme
vám príjemné chvíle pri čítaní novej
literatúry. Nakúpené knihy opatríme
:

Knihy sme boli nakúpiť v Bratislave na Bibliotéke - jedinom knižnom
veľtrhu na Slovensku.
Jarmila Trungelová
Máňanský hlásnik
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Aktivity Miestneho
odboru Matice
slovenskej v Mani
Pri príležitosti 100. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika sme
- 3.5.2019 – pripravili Spomienkovú
slávnosť. Na začiatoku sme zaspievali slovenskú hymnu, PaedDr. Mária Bujdáková zarecitovala báseň,
potom sme k jeho buste na námestí
M. R. Štefánika položili vence. Ďal-

ší program pokračoval v sále domu
kultúry pásmom - Slovenský Ikar –
život a dielo Milana Rastislava Štefánika od Michala Eliáša. Hovorené
slovo predniesli študenti: Kristián
Kajanovič, Diana Zifčáková, Barbora
Šulková a Paula Horníková. Pásmo
hudobne dopĺňali: Folklórne skupina
Dolina Maňa a Róbert Žilík na dobových hudobných nástrojoch. Sprievodnou akciou bola výstava “Život
legionárov”, ktorá nám priblížila
odbobie, kedy M. R. Štefánik zakladal Slovenké légie v Rusku. Výstavu
pripravil p. Róbert Žilík z Mojmíroviec, vnuk legionára, ktorý sa osobne stretol s Milanom R. Štefánikom.
Na podujatí boli aj hostia: Mgr. Eva
Smolíková - podpredsedníčka SNS
12

Máňanský hlásnik

a poslankyňa NR SR, Mgr. Ľubomír
Kleštinec – vedúci odboru kultúry
a športu NSK, Ing. Igor Sádovský starosta obce Maňa. Z podujatia sme
zhotovili videozáznam.
Po skončení slávnostnej časti sme
na Výročnej členskej schôdzi zhodnotili prácu miestneho odboru za rok
2018 a pripravili plán
aktivít na rok 2019.
Okrem spomienkovej
slávnosti sme si osobnosť M. R. Štefánika
uctili aj 4.5.2019 na Celoslovenských oslávách
na Bradle, kde sme zorganizovali autobusový
zájazd. Prezreli sme si
vlak legionárov, pešo
sme vyšliapali na vrch
Bradlo, kde je miesto
posledného odpočinku generála Dr. Milana
Rastislava Štefánika vedca, vojaka, diplomata, jednej z kľúčových
osobností Slovenska,
spolutvorcu našej novodobej štátnosti. Mohyla sa nachádza na vrchu Bradlo (544 m.n.m),
nad mestom Brezová pod Bradlom
a je dielom architekta Dušana Jurkoviča. Hneď, ako sa Jurkovič dozvedel o tragickej smrti M. R. Štefánika, rozhodol sa „pochovať generála
Štefánika na Bradle“.
Túto myšlienku sa po
súhlase kompetentných
i Štefánikovej rodiny
podarilo uskutočniť.
11. mája 1919 bol generál Štefánik i talianski letci G. Aggiunti,
U. Merlino a Mancinelli Scotti, ktorí zahynuli
spolu s ním, pochovaní na temene Bradla

(pozostatky Mancinelliho Scottiho
boli v roku 1921 prevezené do vlasti). Pohrebu sa zúčastnilo tridsaťtisíc
ľudí. Jurkovič uviedol, že „z pohrebnej výzdoby vytryskli už vtedy prvé
obrysy dnešnej mohyly“. No cesta
k postaveniu Mohyly nebola ani
krátka, ani jednoduchá. Prvý návrh
Mohyly bol predstavený v roku 1920.
V nasledujúcom roku vznikol Spolok
pre postavenie pomníka generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi
a začal zbierať financie na stavbu.
Projekt Mohyly bol viackrát prepracovaný kvôli zníženiu finančných
nákladov. Základný kameň Mohyly slávnostne položili 4. mája 1924.
Výstavba sa uskutočnila počas 280tich pracovných dní od 11. júla 1927
do 20. septembra 1928. Masív Bradla, na ktorom stojí Mohyla generála
M. R. Štefánika, tvorí dominantný
krajinný prvok svojho okolia. Objekt
Mohyly svojim umiestnením v krajine a svojím kompozičným, hmotovým, priestorovým a materiálovým
ponímaním predstavuje vrcholný
štandard európskej monumentálnej
architektonickej tvorby. V základe je
Mohyla dlhá 96 m, široká 70 m. Prvá
terasa meria 93 x 62 m, druhá 45 x 32
m. Štyri obelisky majú výšku 12 m.
Štefánikov hrob je v hĺbke 8 m pod
tumbou. Mohyla je obložená kamennými kvádrami z travertínu, ktorého
zo Spišských Vlách doviezli 194 železničných vagónov.
V roku 1968 bola Mohyla vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rekonštrukcie sa dočkala až po
páde totality. Trvala takmer 7 rokov,
bola ukončená v roku 1996. Vďaka
nespornému významu Štefánikovej
osobnosti i vďaka svojim umeleckým

kvalitám bola Mohyla Milana Rastislava Štefánika v roku 2009 slávnostne zapísaná do zoznamu Európskeho
kultúrneho dedičstva.
27.5.2019 sme sa vybrali do Nitry
– navštívili sme Divadlo Andreja
Bagara a pozreli divadelné predstavenie od Jána Palárika: Drotár.
V termíne 14. - 17. august 2019
sme zorganizovali poznávací zájazd.
Spoznávali sme prírodné a kultúrne
zaujímavosti Tirolska a Bavorska.
Prvý deň sme sa zastavili pri jazere Achensee, využili sme lanovku
Karwendel Bergbahn a vychutnávali
sme si nádherné pohľady na jazero
z výšky; popoludní sme spoznávali
Innsbruck – prehliadli sme si historické centrum mesta a navštívili Bergisel - areál skokanského mostíka,
odkiaľ sme mali nádherný výhľad na
Innsbruck. Druhý deň sme boli v Nemecku. Z Obermoosu sme sa kabínkovou lanovkou vyviezli na najvyšší
vrch Nemecka – Zugspitze (2962 m
n. m.) a kochali sa nádhernými výhľadmi na Alpy 4 štátov – Rakúsko,
Nemecko, Taliansko a Švajčiarsko.
Popoludní sme si prehliadli najkrajšie bavorské zámky kráľa Ľudovíta
II. Hohenschwangau a Neuschwanstein. Tretí deň sme v dedinke Wattens navštívili Swarovského krištáľový svet. Zakladateľom spoločnosti
Swarovski bol Daniel Swarovski. Narodil sa v roku 1862 v Jiřetíne pod
Bukovou v Čechách, neďaleko Jablonca nad Nisou. Vyučil sa za umeleckého sklára a neskôr odišiel do Paríža a do Viedne. Inšpirovaný miestnymi majstrami a možnosťami
elektrickej energie tu skonštruoval
brusičský stroj. V roku 1892 si stroj
nechal patentovať a v roku 1895 založil firmu Swarovski & Co. spolu
s Armadom Kosmannom (francúzsky investor). Dôvodom lokalizácie
vo Wattens bola výdatnosť vodných
prameňov v tejto oblasti, pomocou
ktorých získavali elektrickú energiu, potrebnú na pohon brusičských
strojov. Pôvodne sa svojou výrobou
sústreďovali na lustre, neskôr aj
na výrobu šperkov. Spoločnosti sa
začalo veľmi rýchlo dariť, hlavne
vďaka luxusným šperkom, pre ich

