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V Mani premiérovo súťažili „traktormaniaci“
Hneď na prvom ročníku netradičnej súťaže sa zišlo viac ako dvadsať strojov
najrôznejších kategórií a kubatúr - od masívnych veteránov cez štvorkolky až
po malotraktory.
Starosta obce prezradil,
že prvý ročník netradičnej súťaže
vznikol vďaka fanúšikovi traktorov Ivanovi
Mičekovi,
ktorý tento
nápad priniesol
zo
slovenských
podujatí.
„Na jar prišiel s návrhom, či by
sme niečo
podobné
nemohli usporiadať u nás. Výsledkom je
dnešná účasť okolo 20 strojov a pripravené dráhy vrátane rýchlostnej
skúšky“, povedal starosta Igor Sádovský.
„Bol som povzbudiť suseda na jednej súťaži traktorov. Ten môj má
vyše 1700 kg a ťažko by som ho
niekam vozil. Tak som si povedal
– načo niekam jazdiť, keď sa takáto
súťaž dá usporiadať doma,“ povedal
pre MY iniciátor súťaže Ivan Miček.

Od traktorov
až po štvorkolky
Jeho traktor pripomínal pretekársky
špeciál. „Zadná náprava je z vetriesky, prevodovka z bágra. Je o niečo
ľahší, ale inak normálne orie a pluhuje. Len teraz je napucovaný, aby
bol čistejší,“ prezradil.
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Pri futbalovom ihrisku vo Veľkej
Mani zaparkovalo vyše dvadsať strojov. Najmenšie malotraktory si šoférov viezli na
vlečkách.
Štvorkolky
sedlali
aj
juniori vrátane jedinej
pretekárky
Vi któr i e.
Poslední
zaparkovali
otec s dvomi synmi.
Najmenšieho bolo vraj treba krotiť, aby jazdil
pomalšie. Pri testovaní rýchlostnej
skúšky to vraj prehnali a nakoniec
na súťaž nenastúpili.
Traktory reprezentovali
Mitsubishi,
Rába, ruský
Vladimirovec a prevaha Zetorov.
Najstaršie
pamätali ešte
kolektivizáciu
československého
vidieka.
Veterány aj skladačky Mário Balala
z Tajnej priviezol „skladačku“ z asi
siedmich vozidiel. Jeho traktor však
obrába pôdu, vozí drevo, na plaťáku
ťahá pásak a má za sebou aj súťažný

test.
Domáci Juraj Sulan sa už zúčastnil
viacerých pretekov na Slovensku.
„Otec je automechanik, ja elektrikár,
lakovanie sme dali spraviť dodávateľsky. S týmto traktorom sa na jeseň orie, na jar pôdu rozrába a v lete
preteká, takže je celoročne využitý,“
vysvetľuje Juraj Sulan z Mane.
Jeho špeciálu chýbajú už len štvorbodové pásy na anatomickom sedadle. Potom by mohol šoférovať možno aj najmladší – štvormesačný člen
rodinného tímu.

Pamätník
kolektivizácie
Naopak – úplne autentický stroj postavil na štart nestor tímu 55-ročný Ľubomír Sulan. V roku 1968 ho
zachránil z Kovošrotu. Teraz ho po
jeden a pol roku v garáži oprášil a
„nakurbľoval“.
Zetor z roku
1956
má
okrem dynama pôvodné
všetky
súčiastky
vrátane
zdviháka.
Dokonca
aj šofér nastúpil z výbavou traktoristu – budajka a na
blatníku zavesená aktovka s proviantom a fajkou.
Moderátorské duo Mária Černáková – Miroslav Gajdoš účastnípokračovanie na str. 2
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Spomienková slávnosť na Mons. Viliama Hoťku – nášho rodáka
pokračovanie zo str. 1

kov zoznámilo s disciplínami: súťaž
dreva, šprinty, terénna dráha a
nesúťažné preťahovanie.
Ľubomír Mésár bol prvým, ktorý
v súťaži zručnosti zapol aj vlečku.
Jedinou pretekárkou bola Viktória
Mičeková na štvorkolke.
Poradie troch najlepších:
Štvorkolky: Stanislav Petráš – Radava, Ľubomír Gajdoš - Maňa, Juraj
Sulan – Maňa
Malé traktory: Dušan Šulák – Maňa,
Vladimír Stano – Maňa, Peter Lüley
– Dolné Obdokovce
Traktory: Ivan Miček – Maňa, Mário
Balala – Tajná, Štefan Farkaš – Nitra.
(Text a foto: Miroslav Antoni)
Sponzori podujatia Traktormánia
2014 :
HG – Hydrografika – predaj
hydrografických fólií Zlaté Moravce
HG – Logistic Sk s. r. o.,
Nové Zámky - Ing. Gubric
I.D.C. Holding, a. s., Bratislava
- SEDITA - Pečivárne SEREĎ
INTEGRÁL ŠURANY
- Mgr. Jozef Švec
Jozef Sádovský - Kmeťovo
pokračovanie na str. 20

Pri príležitosti 100. výročia narodenia a 20. výročia úmrtia Mons.
Viliama Hoťku, ktoré si pripomenieme začiatkom roka 2015 – Komunita Gratia pripravila spomienkovú
slávnosť, ktorá
sa konala v sobotu, 6. septembra 2014
v Kostole Sedembolestnej
Panny Márie
v Mani. Začala
sa spomienkovým pásmom
o živote a diele Mons. Viliama Hoťku,
pokračovala
slávením svätej omše, ktorú
celebroval
Vladyka Milan Šášik, CM
gréckokatolícky biskup a eparcha Mukačevskej
gréckokatolíckej eparchie na Ukrajine. Po skončení svätej omše slávnosť
pokračovala na miestnom cintoríne
pri hrobe Otca Viliama, kde Sestra

Gratia nám priblížila ich poslanie.
„Slovo Gratia znamená Milosť. Žijeme v spoločenstve, kde spoločne
zdieľame život modlitby i služby. Zameriavame sebe na pomoc ľuďom v
ťažkých životných
situáciách, v krízach.
Do značnej miery je tým daný aj
ráz služby, ktorá je
diskrétna, skrytá a
prevažuje v nej individuálny prístup
ku každému človeku. Pamätáme
tiež na tých, ktorí
stoja trochu ďalej
od cirkvi nechodia pravidelne do
kostola“. Ďalej sme
si vypočuli svedectvá ľudí, ktorí sa s
Otcom Viliamom
poznali, spolu pracovali, viedli študentov počas teologických štúdií,
alebo vo svojom živote cítili jeho pôsobenie. Celú slávnosť dotváral spevokol z Bolerázu. Stretnutie sympatizantov Otca Viliama sa skončilo
pokračovanie na str.19

Z činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Mani
Pri príležitosti 95. výročia úmrtia
generála Milana Rastislava Štefánika (4. 5. 2019)sme pripravili
Spomienkovú slávnosť pri buste
M. R. Štefánika na námestí. Naše
pozvanie prijali aj žiaci Základnej
školy v Mani. O živote a diele prítomných oboznámil Mgr. František Polakovič z Kolty. Na záver sme
položili k buste kvety vďaky.
Tak ako aj po minulé roky sme
5. a 6. júla zriadili v Podhájskej
„Máňanský dvor“, ktorý dotváral
podujatie - Dni remesiel. Ponúkali
sme tradične makové slíže.
18. – 20. 7. 2014 sa konal tradičný
viacdenný zájazd. Tento rok sme si
vybrali spoznávať Rakúsko – Soľnú
komoru. Navštívili sme Melk – areál Benediktínskeho opátstva a záhrady; Salzburg – pešia prehliadka
mesta s návštevou pevnosti Ho2

hensalzburg, Mirabelline záhrady,
Mozartov rodný dom. Druhý deň
zájazdu sme spoznávali Nemecko.
Prvá naša zastávka bola v Berchtesgadene – pri jazere Königsee, ďalej
sme si prezreli Soľné bane Salzbergwerk Berchtesgaden; popoludní
sme si prehliadli horskú chatu Orlie
hniezdo Kehlsteinhaus v nadm. výške 1834 m. Naša posledná zastávka
bola opäť v Rakúsku - Hellbrunne,
kde sme si prezreli vodné hry arcibiskupa Markusa Sittikusa. Posledný
deň patril prehliadke dedinky
St. Gilgen, odkiaľ sme sa plavili výletnou loďou do dedinky St. Wolfgang a nakoniec sme sa zastavili
v dedinke Hallstatt. Poďakovanie
patrí PaedDr. Veronike Trungelovej,
ktorá celý zájazd odborne pripravila
a aj nás ním sprevádzala.
15. augusta sme zorganizovali jed-

nodňový výlet na folklórny festival
Hontianska paráda do Hrušova.
Cestou sme sa zastavili v Leviciach,
kde sme si prezreli Levický hrad a
výstavu obrazov Mgr. Petra Plevu,
ktorý nám aj urobil podrobný výklad o Tekovskej župe, do ktorej
v minulosti naša obec patrila.
(Jarmila Trungelová)