nádherný lesk a priezračnosť. V roku
1895 spoločnosť začínala svoju prevádzku s počtom zamestnancov 4,
za rok bolo už zamestnancov firmy
100 a teraz ich je 28 tisíc. Od roku
1913 si spoločnosť vyrába svoj vlastný krištáľ (umelo vyrábané krištáľové
sklo). Veľkolepé múzeum Swarovski
(Swarovski Kristalwelten) bolo otvorené v roku 1995, keď spoločnosť
Swarovski oslavovala 100. výročie
založenia spoločnosti. Múzeum tvorí
16 komnát a každá komnata je originálnou kombináciou svetla, zvukov,
malieb a krištáľov. Autormi scenérií
sú renomovaní umelci z celého sveta – napríklad Salvador Dalí, či Andy
Warhol. Súčasťou výstavnej expozície sú aj šperky, ktoré boli ozdobou
úspešných filmov, muzikálov a divadelných hier (napríklad kostýmy pre
film Mouline Rouge, alebo pre bondovky). V súčasnosti navštívi toto
múzeum priemerne 4000 až 6000 turistov denne a je druhým najnavštevovanejším miestom v Rakúsku (po
viedenskom Schönbrunne). Okolo
múzea je nádherný park. Táto oblasť
bola navrhnutá Andréem Hellerom.
Dominantou parku je krištáľový oblak, ktorý zdobí 800 tisíc Swarovského krištáľov. Po prehliadke múzea
sme sa vydali ku Krimmlerským vodopádom – najväčším vodopádom
v Rakúska, v strednej Európe a piatemu najväčšiemu vodopádu na svete.
Posledný deň sme sa previezli krajom „Doktora z hôr“... krátko sme
sa zastavili v jednom z najznámejších rakúskych turistických a športových stredísk v Kitzbüheli. Čerešničkou tohto top zájazdu bola cesta
okolo najvyššieho vrchu Rakúska -

Grossglockner Hochalpenstrasse.
Táto cesta vedie cez najvyššie pohorie Rakúska, Vysoké Taury. Má
47,8 km. prekonáva prevýšenie 1748
metrov. Najvyššie stúpanie je 14%!!!.
Cestou musí vodič prekonať 28 zatáčok. Najvyšší bod je tunel Hochtor
s nadmorskou výškou 2505 m n. m.,
túto vyhliadkovú cestu navštívi roč-

ne skoro milión ľudí. Großglockner
Hochalpenstraße je jedna z najkrajších a určite najnavštevovanejších
ciest v Rakúsku. Táto neskutočná cesta sa začala stavať v roku 1930 a slávnostne bola otvorená v roku 1935.
V sobotu 31. augusta 2019 sme sa
vybrali do Tullnu, prešli sme sa historickým centrom mesta, nábrežím
Dunaja, prezreli sme si Nibelungovu
fontánu, Hlavné námestie a potom
sme sa presunuli na výstavisko a prezreli výstavu kvetín.
Jarmila Trungelová
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Máňanská kvapka krvi
V tomto roku sme uskutočnili tri hromadné bezplatné odbery
krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby. Konali sa
v priestoroch kultúrneho domu a to
v januári, máji a v septembri.
V januári sa ho zúčastnili títo darcovia: Mgr. Marek Baranec, Mgr. Andrea Banásová, Zuzana Straňáková,
Dominik Tinák, Mária Srnková, Jaroslav Raček, Peter Bányi, Ján Podhorec,
Ing. Igor Sádovský, Daniel Jančár, Eva
Víziová, Stanislav Meňhart, Matej Polák, Lenka Sojková, Jana Belenčíková,
František Belenčík, Erik Potančok,
Bc. Monika Černáková, Bc. Ľudmila
Peceková, Peter Čelka, Ľuboš Lehocký,
Lucia Medveďová, Bc. Boris Bugár,
Kristína Sádovská, Vladimír Holka,
Matej Holka, Marcel Čáni, Peter Benda, Peter Babin, Jana Kosáková, Mgr.
Marcela Mesárošová.
V máji sa odberu zúčastnili títo
darcovia: Mária Holková, Vladimír
Holka, Peter Babín, Dominik Tinák,
Roman Hudec, Lenka Sojková, Stanislav Meňhart, Mgr. Eva Cigáňová,
Jozef Cigáň, Daniel Jančár, Sofia Liková, Mgr. Marcela Mesárošová, Peter Bányi, František Belenčík, Martin
Andrášik, Ing. Matej Polák, Erik Potančok, Mgr. Marek Baranec, Mgr.
Andrea Banásová, Zuzana Straňáková, Elena Chromeková, Ing. Igor
Sádovský, Eva Víziová, Alžbeta Vojteková, Mgr. Zuzana Račeková, Ján
Podhorec, Bc. Ľudmila Peceková,
Martin Lauro, Mgr. Andrzej Mituta.
V septembri sa ho zúčastnili títo
darcovia: Mgr. Marcela Mesárošová,
Vladimír Holka, Roman Hudec, Erik
Potančok, Marcel Čáni, Sophya Rozsnyóová, Erik Kováč, Marek Hudec,
Mgr. Eva Cigáňová, Jozef Cigáň, Ján
Podhorec, Alžbeta Vojteková, Soňa
Trubíniová, František Belenčík, Jakub
Šulka, Matej Polák, Dominik Tinák,
Martin Lauro, Ing. Igor Sádovský, Bc.
Ľudmila Peceková, Mgr. Marek Baranec, Eva Víziová.
O chutné občerstvenie sa nám vždy
postarajú pracovníčky obecného úradu, za čo im veľmi pekne ďakujeme.
14

Máňanský hlásnik

Bez ich chutných chlebíčkov si už
odber ani predstaviť nevieme.
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:
Matej Abrman, Ing. Pavol Gubric, Lenka Sojková, Marián Švec,
Anežka Tináková.
Striebornú Janského plaketu za 20
bezplatných odberov získali:
Jana Kosáková, Mária Sádovská,
Slavomír Németh.

Najvyššie ocenenie Kňazovického
medailu za 100 bezplatných odberov
si v roku 2019 prevzal Dominik Tinák.
Plakety Janského a Kňazovického
medailu darcom odovzdala riaditeľka Územného spolku SČK Nové
Zámky Mgr. Radka Igrényiová a
predsedníčka Územného spolku
SČK Nové Zámky Mgr. Iveta Ježová.
Vecný dar im odovzdal starosta obce
Ing. Igor Sádovský. Samotné odovzdanie plakiet sa uskutočnilo po
ukončení Vianočnej akadémie, ktorý
pripravili pani učiteľky s deťmi zo ZŠ
s MŠ. Touto cestou by som sa chcela
poďakovať pani riaditeľke Mgr. Eve
Abrmanovej za to, že nám i v tomto
roku umožnila oceniť a poďakovať sa
bezplatným darcom za ich obetavosť
pre chorých ľudí počas ich akcie.
Srdečne by som Vás všetkých chcela pozvať na odber krvi, ktorý sa
uskutoční 23. januára 2020 od 8:00 –
10:00 hod v kultúrnom dome.
Príďte medzi nás a staňte sa hrdinom!
Bc. Ľudmila Peceková