Malomáňanské
hody
V nedeľu, 7. septembra na svia tok Narodenia panny Márie sa
v miestnej časti Malá Maňa slávili
hody – slávnostnou svätou omšou.
Popoludnie hodárom spríjemnila
Dychová hudba Močenská kapela
z Močenku. Naše poďakovanie patrí
aj Brone Sivákovej, ktorá na svojom
koníkovi povozila všetky deti.
(Jarmila Trungelová)
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Udialo sa ......apríl až marec 2014
4.4.1014 – Na valnom zhromaždení
Miestnej akčnej skupiny Združenia
Termál (MAS ZT) sa jeho členovia
dohodli na podaní žiadosti o dotáciu z Nitrianskeho samosprávneho
kraja v rámci prístupu tzv. LEADER
NSK 2 na financovanie vybudovania
11-tich cykloturistických odpočívadiel ako súčasť cykloturistických
trás mikroregiónu. Odpočívadlo má
pozostávať z dreveného prístrešku
rozmerov 3,8 m x 3,0 m so stolom,
lavičkami na sedenie, stojanom na
bicykle a ohniskom. V katastri našej
obce by malo byť umiestnené na odbočke cyklotrasy na brehu rybníka.

dvore. Je preto zarážajúce, že niektorí naši občania takýmto spôsobom znečisťujú okolie nie len týchto
poľných ciest.
2.5.2014 – Na základe Dohody
o podmienkach vykonávania menších obecných služieb, ktorú má
obec uzatvorenú s Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny pre piatich
uchádzačov o zamestnanie nastúpil
na vykonávanie aktivačnej činnosti
jeden pracovník.

30.4.2014 - Starosta obce na základe zákona o voľbách do Európskeho
parlamentu zvolal prvé zasadnutie
okrskových volebných komisií, na
ktorých delegovaní členovia zložili sľub, zvolili si spomedzi seba
predsedov a podpredsedov komisií a oboznámili sa so základnými
povinnosťami, ktoré ich ako členov
týchto komisií čakajú.
2.5.2014 – Pracovníci obce vyčistili
od odpadov poľnú cestu vedúcu od
konca ulice Ľ. Štúra k družstevnej
vinici a k bývalému salašu a cestu od
vinice povedľa rybníka k Starej hore.
Vyzbieraný odpad zaplnil veľkú
traktorovú vlečku. Väčšinu odpadu tvorili zložky, ktoré pravidelne
bezplatne odoberáme v rámci separovaného zberu alebo je možnosť
bezplatne ich odovzdať na zbernom
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12.5.2014 – Na základe žiadosti
obec získala z Ministerstva kultúry
SR dotáciu vo výške 600 € na nákup
kníh do Knižnice Vševlada Jozefa
Gajdoša.
13.5.2014 sa uskutočnil v našej obci
odber krvi mobilnou tranfúznou
jednotkou. Všetkým bezplatným
darcom za účasť a záchranu ľudských životov chceme poďakovať.
15.5.2014 – Pracovníci obce opravili časť strechy budovy na Domovine
1, ktorú poškodil silný vietor.

14.4.2014 – Na rube úradných tabúľ
obce pred domom kultúry sme
umiestnili dve regionálne maľované mapy okolia našej obce s názvami „PONITRIE A POŽITAVIE“ a
„NOVÉ ZÁMKY A OKOLIE“.
27.4.2014 – Na pozvanie organizátorov Medzinárodnej konferencie
a výstavy Land urbia Nitra konanej
v priestoroch Agrokomplexu Nitra
starosta obce prezentoval skúseností
v oblasti revitalizácie verejných priestranstiev vo vidieckom prostredí.

hodnotila hlavne vonkajšia kožovka
a úplne prehrdzaveli dverové zárubne. V rámci jej opravy sme preto na
zvonici odizolovali jej základy, obnovili kožovku a vymenili zárubne.
Čaká ju ešte vonkajšia maľovka.

5.5.2014 - Obec podala ZS distribúcii a.s. žiadosť a súčasne i ponuku
na predaj el. zariadení – prípojky
k obecným nájomným bytom, ktoré
sú vlastníctvom obce ale ZS distribúcii a.s. ich používa na dodávku
elektrickej energie.
5.5.2014 – Na základe výsledkov
prieskumu trhu bol vybraný právny
zástupca k súdnemu konaniu smerujúcemu k vymáhaniu nárokov
obce v súvislosti s neriešením reklamácie nekvalitného prevedenia
vonkajšej fasády na obecných nájomných bytoch 2x6 b. j. zo strany
dodávateľa stavby.

16.5.2014 – Na všetkých balkónoch
Domu kultúry bola odstránená stará
poškodená dlažba a bola vykonaná
jej oprava.

19.5.2014 – Po skoro 30-tich rokoch
si na Dome kultúry opravu vyžadovalo i bočné schodisko. Bola na
ňom odstránená stará dlažba, dobetónované a vyspravené boli poškodené časti schodov, terasy a nanovo boli obložené dlažbou.

9.5.2014 – Malá zvonica v centre
Malej Mane bola naposledy opravovaná v roku 1994. Počas uplynulých
20 rokov sa vplyvom vlhkosti zne-
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23.5.2014 – Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru
v Nových Zámkoch vykonalo komplexnú protipožiarnu kontrolu
našej obce na zverený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred
požiarmi a skonštatovala, že neboli
zistené žiadne nedostatky a že obec
splnila všetky opatrenia uložené pri
poslednej kontrole v roku 2010.
24.5.2013 – Po dobrých skúsenostiach z predchádzajúcich rokov bol
opäť vykonaný chemický postrek
stromov pagaštanu konského na
verejných priestranstvách našej obce
(21 ks vo Veľkej a jedného v Malej
Mani) proti škodcovi Ploskánikovi pagaštanovému, ktorý spôsobuje
poškodenie a skoré usychanie listov.
25.5.2014 sa na Starej hore konala
oslava sv. Urbana spojená so svätou
omšou, kde mali všetci vinohradníci
možnosť poďakovať za úrodu v minulom roku a poprosiť o hojnú úrodu do ďalších rokov.
26.5.2014 – Na stretnutí starostov
obcí, cez ktoré prechádza cesta II.
triedy č. II/511, sa všetci zúčastnení
starostovia dohodli na podaní spoločnej žiadosti na Odbor dopravy
Nitrianskeho samosprávneho kraja
a na Krajský dopravný inšpektorát
o riešenie neúnosnej dopravnej situácie na tejto ceste s požiadavkou
obmedzenia tranzitu pre nákladnú
dopravu.
28.5.2014 – Na XV. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva bola
vykonaná i voľba hlavného kontrolóra obce. Poslanci OZ na ďalšie
šesťročné obdobie z dvoch prihlásených kandidátov jednomyseľne zvolili Ing. Jaroslava Bránika. Starosta
obce mu poďakoval za prácu v predchádzajúcom období a poprial veľa
zdravia do ďalších rokov práce pre
prospech našej obce.
2.6.2014 - Na základe žiadosti obec
získala z Ministerstva kultúry SR
dotáciu vo výške 1000 € na podporu financovania XXVI. ročníka
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Požitavských folklórnych slávností.
3.6.2014 – Naša obec spolu s Vinohradníckym spolkom Stará Hora
sa zapojili do projektu „Európa pre
občanov“ a spolu so Združením
kmeťovských vinohradníkov, Združením meleckých vinohradníkov,
obcou Michal nad Žitavou, Cechom
blatnických vinařů z Českej republiky, združením Drávska vínna cesta z Maďarska a Združením vinohradníkov a ovocinárov Djurdievac
z Chorvátska sa v rámci tohto projektu uchádzajú o podporu vo výške
25 000 € na spoločné medzinárodné podujatia v oblasti vinohradníctva, vinárstva a ovocinárstva.
4.6.2014 – Podľa pasportu dopravného značenia na miestnych
komunikáciách našej obce sme
vymenili a doplnili chýbajúce dopravné značky. Značky „STOP“ boli
doplnené za „zmiznuté“ značenia
na uliciach Mlynská, V. J. Gajdoša
a Hliník, značka „Slepá ulica“ na
ul. Mlynská, značka „Prejazd zakázaný“ na ul. Zakostolská a značka
„Daj prednosť v jazde“ na ul. Hliník
v smere do „dediny“.
10.6.2014 – Budova bývalej školy
(Slovenky) v Malej Mani je jediná
budova, ktorú obec dlhodobo užíva ako svoju vlastnú, ale nie je stále
zapísaná na liste vlastníctva našej
obce. Viacročná snaha o usporiadanie vlastníckeho vzťahu k tejto
nehnuteľnosti bola zatiaľ neúspešná, pretože na žiadosti o dodatočnú
delimitáciu sme zo strany Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR
a Ministerstva financií SR dostali
negatívne odpovede. Z tohto dôvodu v spolupráci s viacerými právnikmi hľadáme ďalší možný postup,
ktorý by doriešil zápis tejto nehnuteľnosti do vlastníctva obce.
13.6.2014 – Na základe vyhodnotenia cenových ponúk v rámci prieskumu trhu bol vybraný dodávateľ ,
ktorý bude realizovať rekonštrukciu
chodníkov na ulici Dlhá. Rekon-