Traktormánia a Majstrovstvá
Požitavia v orbe
24. augusta 2019 sme zorganizovali športovo-zábavného podujatia
- deň plný športu, pohybu, zábavy,
súťaži a radosti. Podujatie sa konalo
v areáli obecného futbalového klubu
a v jeho okolí. Doobeda - na políčkach vymeraných pre túto súťaž - sa
konal 3. ročník Majstrovstiev Požitavia v orbe pod gesciou odborného garanta Doc. Jozefa Ďuďáka
zo Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre. Bolo prihlásených
26 oráčov s rôznymi pluhmi. Súťažili
jedno-, dvoj., troj-, aj štvorradličné
pluhy a preto aj pripravené políčka
mali rôzne rozmery. Pred zahájením
súťaže bola vykonaná inštruktáž o jej
pravidlách a priebehu. Vyhodnotenie
kvality súťaže bolo vykonané podľa kritérií schválených Slovenskou
spoločnosťou pre orbu. Rozhodcovská komisia v zložení doc. Ing. Jozef

Ďuďák, CSs., Ing. Ján Marták a Ing.
Peter Hudec rozhodla, že na 1. mieste sa umiestnil Miloš Čvechala z Podolia, 2. miesto si vyoral Peter Vaško
z Piešťan a ako tretí skončil Ján Ješko
z Maduníc. Ostatní súťažiaci svorne
skončili na 4. mieste. Všetci súťažiaci dostali Diplom za účasť a víťazi boli ocenení aj vecnými cenami.
Popoludní prebiehala Traktormánia
– súťaž malotraktorov, veteránov
a štvorkoliek. Okrem toho bol pripravený bohatý súťažný program,
jazdy na poníkovi, detských motokárach, bojových vozidlách, lietalo sa
vrtuľníkom. Podujatie spestrili aj vystúpenia: ľudovej hudby Máňanská
muzička, hudobnej skupiny Šamani, ohňová šou a hudobná skupina
LOJZO.
doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
a Jarmila Trungelová

Činnosť Základnej organizácie
Slovenského zväzu záhradkárov
v Mani
Naši členovia sa zúčastnili 28. júna 2019 na ukážke letného rezu
jadrovín v záhrade areálu bývalej
Strednej poľnohospodárskej školy
v Šuranoch. Každý mal možnosť vyskúšať si rez na pridelenom strome
pod dohľadom gestora, doc. Olega
Paulena, zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Letný rez
na uvedených stromoch nadväzoval
na zimný zmladzovací rez, ktorý sme
tu vykonali tento rok vo februári.
Aj tento rok sme zorganizovali obľúbený záhradkársky výlet v dňoch
26. až 28. júla. Našou prvou zastávkou boli Piešťany, kde sme si vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby
prezreli výstavu genetických zdrojov
rastlín Slovenska – marhúľ, broskýň,
liečivých rastlín a strukovín. Oboznámili sme sa s činnosťou ústavu,
prezreli sme si pracoviská Génovej banky SR a tiež experimentálne
parcelky uvedených druhov rastlín.
Ďalšou zastávkou bol Hrad Beckov,
kde sme si okrem hradu pozreli aj
sokoliarske vystúpenie s rôznymi
druhmi dravých vtákov. Následne
sme sa presunuli do mesta Trenčína a kúpeľov Trenčianske Teplice
a po ich prehliadke sme sa ubytovali
v horskom hoteli Fram pri Makove. V sobotu sme si prezreli mesto
Ostrava, kde sme navštívili populárno-náučné centrum Svet techniky,
ktoré hravou formou návštevníkom
predstavuje zaujímavosti vedy a techniky. Nasledujúcou zástavkou bolo
Múzeum techniky v Kopřivnici, kde
sme získali množstvo zaujímavých
a vyčerpávajúcich informácií o slávnej automobilke TATRA. Videli sme
tu cez 60 osobných a nákladných automobilov v rôznych etapách výroby
a mnoho zaujímavých rarít. V nedeľu
sme si prezreli jednu z najznámejších
turistických atrakcií na Kysuciach –
prírodnú pamiatku Korniansky ropný prameň. Po účasti na svätej omši
vo farskom Kostole nanebovzatia

Panny Márie v Turzovke sme pokračovali návštevou slovenského orloja v Starej Bystrici. Cestou domov
sme sa zastavili pri Mohyle Milana
Rastislava Štefánika na Bradle, kde
sme spoločne položili veniec vďaky
a zaspievali hymnickú pieseň „Kto
za pravdu horí“.

Počas hodových slávností v našej
obci sme v dňoch 15. a 16. septembra zorganizovali Výstavu ovocia,
zeleniny a kvetov. Na výstave bolo
prezentovaných 128 výstavných exponátov, z ktorých vyše 300 návštevníkov hlasovaním vybralo za najkrajší exponát obrovské tekvice
od Stanislava Tináka. Druhé miesto
získali exotické plody momordiky
od Anežky Tinákovej. Tretie miesto
získala cvikla od Daniela Hudeca.
Návštevníci ocenili aj krásnu kolekciu kaktusov od manželov Popíkovích a tiež kolekciu zeleniny
od Márii Hudecovej. Všetkým pestovateľom gratulujeme, ďakujeme
za účasť na výstave a želáme veľa
úspechov a potešenia pri pestovaní
záhradných rastlín.

V dňoch 28. a 29. septembra sme
v Mani zorganizovali regionálnu
výstavu so súťažou O najkrajšie
jablko a hrušku. Táto výstava sa
koná každý rok v inej obci okresu
Nové Zámky, v ktorých sú aktívne
základné organizácie Slovenského
zväzu záhradkárov. Na výstave bolo
prezentovaných 127 exponátov rôznych odrôd jabĺk a 29 vzoriek hrušiek. Hodnotiaca komisia vybrala
za najkrajšie jablko odrodu Melodie od Jozefa Hlavatého zo ZO SZZ
Šurany, na 2. mieste sa umiestnila
odroda Bohémia od Ladislava Bognára (ZO Mužla), na 3. mieste odroda Granny Smith od Juraja Kmeťa
(ZO Úľany nad Žitavou). Najlepšie
ohodnotenou odrodou pestovateľa
zo ZO Maňa bola odroda Melrose
od Ing. Vladimíra Tináka. Ocenenie
najkrajšia hruška získala odroda Nashi od Daniela Mikulca (ZO Lipová),
na 2. mieste sa umiestnila odroda
Boscova fľaška od Jozefa Holku (ZO
Maňa) a na 3. mieste skončila odroda Dicolor od Ing. Mariána Záhoráka (ZO Šurany). Všetky vzorky jabĺk
sa zúčastnili na celoslovenskej výstave Jablko roka, ktorá sa uskutočnila
11. – 12. októbra v Trenčíne.
16. novembra sme sa zúčastnili
na svätomartinskom požehnaní
mladých vín, ktoré už tradične organizuje základná organizácia v Úľanoch nad Žitavou. Výrobcovia vína
z okolia si tu mohli predstaviť svoje
mladé vínka verejnosti a pri dobrej
a priateľskej atmosfére zhodnotiť
špecifiká tohto ročníka.
Ing. Peter Hudec

Pripravujeme:
ZÁHRADKÁRSKY PLES
4. január 2020.
Do tanca hrá hudobná skupina ERB.
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Stretnutia
rodičov
Október – mesiac prvoprijímajúcich
svätého ruženca detí

Čo sa udialo vo farnosti?
Hody vo Veľkej
a Malej Mani
V mesiaci september sme si pripomenuli benedikáciu kaplnky
v Malej Mani a titul farského kostola vo Veľkej Mani, ľudovo nazývané
hody. Vrcholom obidvoch slávností boli slávnostné sväté omše. Počas
hodových slávností vo Veľkej Mani
sa opäť uskutočnila aj aktivita „Máňanský farský džem“, počas ktorej
mohli veriaci svojim milodarom,
za ktorý dostali fľaštičku džemu, prispieť na potreby farnosti.