štrukcia bude pozostávať z úpravy
podkladu a z rozprestretia a zhutnenia asfaltovej zmesi AC 8 ako povrchovej úpravy na ploche jestvujúcich chodníkov.
16.6.2014 – Dva dni trvalo veľkokapacitnej drvičke drevnej hmoty
spracovať cca 90 ton konárov, ktoré
sme v obci zozbierali počas dvoch
posledných jarných zberov. Spracovanie hmoty a jej odvoz bol vykonaný bezplatne a drevná hmota bude
využitá na energetické účely. Značná
časť drevnej hmoty však takto spracovaná nemohla byť, pretože bola
„vďaka“ niektorým nezodpovedným
občanom, ktorí si skládku drevných
a biologických odpadov mýlia zo
smetiskom, znehodnotená takými
odpadmi ako betóny, tehly, sklené
fľaše, plasty všetkých druhov, elektroodpady, veľkoobjemové odpady
a iné.

21.6.2014 - V sobášnej sieni obecného úradu si svojim vzájomným
„Áno“ potvrdili vstup do manželského zväzku novomanželia Matúš
Klobučnik a Romana Klobučniková
rodená Jakubíková.
23.6.2014 – Naša obec odovzdala Západoslovenskej distribučnej
a. s. mapové a vlastnícke podklady
parciel, po ktorých by bolo možné
vybudovať nové oficiálne elektrické
vedenie a samostatný transformátor pre dodávku elektrickej energie do viníc na Starej hore, pretože
súčasné vedenie je provizórne a nie
je vlastnícky vysporiadané. Nové
vedenie by malo ísť po stĺpoch od
„vysokého vedenia“ pri cintoríne, po
obecných parcelách krížom cez roľu,
približne do strednej časti vinohradov.
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25.6 2014 – Na koncoročnej spoločnej „opekačke“ v Materskej škole
bola za prítomnosti detí a rodičov
oficiálne daná do užívania nová
zostava detských preliezok pozostávajúca z 8 samostatných častí. Po
preliezkach pri obecných bytovkách,
na námestí a v Malej Mani je to
v našej obci ďalšie, v poradí už štvrté detské ihrisko, ktoré budú môcť
naše deti využívať

li čistenie chodníkov na Dlhej ulici
v dĺžke 1,2 km. Tráva a burina, ktorú
z nich odstraňovali, bola predtým
ošetrená totálnym herbicídom pre
zničenie koreňov, aby sa zabránilo
opätovnému rastu trvácich burín.
V Malej Mani vyčistili priestory
okolo domu smútku, kultúrneho strediska, železničnej staničky
a okolo kontajnerov na separovaný
odpad.
28.7.2014 – Projektovú dokumentáciu cykloturistického odpočívadla
sme rozoslali kompetentným inštitúciám, od ktorých potrebujeme
vyjadrenia k stavebnému povoleniu
na jeho umiestnenie pri rybníku.

1.7.2014 – Na základe „zákona
o hmotnej núdzi“ má každý poberateľ dávky v hmotnej núdzi povinnosť odpracovať mesačne 32 hodín
verejnoprospešných prác. Podľa
zoznamu z Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny si v našej obci túto
povinnosť má odpracovať 34 poberateľov tohto sociálneho príspevku.
Prvého stretnutia, na ktorom bolo
vykonané školenie bezpečnosti pri
práci, sa zúčastnilo 28 našich občanov, ktorí boli rozdelený do štyroch týždňových skupín. Prvé práce,
ktoré začali vykonávať sú čistenie
chodníka na Dlhej ulici, ako príprava na pokládku asfaltového povrchu a odstránenie burín zo záhonov
v parku na námestí

13.7.2014 – Náš „máňanský“ bocianí párik v tomto roku vychoval
troch svojich potomkov, ktorí dnes
prvýkrát vyleteli z hniezda.
24.7.2014 – Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce ukonči-
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30.7.2014 - Nitriansky samosprávny kraj v rámci prístupu tzv. LEADER NSK 2 schválil Miestnej akčnej
skupiny Združenia Termál (MAS
ZT) dotáciu vo výške 20.210 € na
financovanie vybudovania 11-tich
cykloturistických odpočívadiel v
jednotlivých obciach ako súčasť cykloturistických trás mikroregiónu.
31.7.2014 – Naša obec podala na
Environmentálny fond žiadosť
o poskytnutie podpory formou
dotácie vo výške 200 000 € na projekt „Rekonštrukcie spoločenského
domu Maňa“ (výmena okien a zateplenie celej budovy).
15.8.2014 – Na budove materskej
školy bol opravený komín kotolne
a dva vetracie komíny, ktoré už boli
v značne poškodenom - zvetranom
stave.

19.8.2014 - Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce pokračovali v čistení verejných priestranstiev. Od burín a nánosov vyčistili
chodníky v cintoríne, parkoviská pri

cintoríne a pred lekárňou, okraje
ciest a odtokové žľaby na uliciach
Zakostolská, A. Hlinku a Ľ. Štúra,
betónovú plochu v parku a priestory
námestia

21.8.2014 – Na základe zverejnenej výzvy Miestnej akčnej skupiny
združenia Termál (MAS ZT) naša
obec podala žiadosť o nenávratný
finančný príspevok vo výške 1800 €
na vybudovanie cykloturistického
prístrešku.
27.8.2014 – Na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva bol
schválený zámer a predbežný súhlas s odpredajom parcely č. 5459,
ktorá sa nachádza zhruba v strednej časti viníc na Starej hore popri
spodnej ceste pre Západoslovenskú
distribučnú, a. s. Čulenova 6, 916 47
Bratislava pre plánovanú výstavbu
novej transformačnej stanice, ktorá bude slúžiť na dodávku elektriny
pre túto lokalitu.

Stavanie mája
v miestnej časti
Malá Maňa
V predvečer 1. mája sa v miestnej časti Malá Maňa v blízkosti detského ihriska za účasti FSk Dolina
Maňa staval “máj”. FSk Dolina spestrila spevom a tancom toto tradičné,
každoročné podujatie. Pre všetkých
zúčastnených bolo pripravené občerstvenie a samozrejme nechýbala
ani dobra nálada.
(Mgr. Ivana Hrašková)
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Príprava
Odpadové hospodárstvo – najlacnejšie riešenie!
Počas júlového zberu separovaach, kde nie je zavedený množstvový
architektonickej
ných odpadov bol do každej domáczber („na lístky“) a kde je stanovená
štúdie obnovy parku nosti doručený letáčik s názvom paušálne na osobu a rok, pohybuDo programu XVI. zasadnutia
obecného zastupiteľstva v Mani bol
zaradený i bod týkajúci sa prípravy
architektonickej štúdie budúcej dostavby amfiteátra a celkového riešenia nášho parku. Profesor Michal
Šarafín vo svojej prezentácii predniesol základný návrh a koncepciu
možného riešenia obnovy a budovania parku s viacerými variantmi.
Tento návrh bol podkladom pre
verejnú diskusiu občanov, pre ich
pripomienky, návrhy a spresnenia,
ktoré bolo možné do konca augusta 2014 doručiť na obecný úrad, aby
mohli byť do architektonickej štúdie
zahrnuté. Po tomto termíne bol vypracovaný návrh so zapracovanými
pripomienkami, ktorý bol prednesený na verejnom zhromaždení občanov dňa 4.9.2014.
Urbanistická štúdia, bude slúžiť
ako podklad k postupnému vypracovaniu projektovej dokumentácie
k stavebnému povoleniu pre jednotlivé stavebné objekty. Prvými
stavebnými objektmi by mali byť
hľadisko amfiteátra s prístupovou
cestou a následne vybavenie parku
chodníkmi, osvetlením, lavičkami,
detským ihriskom, priestormi pre
oddych a pohybové aktivity atď.. Na
takto pripravené projekty by sme
chceli získať financie z Európskych
fondov v novom programovacom
období v nasledujúcich rokoch.
Aktívna 3D vizualizácia, ktorá je
súčasťou štúdie bude sprístupnená
občanom na obecnej webovej stránke, k čo najlepšej predstave o plánovaných úpravách a k ďalšiemu
pripomienkovaniu. Návrhy na dotvorenie a zlepšenie sú vítané.
(Ing. Igor Sádovský)