Celodenná farská
poklona
Vo štvrtok 26. septembra 2019 sa
počas výročia konsekrácie farského
kostola vo Veľkej Mani uskutočnila
celodenná farská poklona pred vystavenou Oltárnou sviatosťou. Počas
poklony mohli veriaci počas modlitieb a rozjímania poďakovať za obdržané milosti a poprosiť o posilu
a požehnanie do ďalšieho života.

Počas celého októbra sa veriaci
pred svätými omšami modlili svätý
ruženec. Ako po minulé roky aj teraz
sme sa ruženec modlili podľa stavov.
Počas jednotlivých dní v týždni sa
predmodlievali členovia jednotlivých ruží, deti, mládež, ženy a muži.

Na základe dokumentu Rady pre
rodinu a mládež KBS z roku 2003
sa v našej farnosti konajú stretnutia
rodičov, ktorých deti sa pripravujú
na slávnosť „Prvej svätej spovede“
a „Prvého svätého prijímania“. Rozoberáme dôležité témy pre rodinný
život. Posledné takéto stretnutie sa
uskutočnilo 26. októbra v kultúrnom
dome. Prednášku na pozvanie pána
farára prišli predniesť manželia Bónoví z farnosti Zlaté Moravce. Máme
nádej, že tieto prednášky budú nápomocné rodičom pri odovzdávaní
evanjeliových hodnôt.

Požehnanie Pamätníka
nenarodeným deťom
Počas pobožnosti na sviatok Všetkých svätých
bol na cintoríne vo Veľkej Mani požehnaný Pamätník nenarodeným
deťom. Pamätník tvorí prírodný kamenný
podstavec – monolit
z andezitu, na ktorom
je umiestnená plastika
dieťatka v maternici
a slzička. Pamätník
je spomienkou na všetkých tých, ktorým nebolo
umožnené narodiť sa a nám môže slúžiť na krátke
zamyslenie sa a modlitbu.

Milión detí sa modlí ruženec
V piatok 18. októbra 2019 sa aj žiaci Základnej školy Maňa pripojili k celosvetovej aktivite „Milión detí sa modlí ruženec“. Témou tejto aktivity je
modlitba za pokoj a jednotu vo svete.
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Máňanská muzička

Máňanská muzička združuje
hlavne malých muzikantov a nadšencov ľudovej hudby. Od začiatku
roka mala naša kapela vyše 25 vystúpení. Za uplynulý polrok spomenieme aspoň niektoré. V máji sme opäť
po roku hrali v Arboréte Mlyňany
na Ambrózyho dňoch. Na začiatku
júna sme sa postarali o perfektnú
zábavu v Dome sociálnych služieb
Kamilka v Mani počas podujatia
ku Dňu detí. Naša krásna hudba
nechýbala ani na 6. ročníku Otvorených Vrábeľských pivníc, toto vystúpenie sme si naplno užili v náručí
krásnej prírody. Onedlho nato sme
hrali na slávnostnom otvorení dopravného ihriska v ZŠ s MŠ Maňa.
Potešili sme hlavne najmenších žiakov, ktorí si mohli ako prví ihrisko
vyskúšať a zajazdiť si na nových bicykloch, kolobežkách a iných vozidlách. Malí muzikanti zabavili divákov a poslucháčov aj počas hodov
vo Vlkase. Dlhodobo pripravova-

ný hudobný program pod názvom
„Spojme generácie v ľudovej piesni“
sme odprezentovali na Požitavských
folklórnych slávnostiach v Mani.
Na začiatku leta sme hrali v Podhájskej na Remeselných dňoch. Nasledovalo ďalšie vydarené vystúpenie
na dňoch obce Mojzesovo, kde sme
si zahrali spolu so šikovnými muzikantmi z Mojzesova, žiakmi SZUŠ
Jozefa Dömeho a s pánom riaditeľom ZŠ Mojzesovo - Černík. Kapela
Máňanská muzička bola aktívna aj
počas letných prázdnin. Na svadbe
v Kmeťove sme vytvorili romantickú
atmosféru, keď sme mladomanželom
zahrali a zaspievali pred kostolom.
V auguste sme všetci spoločne nacvičovali nový repertoár na sústredení na Krahuliach. Krásna príroda
a hudba nás priam pohltili, takže sa
nám po týždni ťažko odchádzalo domov. Najbližšie vystúpenie Máňanskej muzičky bolo v Mani na Traktormánii. Posledné letné slnečné
lúče sme si vychutnali na Dňoch obce
Miloslavov, kde nám tlieskal aj minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.
Začiatok septembra sme spríjemnili
hraním a spievaním na Dňoch obce
Hul všetkým, ktorí si nás prišli vypočuť. Na Majstrovstvách Slovenska
v orbe dvojzáprahmi jednoradličným pluhom v obci Hruboňovo
sme našou muzikou prispeli k vynikajúcej atmosfére. Všetci milovníci
koní z kapely si tam mohli zajazdiť
na krásnych tátošoch. Posledné vystúpenie sme mali v Mani, kde sme
našimi pesničkami zablahoželali
jubilantom. Veríme, že Máňanská
muzička absolvuje ešte veľa krásnych vystúpení plných radosti, lásky
k hudbe a predovšetkým očarených
a vďačných divákov.
Erika Výberčiová

Birmovka
V nedeľu 6. októbra 2019 sa v našej farnosti konala veľká slávnosť.
27 mladých ľudí prijalo z rúk generálneho vikára Nitrianskej diecézy
Mons. Petra Brodeka sviatosť birmovania. Pred prijatím samotnej
sviatosti absolvovali birmovanci dôslednú prípravu, ktorá pozostávala
hlavne z birmovaneckých stretnutí,
účastí na duchovnom živote hlavne
prostredníctvom sviatostí pokánia
a Eucharistie a bola tiež spestrená
letnými tábormi.

Lampiónový
sprievod na oslavu
Všetkých svätých
V predvečer sviatku Všetkých svätých vo štvrtok 31. októbra 2019,
sa uskutočnil lampiónový sprievod
na oslavu Všetkých svätých. Po večernej svätej omši sa deti v kostole
prezliekli do pripravených kostýmov,
kde každý kostým predstavoval nejakého svätého, prípadne si pripravili
nakreslený alebo vytlačený obrázok
svätca, ktorého chceli prezentovať. Potom spolu s pánom farárom
a so zažatými lampášmi v rukách
absolvovali sprievod od kostola smerom na námestie M. R. Štefánika
a späť. Po sprievode ich čakalo malé
občerstvenie vo farskej klubovni.
Išlo o prvý ročník tejto aktivity, ale
záujem bol veľký. Deti spolu s rodičmi si na kostýmoch dali skutočne záležať a preto veríme, že sa podobná
aktivita zopakuje aj budúci rok.
Mgr. Peter Kukučka, správca farnosti
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Náučný chodník na Žitavskom
luhu a nová pozorovateľňa
Trasa náučného chodníka v Chránenom vtáčom území Žitavský luh
vedie po obvode územia a kopíruje
hranicu chráneného územia. Začína pri pozorovateľni vtáctva, ktorá
je dostupná z cesty. Pohyb je možný
po obvodných ochranných hrádzach
a poľných cestách pešo alebo bicyklom. Na trase náučného chodníka sú
umiestnené tematicky ladené informačné tabule, z ktorých sa návštevník
dozvie o prírodných podmienkach
územia, ochrane prírody, starostli-

ktoré patrí k dominante územia. Zachovalé aluviálne lúky a pasienky,
pôvodné meandre Žitavy, močiare,
mohutné vŕby a krovité porasty sú
domovom mnohých vtáčích druhov.
Striedajúcimi sa ročnými obdobiami
sa mení aj vtáčie osadenstvo v území. Na jar majú návštevníci možnosť
sledovať fascinujúcu migráciu kŕdľov
vodného vtáctva. Jar je aj najlepším
obdobím na poznávanie vtáčieho
spevu. Množstvo spevavcov začujeme pozdĺž náučného chodníka v rôz-

vosti o lúky, zoologických a botanických hodnotách, či historickom využívaní a vývoji krajiny. Celkovo je
v území umiestnených šesť náučných
tabúľ. Štyri z nich sa nachádzajú po
obvode prírodnej rezervácie a predstavia návštevníkom vzácnu flóru
a faunu Požitavia. Tabule sú pomôckou pri poznávaní vtáctva a rastlín
v území. Návštevníkov informujú
o možnostiach pozorovania vtáctva,

nych typoch prostredia. Pestré zastúpenie lúk, pasienkov, lužných lesov či
močiarov umožňuje spoznávať široké spektrum vtáctva. Po hniezdnom
období a jesennom odlete sťahovavých vtákov príroda stíchne. V tomto čase do územia priletia druhy
zo severu, ktoré tu prezimujú. Do-