„Separovaný zber v Obci Maňa“.
Tento letáčik sme pripravili ako základnú informáciu pre občanov, ako
je možné nakladať s jednotlivými
druhmi odpadov, aké druhy separovaných odpadov a akým spôsobom
je možné bezplatne odovzdať obci.
Dôvodom vydania tohto informačného letáčiku bolo hlavne to, že pri
zbere separovaných odpadov boli
tieto separované zložky nesprávne
triedené, pomiešané. Do separovaných zložiek sú zamiešané i odpady,
ktoré tam nepatria a majú byť ukladané do nádob na komunálny odpad. Často sa stáva, že rôzny odpad
je ukladaný i do kontajnerov na sklo,
papier, kov a plasty a okolo nich. Takéto nesprávne nakladanie s odpadmi spôsobuje ťažkosti pri ich odbere
a zvyšuje finančné náklady na ich
likvidáciu. Separáciu odpadov robíme práve pre to, aby sa náklady čo
možno najviac znížili a aby za ne
občania platili čo najmenej. Väčšina
separovaných zložiek odpadov je od
obci odoberaná zdarma a za viaceré
z nich obec dostáva platby z recyklačného fondu. Čiže, pre obec a teda
i pre občanov je výhodné čo najviac
separovať. Tým sa zníži zostávajúce
množstvo komunálneho odpadu. Za
odvoz a uloženie 1 tony tohto odpadu na skládkach komunálneho odpadu obec v súčasnosti platí cca 70 €.
Na obecnom úrade pri kúpe lístkov na vývoz odpadu sa nezriedka
stretávame s názorom, že sú drahé.
Skutočnosť je taká, že platby za komunálne odpady v našej obci patria
medzi najnižšie nielen v našom okolí ale i na celom Slovensku. Bežne sa
výška poplatkov v okolitých obci-

Letná súťaž o Najlepší starohorský guláš
Lokalita Stará hora je miestom nielen pre tvrdú prácu vinohradníkov, ale
slúži aj na stretávanie sa, oddych a organizovanie netradičných podujatí. Jedným takýmto podujatím bola aj súťaž vo varení kotlíkového guláša, ktorá sa
konala 6. septembra 2014. Do súťaže sa prihlásilo 8 súťažiacich, ktorí boli
odmenení vecnými cenami. Víťazom súťaže sa stala Soňa Čupáková.
(Jarmila Trungelová)
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je v rozmedzí 12 až 20 € na osobu
v domácnosti.
Podľa osobných skúsenosti pri
dôslednej separácii 5-členná rodina
naplní KUKA- nádobu za dva až tri
týždne, to znamená že za rok potrebuje vyviezť maximálne 25 nádob,
čo pri cene lístka 1,7 € je 42,5 € a to
pri prepočítaní predstavuje čiastku
maximálne 8,5 € na osobu na rok
a môže to byť i menej. Táto suma
je zhruba o polovicu nižšia ako
priemer vyššie uvedených sadzieb
v okolitých obciach.
Pritom príjem obce z týchto poplatkov pokrýva náklady obce spojené
s odpadovým hospodárením obce.
Pred zavedením zberu „na lístky“
v roku 2008 bol v našej obci paušálny poplatok na osobu 200 Sk t. j. 6,64
€, to znamená , že za 6 rokov sa tento poplatok zvýšil len o 1,86 €, pričom za toto obdobie sa niekoľkokrát
zvýšili poplatky za zvoz a uloženie
odpadov na skládkach a obec v tom
čase pokrývala náklady spojené
s odpadovým hospodárením len
zhruba na 50 %, pričom podľa zákona ich mal pokrývať na 100 %. Pri
dodržaní zákona mal byť už v tom
čase poplatok 400 Sk t. j. minimálne
13 €.
Naša obec v roku 2007 produkovala
cca 600 t komunálnych odpadov za
rok, dnes je to na úrovni cca 265 t, čo
je zníženie o 56 %. V roku 2007 sme
zaplatili za odvoz a uloženie odpadu
cca 1,2 milióna Sk, dnes je to 18 000
€ (0,54 mil. Sk), čo je len zhruba
polovica. Za roky 2007 až 2013 sa
množstvo separovaných zložiek zvýšilo z 20,9 t na 42,45 t , čo je viac ako
dvojnásobné zvýšenie a priemerné
množstvo odpadu na jedného obyvateľa obce kleslo z 298 kg na 143 kg,
čo je viac ako o polovicu menej ako
je priemer okresu Nové Zámky a Nitrianskeho kraja.
Uvedené výsledky boli dosiahnuté
vďaka pochopeniu občanov našej
obce a ich zapojeniu sa do separácie
pokračovanie na str. 6
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odpadov a do rozumného a ekonomicky výhodného nakladania s odpadmi, za čo im touto cestou ďakujem.
Vydaný informačný letáčik –
brožúrka má slúžiť k lepšej informovanosti o možných spôsoboch
nakladania s odpadmi, aby sme
si dobrý trend nie len udržali ale
i zlepšili. Bude to na prospech nás
všetkých.
(Ing. Igor Sádovský)

Otvorenie cykloturistických trás
Dňa 4.5.2014 sa v našej obci uskutočnilo otvorenie cykloturistických
trás Miestnej akčnej skupiny Zdru-

Stavanie mája
V tento rok bolo stavanie mája
spojené s otvorením cykloturistic-

kých trás Miestnej akčnej skupiny
Združenia Termál so začiatkom o
17,00 hod. na Nám. M. R. Štefánika.
Tento pekný zvyk zachováva každoročne obecný úrad.

ženia Termál. Podujatie sa začalo
o 14,00 hod. na Nám. M. R. Štefánika. Pri tejto príležitosti sa stretli cyklisti zo širokého okolia, aby
mohli slávnostne prestrihnúť stužku
novovybudovaných cyklotrás v Mikroregióne Termál. Slávnostne sa
prihovoril predseda OZ Cykloklubu
TATRA-Bike Maňa, Dušan Herda,
ktorý spomenul za akých podmienok vznikali tieto trasy. Taktiež aj
starosta obce Ing. Igor Sádovský poprial všetkým vybudovaným cyklotrasám veľa cyklistov. Pre každého
cyklistu bola pripravená malá sladká
odmena, ktorá ich mala posilniť na

trase, ktorú si vybrali. Boli pripravené tri trasy:
1. trasa Okolo celého Termálu
2. trasa Malý okruh Termálu
3. trasa určená pre deti a rodičov
K rybníku Maňa
Cyklotrasy vedú cez 11 obcí s autentickou architektúrou, zachovaným folklórom a tradičnými vinnými oblasťami. V každej z 11 obcí je
osadená informačná tabuľa s mapou
celého Mikroregiónu Termál. Projekt Cykloturistické trasy Miestnej
akčnej skupiny Združenia Termál

bol podporený z program Leader
NSK, sumou 22 324,53 EUR. Každý
účastník za odmenu získal Mapu turistických cyklotrás.
(Mgr. Ivana Hrašková)

Pripravujeme:

Pred obecným úradom mládenci
a folklóristi postavili “máj” našim
máňanským dievčencom. Členovia
FSk Dolina a FS Dolinka spríjemnili
toto nedeľné popoludnie svojim vystúpením. Nechýbalo ani občerstvenie pre všetkých zúčastnených, na
ktoré nás pozval pán starosta. Tohto
ročného stavania mája sa zúčastnil
aj europoslanec Boris Zala.
(Mgr. Ivana Hrašková)

11.9.2014 Dobrovoľné darovanie krvi mobilnou transfúznou jednotkou
27.9.2014 Zájazd do Bratislavy na výstavu Tutanchamón – jeho hrobka a
poklady, prehliadka starého mesta a čokoládovne v Kittsee
4.10.2014 Stretnutie 60- ročných jubilantov
18.10.2014 Kresťanský festival - Boží dotyk - prehliadka detských a mládežníckych spevokolov – 2. ročník
19.10.2014 Úcta k starším – posedenie pre seniorov spojené s vystúpením
charizmatického nevidiaceho umelca s krásnym hlasom a veľkým srdcom
Maroša Bangu - nazývaného aj slovenský Bocelli, začiatok o 15:00 h. – sála
domu kultúry
8.11.2014 Stretnutie jubilantov, ktorí sa dožívajú 50 rokov života a oslávia
strieborné svadby
15.11.2014 Voľby do orgánov samosprávy
7.12.2014 Vianočné tvorivé dielne – kto má záujem o predvedenie svojich
výrobkov, môže sa prihlásiť u p. Trungelovej

Stretnutie jubilantov - pozvánka
Zbor pre občianske záležitosti pri Obecnom zastupiteľstve v Mani každoročne /z pravidla 2. novembrovú
sobotu/ organizuje stretnutie jubilantov – päťdesiatnikov a strieborných manželov. Tak tomu je aj tento rok.
Stretnutie jubilantov narodených v roku 1963 sa však vlani neuskutočnilo a preto žiadame týchto jubilantov,
ak majú záujem, aby sa prihlásili na Obecnom úrade v Mani a radi pripravíme dňa 8.11.2014 spoločnú oslavu
pre jubilantov narodených v roku 1963 a 1964 a tiež pre manželov, ktorí svoju striebornú svadbu oslavovali
v roku 2013 a 2014. Tešíme sa na stretnutie so všetkými jubilantmi.
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Folklórna skupina Dolina spieva a tancuje...
25.4.2014 – v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre v programe „Na
Máni“ – folklórne tradície Požitavskej dediny Veľká Maňa – spievali
spevácke skupiny Havrani a Vranky,

tancovali Folklórna skupina Dolina, Folklórny súbor Furmani a Old
Zobor. Účinkujúcich sprevádzala
Ľudová hudba pod vedením Štefana
Molotu;
Nezabudli sme ani ozdobiť máje
a zaspievať mládencom pri ich stavaní;
10.5.2014 – Detský folklórny súbor
Dolinka vystupoval na Medzinárodnom folklórnom festivale v Jelenci;
5.7.2014 – počas Dní remesiel - folkloristi vystupovali na Termálnom
kúpalisku v Podhájskej;
15.8.2014 – naberali sme inšpiráciu na festivale Hontianska paráda
v Hrušove. Prezreli sme si ukážky
- pečenie chleba a lepníkov v kamenných peciach, tradičnej žatvy,
ručného a strojového mlátenia obilia; ochutnali sme dobroty v hontianskych dvoroch, prezreli jarmok
ľudových remeselníkov. Záver nášho
pobytu sme strávili na amfiteátri,
kde sme si prezreli večerný program:
Prišli hostia z ďaleka (Morava, Srbsko, Poľsko); Vitajte u nás - program
FSk Hrušov a DFSk Ragačinka Hrušov (na javisku sa predstavilo skoro
80 domácich folkloristov); Krížom

krážom – program umeleckého
súboru SĽUK. Na tento záverečný
program sme sa najviac tešili, ale
pre nepriaznivé počasie sa musel
ukončiť skôr, ale aj tak sme z Hrušova odchádzali s dobrým pocitom
a mali sme radosť z príjemne stráveného dňa.
V dňoch 18. – 21. 8. 2014 – sa konalo tanečné sústredenie folkloristov
v Kremnici. Okrem pravidelných
nácvikov sa aj relaxovalo – zorganizovali sme si muziku so živou
hudbou, opekačku v Kolibe, oddychovali sme v Relaxačnom centre
na Skalke a navštívili sme Kremnicu, kde sme si prezreli Mincovňu
a mestský hrad. Touto cestou ďaku-

jeme p. Karolovi Plesnivému z Palárikova za hudobnú produkciu, p.
Viliamovi Horníkovi za zabezpečenie pobytu, vedúcemu rekreačného
zariadenia Toliar – p. Matejčíkovi –
za jeho ústretový prístup a PaedDr.
Veronike Trungelovej za sprevádzanie počas prehliadky mesta Kremnica. Naše poďakovanie patrí aj Obci
Maňa a Miestnemu odboru Matice
slovenskej Maňa za poskytnutý finančný príspevok.
31. 8.2014 – Počas 10. ročníka folklórneho festivalu regiónu Tekov
Tlmačská grámora sme vystupovali
v galaprograme: Bez práce nie sú koláče.
(Jarmila Trungelová)

Činnosť ZO Slovenského zväzu
záhradkárov v Mani

V apríli sme zabezpečili zber vzoriek vína na 5. Požitavskú výstavu
vín v Šuranoch a na 5. Celoslovenskú výstavu vín s medzinárodnou
účasťou v Skalici. Do Skalice sme
zorganizovali dňa 25.4. aj autobu-

sový zájazd na verejnú ochutnávku. Najvýznamnejšie ocenenie vína
(zlatú medailu) spomedzi 13 vzoriek
z Mane získalo víno Cabernet Sauvignon ročník 2011 od výrobcu Juraja Sulana.

Kultúrne leto
v panskej záhrade
Počas letných prázdnin sme v miestnom parku pripravili kultúrne
podujatia. Okrem Požitavských folklórnych slávností, ľudovej veselice
to bolo vystúpenie FS LIJEŠĆE z
Republiky srbskej – Bosny a Hercegoviny (14. 7. 2014) a Koncert kapely Grow z Kmeťova (3. 8. 2014).

Súčasťou kultúrneho leta bolo aj
vystúpenie tanečného súboru TOSUMA z Topoľčian, ktoré dotváralo

podujatie Traktor mánia. Vystúpenie hudobnej skupiny Harmonik
z Dolného Ohaja sme pre nepriaznivé počasie museli zrušiť.
(Jarmila Trungelová)
V máji bola vyhodnotená výtvarná
súťaž na tému Moja obľúbená rastlina, ktorú sme organizovali v spolupráci s Okresným výborom SZZ
v Nových Zámkoch. Zo Základnej
školy z Mane sa jej zúčastnilo 10 žiakov. Najlepšie ocenenie získala žiačka Naďa Sádovská a jej práca bola
ocenená vecnými cenami a diplomom.
1.-3. augusta sme zorganizovali tradičný záhradkársky výlet. Tento rok
sme navštívili Soľnú baňu vo Wieliczke, na druhý deň sme si prezreli
historické centrum Krakowa a po
večernej opekačke, na tretí deň, sme
absolvovali splav na pltiach po rieke
Váh a vystúpili sme na hrad Strečno.
pokračovanie na str.9
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Pripravujeme:
Výstava ovocia zeleniny a kvetov
2014 – výstava sa uskutoční v dňoch
14.-15. septembra v Kultúrnom
dome v Mani. Zber exponátov na
výstavu bude v sobotu 13.9. od 16:00
do 18:00 hodiny v kultúrnom dome.
Najkrajšie exponáty budú ocenené
hlasmi návštevníkov výstavy počas
nedele. V rámci výstavy je vyhlásená súťaž „Najzaujímavejší výtvor
prírody z našich záhrad“, ktorá bude
zvlášť ocenená.
Regionálne jablko roka 2014 – Výstava sa uskutoční 11.-12. októbra
v Lipovej. Zber vzoriek na túto výstavu bude zabezpečovať aj naša organizácia.
Celoslovenská súťaž o najkrajšie
jablko a najkrajšiu hrušku s medzinárodnou účasťou – Výstava sa
uskutoční 24.-25.10.2014 na výstavisku EXPO CENTER v Trenčíne.
Zber vzoriek budeme taktiež zabezpečovať (na výstave sa zúčastnia
všetky vzorky jabĺk z regionálnej
súťaže).
(Ing. Peter Hudec)

OBEC MAŇA
ĎAKUJE SPONZOROM
PFS 2014
* ADAL, s.r.o., Vráble
* AGRO ŽITAVA, s.r.o., Šurany
* Alexander ŠUBA, Malá Maňa
* BOTO s.r.o. - VAŠA KANCELÁRIA, Šurany
* COOP JEDNOTA, Nové Zámky
* DeLUX-SM, s.r.o., Vráble
* Dušan MINKA, Vinodol
* GASTRO BRAŇO, Zlaté Moravce
* GEDRAS, s.r.o., Maňa
* Ing. Jozef GAJDOŠ, SHR, Maňa
* Jozef SÁDOVSKÝ, Kmeťovo
* KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s.,
Vienna Insurance Group
* LÚČNICA spol. s r.o., Lúčnica
nad Žitavou
* Ľubica LONTOŠOVÁ - Ľuboš
MAJOR, Maňa
* Mário HAJABAČ, Maňa
* Miloslava TURANOVÁ, Maňa
* MINISTERSTVO KULTÚRY SR
* NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY
KRAJ
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Požitavské folklórne slávnosti – Maňa 2014
Slávnosti sa začali tak trochu
netradične – už v sobotu sa konal
Medzinárodný futbalový turnaj, na
ktorom sme po prvýkrát privítali
hráčov z Brodu z Republiky srbskej
– Bosny a Hercegoviny. Futbalistov
privítal a venoval sa im ich rodák,
žijúci v Malej Mani, pán Ostoja Kušlič. Po skončení turnaja sa v miestnom parku konala ľudová veselica.