Ponúkame vám reprezentačné
DVD o obci

„Na Máni to
žije...“,
ktoré obsahuje reportáže
zachytávajúce prierez
pestrého kultúrneho,
športového, spoločenského
i bežného života v našej
obci.
DVD je možné zakúpiť
na Obecnom úrade,
cena je 20 €.
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Nová
mobilná
aplikácia
Nová mobilná 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://
w w w. o b e c m a n a . s k /
obec-2/mobilna-aplikacia/

časnými obyvateľmi sa stanú viaceré
severské druhy zo Škandinávie a Sibíri, či naše nesťahovavé druhy. Ďalšie dve náučné tabule sú umiestnené
na poľnej ceste medzi Dolnou Gedrou a mostom cez Žitavu do Kmeťova. Návštevníkov oboznámia o histórii mlynu na Žitave na Dolnej Gedre
a vzácnych bahniakovitých vtákoch.
Obohatenie možnosti spoznávania
vtáctva ponúka pozorovacia veža,
z ktorej návštevníci nahliadnu
na územie z vtáčej perspektívy. Pozorovacia veža bola odovzdaná verejnosti 20. augusta 2019. Náučný
chodník a pozorovateľňa vtáctva sú
prístupné celoročne.
Mgr. Ján Gúgh, PhD.

ﬁtnesska telom i dušou

Vianočné
tvorivé dielne

Svojimi výsledkami zaujala už
počas prvej súťažnej sezóny (2017).
Okamžite sa dostala do povedomia ľudí, ktorí sledujú fitness scénu.
Na jeseň 2018 sa stala juniorskou aj
seniorskou Majsterkou Slovenska
v bikini fitness.
Posledný rok v juniorskej kategórii
zavŕšila titulmi Vicemajsterky Európy v Španielsku a Majsterky sveta
v Ekvádore. Sny sa plnia a zázraky
dejú. Aj napriek ťažkej situácii ktorú
zažila, že ako jedinej z celej výpravy
trinástich športovcov sa stratil kufor
práve jej, nestresovala, myslela pozitívne, sústredila sa len na cvičenie
a samotnú súťaž. Jej reakcia na to,
ako môže fungovať bez dôležitých
vecí, ako na ňu všetci myslíte, ako
vám je to ľúto, tá bezmocnosť že nemôžete pomôcť a vytúžený sen môže
zlyhať len na obyčajnom kufri: „Nevadí všetko je tak, ako má byť, možno
naopak budem mať šťastie na súťaži.“
Ekvádor bol jej splnený sen - Majsterka sveta.
Na súťaži Olympia Amateur Spain 2019, Nikoleta získala 1. miesto
NOVICE (nováčik) do 160cm a 4.
miesto bikinifitness žien „C“ kategória.
V tomto období sa okrem povinnostiam v škole - ako je písanie

8. 12. 2019 sa konali tradičné Vianočné tvorivé dielne. Do aktivít sa
zapojili šikovné remeselníčky, ktoré
svojimi výrobkami navodili tú správnu atmosféru a radosť z prichádzajúcich vianočných sviatkov.
Tohto roku svoje výrobky nám priniesli: Ing. Jana Hoppanová, Marta
Srnková, Helena Stojková, Eleonóra
Sulanová, Izabela Andrášiková, Slavomíra Tináková, Eva Chudivániová,
Jana Porubská, Oľga Raková, Mgr. Ján
Lauro a Michalský babinec. Vďačným
darčekom sú aj knihy a preto nechýbal
ani predaj kníh.
Poďakovanie patrí aj pani učiteľkám z Materskej školy, ktoré pripravili detský kútik a trpezlivo s deťmi
tvorili vianočné pozdravy. Podujatie
dotvárala výstava ručných prác dievčat zo Zariadenia sociálnych služieb
Kamilka a výstava paličkovanej čipky
z tvorivej dielne Izabely Andrášikovej
z Malej Mane. Voňavý vianočný punč
– najlepší na celom okolí – navarili
členky výboru Matice slovenskej.
A záver pekného popoludnia patril
sv. Mikulášovi, ktorý k nám prišiel, aj
so svojou družinou čertov a anjelov na
koči. Rozdal balíčky deťom v miestnej časti Malá Maňa a nezabudol ani
na deti, ktoré ho čakali na námestí
M. R. Štefánika. Jarmila Trungelová

Bc. Nikoleta Šubová,
diplomovky a skúšky venuje aj príprave na ďalšie súťaže, ktoré ju čakajú v roku 2020. Tentokrát by chcela
v rámci súťaženia navštíviť nejaké
vzdialenejšie exotické krajiny. Dúfa,
že forma bude ešte lepšia. Jej cieľom
je získanie PRO karty čo je v NPC
veľmi náročné, ale o to zaujímavejšie.
Nikoleta: „Obrovské ďakujem patrí
mojej rodine, najmä rodičom, ktorí
ma plne podporujú a pomáhajú mi
a keby bolo treba išli by so mnou aj
na koniec sveta. Obrovské ďakujem
môjmu trénerovi - Petrovi Antalovi za
to, že mi vždy verí a vždy z toho vytlačíme maximum. Ďakujem za ústretovosť a zhovievavosť mojim skutočným
pár priateľom. Každému môjmu fanúšikovi, fanúšičke - nikdy by som si
nemyslela, že mi raz budú ľudia písať
ako ich motivujem – táto skutočnosť
ma dojíma najviac. Ďakujem samozrejme každému jednému, ktorí ma
nejakým štýlom podporil v príprave.
Každý z nás ma v živote iné priority.
Niekto chce urobiť a dosiahnuť čo najviac vlastnou zásluhou. Zvládnuť sa
dá všetko, len treba chcieť. A ak povie
niekto, že to nejde, klame. Príprava
na súťaže je tvrdá drina a disciplína.
Milujem tento šport a robím ho s láskou.“
Mgr. Jana Šubová

Požehnané prežitie
Vianočných sviatkov,
veľa zdravia a úspechov
v Novom roku 2020
praje všetkým občanom
starosta obce,
poslanci obecného zastupiteľstva
a pracovníci Obecného úradu
v Mani.
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Aktivity materskej školy
V materskej škole okrem každodennej edukačnej činnosti pripravujeme pre deti a aj ich rodičov,
množstvo rôznych aktivít, ktoré
spestrujú každodenný život deťom
v našej škôlke. A tak aj v mesiaci máj
sme s našimi detičkami pripravili
program pre mamičky k ich sviatku
ku Dňu matiek. V tomto istom mesiaci sme boli s deťmi v kultúrnom
dome na divadelnom predstavení“
Ľubka“, ktoré nacvičili žiaci ZŠ v réžii
pani učiteľky Mgr. Zuzany Löblovej.