XXVI. ročník Požitavských folklórnych slávností sa niesol v duchu
radosti z tanca a spevu. Samotné
slávnosti sa konali v nedeľu, 29. júna
2014. Ako aj pominulé roky tak aj
tento rok začal slávnostným krojovaným sprievodom obcou. Obyvatelia pripravili pre účinkujúcich
ochutnávku máňanského domáceho
vínka, koláčov a zákuskov. Nechýbali vyzdobené príbytky a priečelia
Tešili sme sa z krásneho, slnečného
počasia, a tak program „Spievame
a tancujeme v Pánskej záhrade“ mohol pokračovať v miestnom parku.
Slávnosti začali piesňou „Prekrásna
je tá pánska záhrada“ a príhovorom
starostu obce Ing. Igora Sádovského.
Celým programom nás sprevádzala PaedDr. Mária Bujdáková, ktorá
privítala hostí, účinkujúcich a náv* OBCHODNÉ CENTRUM ZORA,
spol. s r.o., Šurany
* PEKÁREŇ - Jozef Oremus, Bánov
* Peter HAJNALA, Maňa
* PIZZERIA SIMI, Maňa
* POTRAVINY -Marta Čániová,
Malá Maňa
* POTRAVINY- Milan Varga, Maňa
* ROĽNÍCKY MLYN, s.r.o., Veľké
Lovce
* SAKU - Štefan Černák, Maňa
* ŠVEC A SPOL. s r.o., Vráble

števníkov slávností.... Na javisku sa
vystriedalo deväť folklórnych skupín
a súborov západoslovenského regiónu. Zatancovali nám: DFS Dolinka
Maňa, DFS Sílešanek Vinodol, FSk
Dolina Maňa, FSk Bukovina Kšinná, FSk Jelenčan Jelenec, FS Furmani Nitra, FS Topoľnica Topoľčianky,
FS Ekonóm Bratislava a záver patril
Folklórom inšpirovanému súboru
Slovenskí rebeli z Komárna. Priebeh
slávností nám predsa len skomplikovalo daždivé počasie, a tak sa museli
na chvíľu prerušiť. Ale účinkujúcim
nič nebránilo pokračovať v programe, dokonca boli nadšení, že mohli
tancovať na javisku plnom ľudí, ktorí
sa skrývali pred dažďom.

Počas slávností nechýbal ani tradičný jarmok ľudových remeselníkov,
s predajom výrobkov a tiež ukážkami ich tvorby.
Mediálni partneri podujatia boli:
RTVS – Rádio Regina, internetové
rádio www.jankohrasko.sk.
Týmto by sme chceli poďakovať
všetkým občanom, ktorí pripravili
občerstvenie a výstavky počas sprievodu. Ďakujem aj všetkým ostatným, ktorí prispeli akoukoľvek formou.
(Mgr. Ivana Hrašková)
* TEXTIL PETRA - Petronela
Kotlárová, Maňa
* Tlačiareň MERKUR, s.r.o., Dolný
Ohaj
* VEPOS, spol. s r.o., Vráble
* VÍNO BALÁŽI – Roman Baláži,
Lúčnica nad Žitavou
* ZMRZLINA - Dušan Janček,
Maňa
* Zsolt TÁRNOK - Róbert SZABO,
Hurbanovo
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Návšteva v družobnej obci Laliť v Srbsku
Do Laliťu v piatok, 25. júla po tretíkrát zavítali Maňania. Kamarátenie

týchto dvoch dedín sa začalo pred
viac ako pätnástimi rokmi, no z príčiny vojny sa muselo prerušiť. Pred
dvomi rokmi však znovu ožilo.
Po príchode, ubytovaní a priateľskom privítaní vo večerných hodinách Laliťania pre hostí a domáce
obecenstvo zahrali divadelné predstavenie Diabol v raji manželskom,
od autora Ferka Urbánka. Bol to
zároveň záver XII. divadelné dní
Michala Benku Uču, ktoré sa pravidelne konajú v Laliti. Po skončení
predstavenia nasledovalo spoločné
stretnutie, výmena skúseností, rozhovor a samozrejme nechýbal ani
tanec a spev.
V sobotu ráno domáci a hostia spolu
vyštartovali do Apatinu na termálne
kúpalisko, kde bol aj spoločný obed
v reštaurácii. Po návrate z kúpaliska
a krátkom oddychu sa začali prípravy na celovečerný program, ktorý
pripravili spolu Folklórna skupina
Dolina Maňa a domáci Folklórny
súbor Kultúrno – umeleckého spolku Štefánik.
Program sa začal o 21:00 h. Otvoril
ho predseda KUS-u Dušan Párnický. Prvým bodom spoločného programu bola zmes starých lalitských
piesní. Potom tanečná skupina
KUS-u Štefánik predviedla tanec
Cez zelene žitečko, v choreografii Anny Turčanovej. Ďalej v rámci
choreografii Krčma zobrazili, ako sa
mládež v krčme zabávala. Potom už
10

javisko patrilo FSk Dolina a pásmu
Na zelinky a Za vysoké konope. Domáci folkloristi
nám
na záver v
choreografii
Ivana Slávika predviedli pásmo
Išlo diouča
na
vodu,
s ktorým sa
prestavili na
Folklórnom
festivale
Tancuj, tancuj...v Hložanoch a na Slovenských národných
slávnostiach v Báčskom Petrovci.
Prítomní si mali možnosť vypočuť
i pásmo piesní, ktoré predstavovalo
spoločný výstup Máňanov a Laliťanov. V rámci neho sa predstavili dvaja otcovia – harmonikári - so svojimi
dcérami a to: Pavel Trstiansky s dcérou Veronikou a Ladislav Tamaši so
svojou dcérou
Annamáriou.
Veronika zaspievala pieseň Tenká som
ja tenučká - tu
istú
pieseň,
ktorú spievala aj pri svojej
prvej návšteve v Laliti ako
desaťročná.
Annamária
zaspievala
pieseň A ja
taká dievočka
a spoločne zaspievali pieseň Slovák
som ja narodený, v sprievode oboch
otcov - Pavla a Ladislava.
Po tomto bloku nasledoval záverečný program FSk Dolina pod názvom
Na muzike. Záverečným bodom
bola pieseň Čo sa stalo... v spoločnom predvedení FSk Dolina a FS
Štefánik. Všetky tance FSk Dolina
nacvičila Mgr. Mária Bednárová
a folkloristov sprevádzal harmonikár Pavel Trstiansky.

Po ukončení programu predstavitelia obcí si navzájom odovzdali dary,
ktoré budú pripomínať spoločné
priateľstvo. Potom nasledovala spoločná večera a tanec až do rána na
dvore Domu kultúry. Hudbu mala
na starosti skupina Dúha z Aradáča.
V nedeľu, 27. júla vedúci predstavitelia oboch obcí mali spoločné zasadnutie na Obecnom úrade. Ing.
Igor Sadovský - starosta obce, Vojtech Maczvalda - zastupca starostu
obce, Jozef Trungel - poslanec obce,
Jarmila Trungelova – predsedníčka
MO Matice slovenskej, Mgr. Mária
Bednarová - vedúca FSK Dolina sa
stretli s predstaviteľmi obce Laliť
Nikolom Krivokučom – predsedom
MZ, Dušanom Párnickom – predsedom KUS–u Štefánik, riaditeľom
miestnej školy a novinárom – redaktorom Hlasu ľudu v Novom Sade
– Jurajom Pucovským. Po skončení sme si prezreli Laliť, poliali sme
Lipu priateľstva, ktorú sme v roku
2012 zasadili v parčíku pri Obecnom úrade, prezreli sme si Obecné
múzeum, ktoré spravuje združenie

Matkino srdce. Mali sme možnosť
vidieť tradičný vidiecky dom zariadený pôvodným nábytkom, odevmi,
krojmi – dom, v ktorom s láskou
zhromažďujú dedičstvo po svojich
predkoch.
O 16.00 hodine sa domáci rozlúčili
so svojimi hosťami v Dome kultúry
so sľubom spoločného stretnutia o
rok, veríme, že tentokrát na Mani.
(Annamária Tamašiová
a Jarmila Trungelová)
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Škola nikdy nespí
Základná škola s materskou školou
v Mani aj počas posledných troch
školských mesiacov preukazovala
nadmernú snahu vo výučbe a v mimoškolských aktivitách. Motivuje
tak žiakov nielen k učeniu, ale aj k
vytváraniu medziľudských vzťahov.
Žiakom bolo umožnené prejaviť svoje vedomosti a tvorivosť vo veľkom
množstve akcií, ktoré im s radosťou
pripravili ich pedagógovia.
V apríli sa žiaci zapojili do aktivít,
ktoré boli venované prírode, čistote
okolia a ekologicky motivovanému
sviatku Dňa Zeme. Pre I. stupeň
p. uč. Mančušková pripravila program, aby všetci pochopili dôležitosť
ochrany našej planéty. Žiaci sa snažili urobiť niečo užitočné pre našu
prírodu. Usilovne zbierali odpadky v
blízkom okolí školy a pred jej vchodom svojimi kresbami na chodník
vyjadrili ako veľmi majú radi našu
Zem. Prebiehala aj Envirohra pre
mladších žiakov pod vedením p. uč.
Kazíkovej. Starší žiaci nezaostali za
svojimi mladšími spolužiakmi a pod
vedením p. uč. Feješovej zveľadili
okolie školy výsadbou kvetín.
V tomto mesiaci museli žiaci 5. – 9.
ročníka využiť svoje logické myslenie a predstavivosť pri akcii s názvom Deň hlavolamov, ktorú zorganizovala p. uč. Ďuricová. Každý
jeden musel samostatne vyriešiť
desať úloh, ktoré vyžadovali dostatočnú pozornosť a trpezlivosť, ktorá
je potrebná pri každej činnosti. Spevácky zdatní „umelci“ mali možnosť
aj v tomto školskom roku preukázať
svoj talent na Slávikovi Slovenska.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách,