čo bolo spojené s turistickou prechádzkou lesom.

Okrem výletu pre deti sme zorganizovali i spoločný výlet pre deti
s rodinami do Rakúska, do Family
Parku v St. Margarethen. Tak ako
i minulý rok bol o tento výlet veľký
záujem a všetci sme si ho dokonale
užili. Ku koncu školského roka, ako
už býva zvykom, prídu na rad rozlúčky, rozlúčku so školským rokom sme
zorganizovali so spoločnou grilovačkou na školskom dvore, kde sme sa
rozlúčili s deťmi, ale i s rodičmi.

Na konci mesiaca sme na školskom dvore oslávili Deň detí, pre
deti sme pripravili rôzne športové
aktivity, hostinku a ukončili sme to
minidiskotékou. O pár dní na to sme
na školskom dvore privítali Sokoliara Tomáša s jeho dravcami.

Oficiálna rozlúčka s našimi predškolákmi bola v posledný deň školského roka, kde naši predškoláci
dostali vysvedčenia, spomienkové
darčeky a všetci škôlkari mali hostinu na ktorej nechýbala výborná torta
od našich pani kuchárok. Prevádzka
v materskej škole pokračovala aj počas letných prázdnin.
V júni nás navštívili prváci zo ZŠ,
ktorí poobliekaní ako indiáni prišli
čítať škôlkarom príbeh o indiánoch.
Na výlete v Topoľčiankach, sme
navštívili Národný žrebčín, miestny kaštieľ s parkom a zubriu oboru v peknom prírodnom prostredí,
20
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Pripravované podujatia
v roku 2020
04. 01. 2020
05.01.2020

V novom školskom roku 2019/20
do MŠ nastúpilo 43 detí, mladších
detičiek je 20 a starších 23. Po dobrej
adaptácii na MŠ sme ako prvú akciu
zaradili návštevu výstavy a zeleniny
v kultúrnom dome. V októbri sme
zorganizovali našu tradičnú Tekvicovú párty na školskom dvore, spojenú
s ochutnávkou jedál našej kuchyne.

Aj tento rok sme sa zapojili do projektu „Dental Alarm “, ktorého partnerom je spoločnosť CURAPROX
a študenti zubného lekárstva, ktorí
vedú prednášky. Projekt pozostáva
zo 4 prednášok a prednášky sú zamerané na: 1. Dentálna hygiena- naučiť deti správnu techniku čistenia
zúbkov, 2. Anatómia – oboznámiť
deti s modelom chrupu, 3. Patogenita – oboznámiť deti s ochoreniami
zúbkov, 4. Výživa – oboznámiť deti
so správnymi stravovacími návykmi.
Tento projekt sme ukončili v novembri.

Posledný novembrový deň sme
boli s deťmi v Podhájskej. V kine sme
si pozreli film “Ľadové kráľovstvo 2“.
V súčasnosti pracujeme na príprave
nových akcií pre naše deti a aj ich rodičov, na ktoré sa už teraz tešíme.
Mgr. Katarína Výberčiová
V tom istom mesiaci sme mali
i stretnutie s príslušníkmi Polície
v našom parku, ktorí okrem svojej
techniky priniesli i svojich vycvičených štvornohých pomocníkov, čo
vždy deti veľmi poteší.

Ples záhradkárov
Divadelné predstavenie
Frndolína z Dolného Ohaja
17. 01. 2020 Venček
23. 01. 2020 Odber krvi mobilnou
jednotkou
01. 02. 2020 Ples rodičov a priateľov školy
16. 02. 2020 Fašiangy pre seniorov
22. 02. 2020 Súťaž vo varení
Starohorského guláša
- 19. ročník
23. 02. 2020 VČS Tatra Bike
08. 03. 2020 Uvítanie detí narodených
v roku 2019
27. 03. 2020 Spomienka na výročie
Oslobodenia obce
25. 04. 2020 Verejná degustácia vín „Požitavská výstava vín“
26. 04. 2020 VČS ZO Zväzu postihnutých
civilizačnými chorobami
a Slovenského zväzu telesne
postihnutých
30. 04. 2020 Stavanie mája
03. 05. 2020 Spomienka na Gen. PhDr.
Milan Rastislava Štefánika
03. 05. 2020 VČS MO MS
10. 05. 2020 Deň matiek
24. 05. 2020 Oslavy sv. Urbana na Starej
hore
27. 06. 2020 Veselica v parku
28. 06. 2020 XXXI. ročník Požitavských
folklórnych slávností
12. 07. 2020 Kultúrne leto
18. 07. 2020 Vatra zvrchovanosti
26. 07. 2020 Kultúrne leto
09. 08. 2020 Kultúrne leto
22. 08. 2020 Traktormánia
13. 09. 2020 Hodové slávnosti – v časti
obce Malá Maňa
19. 09. 2020 Hodová veselica v parku
20. 09. 2020 Výstava ovocia, zeleniny
a kvetov
20. 09. 2020 Hodové slávnosti
18. 10. 2020 Úcta k starším
07. 11. 2020 Stretnutie jubilantov
06. 12. 2020 Vianočné tvorivé dielne
+ Mikuláš
13. 12. 2020 Vianočná akadémia
24. 12. 2020 Roznesenie Betlehemského
svetla do rodín
31. 12. 2020 Detský Silvester
V Kalendári sú zahrnuté podujatia, ktoré
nám organizátori do uzávierky novín dodali.
Kalendár kultúrnych podujatí budeme podľa
potreby a požiadaviek občanov dopĺňať. Zmena
termínu vyhradená.
Máňanský hlásnik
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Aktivity cyklistov
Cyklotúra
Prenčov 2019
Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj tento rok sa členovia Cykloklubu Tatra-Bike Maňa vydali
na cyklotúru do okolia malebnej
obce Prenčov. Obec leží v Prenčovskej kotline pod známym vrchom
Sitno, v Štiavnických vrchoch. Jeho
poloha je len niekoľko kilometrov
od známej obce Svätý Anton, Banská Štiavnica alebo Krupina. Cyklotúru začali 21. 6. 2019 (piatok)
v meste Šurany a v obci Maňa. Prvá
skupina - na cestných bicykloch - si
vybrala trasu cez Podhájsku, Kalnú
nad Hronom, Levice, Sebechleby
a Hontianske Nemce až do Prenčova. Druhá skupina vyznávačov lesa
a ticha - na horských bicykloch - si
vybrala trasu (z Mane) cez Vráble,
Tehlu, Kalnú nad Hronom, Levice,
Kmeťovce, Jabloňovce, Beluj až do
Prenčova. Trasa ubiehala veľmi dobre. Slniečko svietilo len tak trochu
a mraky s dažďom sa naším cyklistom vyhýbali. Nebolo ani veľmi teplo, ani zima. Nad obcou Jabloňovce
ich privítala pekná vysoká Jánska
vatra, ktorá bola podľa miestnych
obyvateľov, pripravená na sobotňajší večer. Je veľká škoda, že sa tohto
pekného zvyku nemohli zúčastniť.
Všetkým bolo veľmi ľúto za takýmto
zážitkom. Večer sa všetci spolu vrhli
na varenie kotlíkového gulášu. Prácu si rozdelili a za hlavného kuchára
určili nového člena Štefana B., ktorý
nesklamal a guláš uvaril výborný.
Druhý deň - v sobotu - po výdatných
raňajkách si urobili krátku cyklojazdu po okolí Prenčova. Navštívili Krupinu, Hrad Bzovík, Čabraď
a tiež mestečko Banskú Štiavnicu
s jeho pamiatkami. Tretí deň - v nedeľu - sa vydali na cestu domov.
Znovu sa rozdelili na dve skupiny.
V zložení skupín ako prišli sa vydali
na spiatočnú jazdu. Avšak už po pár
kilometroch sa začali na nich valiť
kvapky dažďa, ktoré vytrvalo pada22
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li až po dom. Celý premočený boli
po 80 kilometroch jazdy doma.
V závere všetci účastníci zhodnotili
cyklotúru ako veľmi peknú a príjemnú. Veď i dážď patrí k cykloturistike
a spestruje zážitky z nej. Už teraz sa
všetci zúčastnení tešia na ďalšiu cyklotúru. A obzvlášť sa tešia na cyklotúru do Prenčova o rok.
Peter Kopčan