I. kategória – žiaci 1. – 3. ročníka
A. Baranec /1.roč./,
L. Srnková
/1.roč./, E. Moravčíková /2.roč./,
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L. Jakubíková /3.roč./, II. kategória – žiaci 4. – 6. ročníka D. Nagy
/4.roč./, V. Mičeková /5.roč./, V.
Ondová /5.roč./, P. Naďová /5.roč./,
A. Pražáková /6.roč./. V okresnom
kole v Nových Zámkoch našu školu
reprezentovala E. Moravčíková a V.
Mičeková, ktorá obsadila 2. miesto
v II. kategórii, k čomu jej srdečne
blahoželáme.
Pri príležitosti blížiaceho sa májového sviatku matiek sme sa zapojili
do literárnej súťaže nazvanej Mojej
matke. Žiačka S. Holková /9.roč./
napísala rozsiahlu báseň, v ktorej
sa vyznáva zo svojej lásky k matke a vyjadruje jej obdiv a vďaku za
všetko, čo môže matka dieťaťu dať.
Čitateľské zručnosti sú dôležitou
súčasťou každého jedinca, a práve
preto sa pod vedením p. uč. Vidovej
uskutočnil Čitateľský maratón pre
žiakov 2. – 4. ročníka v priestoroch
školskej knižnice. Cieľom bolo zapojiť do súťaže čo najviac detí a motivovať ich k čítaniu kníh. Po sčítaní
bodov a podľa rýchlosti čítania sa
z každej triedy vybrali najlepší čitatelia, a to A. Sojková /2.roč./, A. Žák
/3.roč./ a L. Poláková /4.roč./.
Keď sa povie „krížová cesta“ mnohí
si predstavia utrpenie Ježiša a silné emócie. Takýto nezabudnuteľný
emocionálny zážitok si pripravili
„malí herci“ počas hranej krížovej
cesty v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Mani. Vložili doň svoje
srdce a dušu, bez ktorých sa žiadna
herecká rola nedá stvárniť dôveryhodne. Za umelecké stvárnenie
vďačíme D. Sádovskému /1.roč./, A.
Račekovej /1.roč./,
M. Hudecovi /1.roč./, S. Pittnerovej /1.roč./,
D. Gregorovej /1.roč./, N. Vojtekovej /2.roč./, A. Sojkovej /2.roč./,
N. Sojkovej /2.roč./, A. Pösovej
/3.roč./, L. Jakubíkovej /3.roč./, P.
Žákovi /3.roč./, P. Jančekovi /4.roč./,
D. Zifčákovej /4.roč./, L. Polákovej /4.roč./, K. Jakubíkovi /4.roč./,
M. Kohajdovi /4.roč./, J. Vojtekovi
/5.roč./, K. Kajanovičovi /5.roč./,
D. Kazíkovi /5.roč/, A. Vojtekovi

/5.roč./, M. Tinákovi /6.roč./, E. Výberčiovej /6.roč./, ako aj sestre Kataríne a p. uč. Vidovej, ktoré viedli
celú prípravu.

V rámci aktivít sa nezabudlo ani
na cudzie jazyky, ktorých dôležitosť
a popularita rastie.
Šiestaci zažili hodinu angličtiny pod
vedením p. uč. Pösovej inak ako obvykle. Na precvičenie svojich jazykových zdatností si v triede vytvorili
malý kulinársky špeciál. Reálna príprava obľúbených pokrmov a popis
v angličtine zožali veľký úspech.
Všetkým chutilo a už teraz sa tešia
na ďalšiu nezvyčajnú hodinu Our
snack – naše chuťovky.
Ako už býva zvykom, aj tento rok
si naši divadelníci pod vedením p.
uč. Löblovej pripravili pre svojich
spolužiakov predstavenie s názvom
Huncút Klinko. Svoje herecké nadanie nám predviedli J. Vojtek
/5.roč./, K. Kajanovič /5.roč./, M.
Chudiváni /5.roč./, A. Pražáková
/6.roč./, E. Výberčiová /6.roč./, M.
Hudec /7.roč./, D. Löblová /7.roč./,
K. Löblová /7.roč./, J. Šulka /7.roč./,
B. Erniholdová /7.roč./, M. Lauro
/7.roč./, S. Godová /7.roč./, P. Horníková /7.roč./ a N. Chudivániová
/9.roč./.

Okrem školského predstavenia nám
apríl spestrilo aj divadelné predstavenie Čert a Káča, ktoré zahralo divadlo Clipperton.
Ani pohyb a šport nie sú našej škole
cudzie. Siedmaci spolu s p. uč. Pö11

sovou „vymysleli“ podujatie Športujeme s rodičmi. Všetci športovo
naladení sa s plným nasadením pustili do rozličných disciplín (futbal,
tenis, bedminton), ktoré si počas
prestávok spríjemňovali posedením
v altánku. K dispozícii boli aj grilované dobroty a sladké potešenie,
ktoré s láskou pripravili rodičia. Žiaci a rodičia si užili spoločné chvíle
a posilnili tak súdržnosť triedy.

Koniec apríla a začiatok mája sme sa
ako každý rok zapojili do zberu papiera. Pre najlepších „zberateľov“
boli pripravené vecné ceny, ktoré si
svojou snahou zaslúžili. Najväčšiu
radosť však mali žiaci 3. ročníka,
ktorí vyhrali ako kolektív. Víťazná
trieda si užila Deň bez učenia.
V tento deň vymenili knihy za lopty
a spoločenské hry. Odmenou im
bola aj čokoládová torta, ktorú im
pripravila tr. uč. Mančušková

Ako sa hovorí, mesiac máj je mesiacom lásky. Každé dieťa má radosť
ak poteší svoju mamu, preto dostali
žiaci I. stupňa možnosť vytvoriť jedinečné prekvapenie pre mamičku,
ktoré jej bude pripomínať tú najkrehkejšiu lásku. Pomocnú ruku
všetkým počas aktivity Darček pre
mamičku podala p. uč. Banásová.
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Naši mladší žiaci si pri príležitosti
Dňa matiek pripravili kultúrny program pre svojich najbližších. Svoj
najvrúcnejší cit vyjadrili spevom,
tancom a originálnymi scénkami
v kultúrnom dome obce. Všetci si
odniesli krásne zážitky, na ktoré
budú ešte dlho spomínať.
Počas mája sa škola zapojila aj do
výtvarných súťaží. Svoj pohľad na
znečisťovanie lesov a ich vyrubovanie preniesli na papier žiačky T. Abrmanová /7.roč./, D. Löblová /7.roč./,
K. Löblová /7.roč./ a B. Erniholdová
/7.roč./ v rámci projektu Zomierajú postojačky. Poukázali tak na
potrebu ochrany prírody, ktorá pre
človeka znamená nenahraditeľnú
súčasť bytia. Svojich hrdinov v podobe vojakov vytvorili M. Hudec, A.
Račeková, K. Jančárová, L. Srnková,
D. Sádovský z prvej triedy a M. Slováková, A. Sojková, F. Krajčovič, N.
Sojková z druhej triedy. Využili pri
tom svoju fantáziu a predstavivosť
a zapojili sa do súťaže Vojsko očami
detí.
Rodičia si občas myslia, že byť žiakom je ľahké. Žiaci 8. ročníka sa
rozhodli, že sa pokúsia zmeniť tento
zaužívaný názor. Pripravili si vedomostné dopoludnie venované rodičom a žiakom s názvom Rodičia
žiakmi. Rozhodli sa, že si odskúšajú schopnosti svojich najbližších
a pripravili si rôzne úlohy, ktoré samozrejme riešili ich rodičia. Všetci
sa zabavili a utužili vzájomné vzťahy.
Na úspešný priebeh dohliadala p. uč.
Löblová s p. uč. Gálovou.