CTK Topoľčany
Tour
Cyklo-turistický klub Topoľčany
usporiadal dňa 7. júla 2019 VII. ročník cyklo-turistickej jazdy určenej
pre širokú športovú verejnosť - CTK
Topoľčany Tour 2019.
V cieli nebolo dôležité poradie,
keďže CTK Topoľčany Tour nie sú
preteky, ale dôležitý bol dobrý pocit
z príjemne stráveného dňa na bicykli
a športového vyžitia.
V tomto ročníku sa štartovalo
v troch kategóriách. Dlhá trasa C1
o dĺžke 110 km, krátka trasa C2 o dĺžke 54 km a opäť v spolupráci s Informačným centrom mladých bola pripravená aj jazda detí okolo námestia
M. R. Štefánika v Topoľčanoch.
Cykloklub Tatra-Bike Maňa reprezentovali traja členovia: Dušan H.
(trasa C2), Slavomír M. a Štefan B.
(trasa C1).
Dušan Herda

Po stopách
mlynárstva
na Žitnom ostrove
Počas sviatku Cyrila a Metoda,
5. 7. 2019, členovia Cykloklubu Tatra-Bike Maňa uskutočnili cyklotúru
s názvom „Po stopách mlynárstva na
Žitnom ostrove“. Cestou navštívili aj
pamätné miesto, symbolickú mohylu na mieste, kde tragicky zahynul
Milan Rastislav Štefánik s talianskou posádkou v dôsledku zrútenia
lietadla, v ktorom všetci spoločne

leteli z talianskeho Terstu na Slovensko. K tomuto miestu havárie vedie
od roku 1922 zo stanice Ivanka pri
Dunaji prvá červeno značená turistická trasa vybudovaná Bratislavským odborom Klubu česko-slovenských turistov. V roku 1923 na tomto
mieste postavili unikátnu mohylu
v tvare pyramídy podľa projektu
slávneho architekta Dušana Jurkoviča. Mohyla je obohnaná zemným
valom. Po obvode celého areálu sú
vysadené lipy. Pamätník bol rekonštruovaný v rokoch 1988 a 1992. Pri
mohyle je kamenná tabuľa (pamätný
kameň) s nápisom: Na tomto mieste
zahynul dňa 4. mája 1919 Čsl. minister a generál Dr. Milan R. Štefánik a jeho sprievod kráľovský italský npor. I. Mancinelli-Scotti, serž.
H. Merlino a strelec G. Agginuti.
Na večnú pamäť.
Ich cesta ďalej pokračovala k Malému Dunaju a vodným mlynom
postavených na ňom. Lodné mlyny zakotvené na vode, či pri brehu,
najmä ak mali v riečišti hate, boli
veľkou prekážkou lodnej plavby.
Od roku 1738 sa lodné mlyny začali
likvidovať. Na základe Vodného zákona z roku 1885 boli zrušené všetky lodné mlyny, ktoré nevyhovovali
prísnym predpisom. Špecifickou
okolnosťou, ktorá ovplyvnila osud
lodných mlynov, bola splavnosť riek.
Ako prvý navštívili vodný mlyn
v Jelke, ktorý bol z pôvodného lodného mlyna prestavaný na kolový
v roku 1905. Po rekonštrukcii objektu v roku 1995 sa v jeho okolí urobil
aj skanzen zameraný na poľnohospodársku minulosť obce.
Návšteva vodného mlyna Tomášikovo z roku 1895 ich zaviedla
do krásneho prírodného prostredia
na brehu Malého Dunaja, asi 2 km
za obcou Tomášikovo. Mlyn sa zachoval v pôvodnom stave, bez rušivých zásahov do konštrukcie,
s uceleným a prevádzkyschopným
mlynským zariadením. Dnes slúži
ako technická pamiatka ľudového
mlynárstva na južnom Slovensku.
Vodný mlyn v Jahodnej bol zrekonštruovaný v roku 1999. Nachádza
sa v chatárskej oblasti Alba Régia.

Posledným navštíveným mlynom
cyklistov Cykloklubu Tatra-Bike
Maňa bola kultúrna technická pamiatka, vodný mlyn v Dunajskom
Klátove. Nachádza sa na brehu Klátovskeho ramena Malého Dunaja
v katastri obce Dunajsky Klátov,
okres Dunajská Streda. Je typickým
príkladom spodkového mlyna. Terajšiu stavebnú úpravu získal pri
prestavbe v roku 1920. Posledným
majiteľom bol Michal Csefalvay.
Naposledy sa v mlyne pracovalo
v štyridsiatich rokoch 20. storočia.
Postavením nového mostu v päťdesiatych rokoch bola voda odvedená
od vodného kolesa, a niet divu, že
bolo úplne zruinovane. V druhej polovici osemdesiatych rokov 20. storočia bol mlyn odkúpený štátom.
Objekt a celé okolie bolo vyhlásené
za štátom chránené územie. Začala
sa stavebno-technická rekonštrukcia objektu. Pre verejnosť bol mlyn
sprístupnený 21.augusta 1987. Keďže
mlyn v Dunajskom Klátove bol poslednou zastávkou na ich cyklotúre,
po jej prehliadke zostávala už len cesta späť domov. Cesta ubiehala veľmi
dobre a dedinky Kráľov Brod, Žiharec, Vlčany, Palárikovo, Šurany a Húl
nechávali rýchlo za sebou. Sem tam
sa niekde zastavili na rýchle a chladné osvieženie v podobe nealkoholického nápoja alebo chutnej zmrzliny.
Ich cesta na bicykli bola dlhá 152 km
a trvala im spolu s presunom vo vlaku do Ivanky pri Dunaji, kde začínali
cyklotúru, celkovo 12 hodín. Všetkým zúčastneným sa cyklotúra veľmi
páčila a sú radi, že voľný deň v práci
mohli takto pekne prežiť.
Dušan Herda

Cyklotúra okolo
VD Kráľová
Po šiestich rokoch uskutočnil
Cykloklub Tatra-Bike Maňa dňa
11. 8. 2019 cyklotúru k vodnému
dielu Kráľová (pri Šali). Územie
vodného diela Kráľová sa nachádza
v južnej časti západného Slovenska medzi mestami Sereď, Galanta
a Šaľa, obkolesené obcami Dolná

Streda, Váhovce, Kajal, Kráľová nad
Váhom, Dlhá nad Váhom, Šoporňa
a Šintava. Patrí do sústavy vodných
diel budovaných na rieke Váh. Územie nádrže s obvodovými ochrannými hrádzami a s odbernými objektmi
sa rozprestiera na území Trnavského
kraja. Územie, kde je vybudovaná
hať, vodná elektráreň a plavebná komora patrí do Nitrianskeho kraja.
Dielo bolo dokončené v roku 1985
s cieľom energetického využitia
Váhu, protipovodňovej ochrany priľahlého územia, na ťažbu štrkopieskov, ako zásobník zavlažovacej vody,
na splavnenie daného úseku Váhu,
na chov rýb a ako prostredie na rekreáciu a vodné športy. Je súčasťou
systému priehrad Vážskej kaskády.
Vodná plocha nádrže (1082 ha) siaha od priehradného telesa (hate) pri
obci Kráľová nad Váhom až po cestný most pri obci Váhovce. Objem
vody v nádrži sa pohybuje približne
pri 52 mil. m3. Výkon elektrárne je
45 MW. Rozmery plavebnej komory
sú 110 × 24 × 4,5 m (trieda VI.a).
Účastníci cyklotúry prešli na bicykloch okolo celého VD Kráľová,
po jeho pravej aj ľavej strane a obdivovali jeho krásy a veľkosť. Pri rekreačnom zariadení Kaskády, počas
malej prestávky, si aj zaplávali vo vodách vodného diela. A voda na nich
pôsobila veľmi dobre – bola teplá, ale
osviežujúca.
Dušan Herda

Merida Road Cup
- časovka Jatov
V sobotu 19. augusta sa konalo
15. kolo MRC usporiadané obecným úradom Jatov v spolupráci
s Cyklistickým klubom Falange Bratislava. Ako už názov napovedá, išlo
o časovku jednotlivcov na 15,5 km.
Vzhľadom na geografickú lokáciu je
hneď jasné, že sa jedná o rovinatý povrch. Štart a cieľ bol pri pivárni West
v obci Jatov. Trať viedla smerom na
Komjatice. Jedná sa o netechnickú dráhu, lebo sa ide len po rovine,
v polovici trasy je obrátka a vracia
sa späť do cieľa. Toto kolo bolo už
tradične dobre zorganizované, a to

najmä vďaka spolupráci obce Jatov,
ktorá zabezpečila občerstvenie v cieli
a organizačnú pomoc po celej dráhe
preteku.
Za Cykloklub Tatra-Bike Maňa
štartoval Slavomír Malík, ktorý v kategórii „Hobby“ s časom 28 min.
22,81 sec. obsadil pekné 16 miesto.
Predseda výkonného výboru CK
Tatra-Bike Maňa

Úspech cyklistov
na MTB maratóne
Baynach 2019
V nedeľu, dňa 13. 10. 2019, sa
uskutočnil jesenný MTB maratón
Baynach 2019. Cykloklub Tatra-Bike
Maňa reprezentovali dvaja členovia,
Samuel P. (14) a Stanislav P. (40),
otec so synom. Štartovali v kategórii
„Dvojica“ s dĺžkou trasy 23 km. V sérii MTB maratónov to bola ich prvá
účasť v súťaži. Čas v cieli 1:40:58,9
a 1:41:14,1 ich vyniesol na pekné
2. miesto v tejto kategórii. Obom
gratulujeme a ďakujeme za peknú reprezentáciu nášho cykloklubu.
Dušan Herda

Pripravované
vianočné podujatia:
22.12.2019 Vianočný koncert
absolventov
bratislavského
konzervatória
24.12.2019 Roznesenie
Betlehemského
svetla do rodín
26.12.2019 „Takto si tu
žijeme..“, program
FSk Dolina Maňa
31.12.2019 Detský Silvester
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Aktivity OFK Maňa
S účinkovaní a reprezentáciou klubu môžeme byť nadmieru spokojný.
Všetky naše mužstvá nám robili obrovskú radosť.
Naše áčko vstúpilo do sezónny
so smelými ambíciami, ale že to vypáli až takto nikto nečakal. Muži sú
po jesennej časti na druhom mieste
tabuľky so stratou 2 body na lídra
z Rastislavíc a veríme, že chalani pod
vedením trénera Pavla Bugyíka zabojujú o postup do vyššej súťaže.
To čo nám robí obrovskú radosť je
naša mládež. Naši žiaci síce sú v tabuľke ,,až“ na 6. mieste, ale vzhľadom
ku generačnej obmene predvádzali
výborné výkony. Za mužstvo nastupujú vekovo mladší hráči, ktorí majú
pred sebou budúcnosť.
Prípravkári mali sezónnu ako
zo sna, keď premožiteľa našli až
v poslednom jesennom kole na Mojzesove a spolu s Mojzesovom sa delia
o prvú priečku. Na chalanoch a babách už vidieť, že sú pokope nejaký
ten rôčik a na ich futbal sa už dá aj
s kritickým okom pozerať. Žiakov
a prípravku vedie Pavol Gubric.
Cez leto sme založili aj mužstvo
predprípravky ktoré vedie Tibor
Ďuráč. Napriek tomu, že niektorí
chalani začali s futbalom iba v lete,
tak počas celej jesene nielenže nenašli premožiteľa, ale dokonca všetky
svoje zápasy vyhrali. Na záver jesene sa zúčastnili halového turnaja

vo Vrábľoch kde v konkurencii napr.
Vrábľov obsadili výborné 3.miesto.
Ďalším mančaftom, ktorý síce nehrá žiadnu súťaž, ale vyvíja v rámci
klubu svoje aktivity je mužstvo starých pánov, alebo ako im bolo povedané „Máňanskí mládenci“. Tí
počas jesene usporiadali Medzinárodný turnaj starých pánov Memoriál Viliama Poláka, kde sa zúčastnili
družstvá zo Srbskej Republiky Bosna
a Hercegovina, Slovinska a Mojzesova. V októbri zase naši vycestovali
do Bosny a Hercegoviny, kde sa taktiež zúčastnili halového turnaja.
Ďalšie aktivity, ktoré sme vyvíjali
počas roka bolo aj usporiadanie Memoriálu Michala Šulku v kategórii
prípraviek. Naši prípravkári turnaj
aj vyhrali, keď v dramatickom finále zdolali po penaltách Mojzesovo.
Akcia to bola nadmieru vydarená,
ktorej pomohli rodičia detí a hlavne
maminy, pretože pre každého boli
zadarmo palacinky, ktorých sa rozdalo vyše 350 ks.
Ďalšou zatiaľ našou poslednou,
ale určite vydarenou akciou bol Katarínsky FutBál, kde sme po rokoch
obnovili tradíciu plesov. Hostí čakala bohatá tombola - 65 cien. Zábava
pokračovala do skorého rána. Máme
len samé pozitívne ohlasy a určite
budeme chcieť ples zorganizovať aj
budúci rok.
To že sa u nás rodia talenty nieje

pochýb, pretože nás naši futbalisti
reprezentovali v rôznych výberoch.
Alica Turanová nás reprezentovala
vo výbere ZsFZ v kategórií žiačok,
Denis Gregor a Peter Címer nás reprezentovali vo výbere ObFZ NZ
v kategórii mladší žiaci, Marek Gubic, Michal Šulka, Simon Václav,
Matúš Taldík a Filip Sojka nás reprezentovali vo výbere ObFZ NZ v kategórii prípravka.
Chcem sa poďakovať všetkým,
ktorí pomohli, či po športovej, alebo
organizačnej práci, pri organizovaní
našich akcií a veľké ďakujem našim
futbalovým maminám. Vďaka patrí
aj športovcom za ich vzornú reprezentáciu klubu a obce. A v neposlednom rade veľké ďakujem za podporu
od starostu obce a obecného zastupiteľstva.
Na záver chcem dodať , že pokiaľ
bude našich futbalistov a futbalistky
baviť trénovať a hrať futbal o budúcnosť máňanského futbalu nemusíme
mať obavy.
Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia do nové
roku 2020
Pavol Gubric,
predseda OFK Maňa
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