Máj bol výnimočný najmä pre tretiakov a štvrtákov, ktorí sa zúčastnili
plaveckého výcviku. Na celý týždeň
vymenili učebnice za vodu a plávacie dosky. Všetci svedomite plnili
úlohy pod vedením skúsených inštruktoriek, čo sa im odzrkadlilo na
„mokrom vysvedčení“, ktoré si za

ich odvahu a vytrvalosť zaslúžili.

Aj tento mesiac sa žiakom naskytla možnosť zapojiť sa do anglickej
súťaže MEC, ktorú pripravila p. uč.
Pösová. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: kresba a písané slovo v anglickom jazyku. Práce boli následne
ohodnotené a odmenené hodnotnými cenami. V kategórii kresba získala 1. miesto K. Pintérová /9.roč./, 2.
miesto patrilo E. Výberčiovej /6.roč./
a 3. miesto si vybojovali L. Račeková
a M. Chudivániová /4.roč./. Písané
slovo v anglickom jazyku úspešne
zvládla T. Abrmanová /7.roč./ a dosiahla 1.miesto. 2. miesto patrilo D.
Kazíkovi /5.roč./, 3. miesto V. Mičekovej a N. Sádovskej /5.roč./.

Svoje umelecké zdatnosti v májový podvečer predviedli žiaci SZUŠ
Jozefa Dömeho v Kultúrnom dome
v Mani. Svojou hudbou, tancom
a kresbou potešili nejedného návštevníka koncertu a spríjemnili
chvíle v uponáhľanom svete.
V máji predviedli naši žiaci aj svoje
telesné zdatnosti v rôznych súťažiach. Staršie žiačky a žiaci sa zúčastnili MO vo futbale v Nových
Zámkoch, kde dievčatá obsadili 4.
miesto a chlapci 5. miesto. Konali
sa aj MO v atletike, kde nás opäť reprezentovali naši úspešní športovci.
E. Hajabač /9.roč./ obsadil 2. miesto
v behu na 60m a v skoku do diaľky.
N. Chudivániová /9.roč./ získala 2.
miesto vo vrhu guľou. V tímových
súťažiach si druhé miesto vybojovali
M. Holka /9.roč./, A. Cigáň /9.roč./,
E. Hajabač /9.roč./ a M. Kotlár
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/4.roč./ v štafete na 4x60m.
Posledný školský mesiac jún znamenal pre žiakov tvrdú prácu v podobe
záverečných písomiek, ale tiež aj oddych na dlhoočakávaných školských
výletoch.
Žiaci 9. ročníka pripravili pre mladších spolužiakov zaujímavé aktivity
počas Medzinárodného dňa detí.
Všetci zúčastnení boli nadšení z dňa
bez učenia a povinností. Bezstarostne sa mohli venovať zábave a nemyslieť na učenie. Akcia sa vydarila
a deviataci si zaslúžia pochvalu za jej
úspešné zvládnutie.

Žiaci I. stupňa dostali pozvanie od
malých divadelníkov zo ŠKD pozrieť si bábkové divadlo O troch prasiatkach. Všetci si vychutnali kultúrny zážitok a veľkým potleskom
ocenili snahu svojich spolužiakov
ako aj originalitu p. vychovávateľky
J. Chrenkovej.

Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu, a práve preto p. uč. Ďuricová
a p. uč. Löblová zorganizovali pre
5. – 7. ročník akciu nazvanú Biely mliečny deň. Podmienkou bolo
biele oblečenie, ktoré pripomínalo
farbu mliečka. Žiaci sa zamýšľali
nad kladmi a zápormi konzumácie
mlieka, nad jeho účinkami. Po premietnutí prezentácie mali za úlohu
vyriešiť kvíz, na základe ktorého
dostali body. Po vedomostnej časti sa všetci presunuli do altánku na
školský dvor, kde už bol pripravený
gril s mliečnymi dobrotami. Žiaci si
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grilovačku užili a domov odchádzali
s plnými bruškami.

Tak ako každý človek na zemi má
svoje povinnosti, má aj svoje práva,
na ktoré nesmie zabúdať. Z hľadiska výučby občianskej náuky si pre
žiakov 7. a 8. ročníka p. zástupkyňa
O. Barancová vytvorila kvíz Poznáš
svoje práva? Žiaci mali možnosť
preukázať nadobudnuté vedomosti
a čo to sa i dozvedieť. Nezabúdajme,
že ruka v ruke s právami idú aj povinnosti.

Koniec školského roka už pomaly
klopal na dvere a výlety sa blížili. 1.
a 2. ročník navštívil ranč Nádej v Sv.
Antone, 3. a 4. ročník sa rozhodol
ísť do prírody a pozrieť si známe
Arborétum Mlyňany. Starší žiaci (5.
– 7.r.) odcestovali do Bratislavy do
Atlatisu, kde videli množstvo „fantasy“ vecí, ktoré si mohli aj vyskúšať.
No a najstarší žiaci (8. – 9.r.) si za
miesto výletu vybrali Banskú Bystricu, Tajov a nahliadli aj do Harmaneckej jaskyne.
Pre deviatakov znamenal jún posledný mesiac v priestoroch základnej školy. Zorganizovali si rozlúčkovú slávnosť, ktorú si každý vychutnal
plnými dúškami. Zaspomínali si na
chvíle plné šibalstiev, ktoré sa im hlboko vryli do sŕdc.
Veľa ľudí nemá možnosť dozvedieť
sa viac o živote v iných kultúrach.
Nevedia si predstaviť svoju existenciu v ďalekej krajine a odsudzujú tak
niečo, čo nepoznajú. Krásu iných
krajín, iných ľudí a iného myslenia

prišla žiakom priblížiť rehoľná sestra
pôsobiaca v Južnej Kórei. Pozvanie
od sestry Kataríny prijala s radosťou
a svojimi príbehmi zaujala všetkých
žiakov.
Čo sa deje za bránami školy, keď
všetko stíchne a spustí sa tmavý závoj noci? To zaujíma azda každého.
Pedagógovia sa preto rozhodli odhaliť tajomstvá nočnej školy. Žiaci
I. stupňa si vychutnali Noc v telocvični, ktorú si spestrili aj grilovačkou s rodičmi. Po zotmení rodičia
opustili priestory školy a ich ratolesti sa pobrali do telocvične, kde ich
čakali „pohodlné“ spacáky a zábava.
Ochrannú ruku nad nimi po celý čas
držali pedagógovia na I. stupni.

Nočnú pevnosť Boyard museli zdolať starší žiaci. Triedy sa zmenili na
„bojové polia“, v ktorých „pevnou“
rukou vládli ich vládcovia v podobe
pedagógov II. stupňa. Každá trieda
si zvolila pokrik a hra sa mohla začať. Po napínavých a často i náročných disciplínach sa žiaci posilnili
pizzou, ktorej vôňa sa niesla celou
školou. V pohodlí svojich tried sa
neskôr nechali ovládnuť hudbou,
tancom a zábavou. „Štebotanie“ detí
bolo počuť do neskorých nočných
hodín. Akcia sa vydarila nad očakávania a deti sa len ťažko podarilo
ráno „vyhnať“ zo školy.

Nikto nevie kedy bude potrebovať lekársku pomoc, kedy využije znalosti
čítania z mapy a orientácie v teréne.
Všetky praktické veci si žiaci (5. –
8.r.) trénovali počas letného účelového cvičenia. Vyučujúci II. stupňa
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si pripravili stanovištia a spolu s pomocníkmi (žiaci 9.ročníka) sa stali
koordinátormi cvičenia. Najväčším
zážitkom bola streľba zo vzduchovky, ktorú si s chuťou vyskúšal každý.

Športoví nadšenci sa aj v júni zapojili do súťaží, ktoré preverili ich
zdatnosti a telesnú vytrvalosť. Mladší žiaci sa zúčastnili MO v atletike
v Nových Zámkoch. V. Horváthová
/7.roč./ sa umiestnila na 2. mieste
v skoku do diaľky, S. Godová /7.roč./
obsadila taktiež 2. miesto v behu na
600m a za ňou skončila V. Ondová
/5.roč./ na 3. mieste. Ako družstvo
si 2. miesto v štafete na 4x60m vybojovali
V. Horváthová /7.roč./,
P. Horníková /7.roč./, S. Godová
/7.roč./, N. Sádovská /5.roč./. Žiaci E. Hajabač, A. Čičman, P. Beduš,
M. Holka, T. Novotný, V. Marinov
/9.roč./, A. Naď /8.roč./, S. Lakatoš,
T. Matis /7.roč./ sa zapojili aj do MO
v basketbale odkiaľ sa vrátili s 3. mies tom. 3. miesto na MO v bedmintone
dosiahli A. Cigáň a T. Novotný z 9.
ročníka. 3. Miestom na MO v stolnom tenise sa môžu pochváliť E. Hajabač /9.roč./, A. Molda /8.roč./ a T.
Matis /7.roč./. Chlapci A. Cigáň, E.
Hajabač, M. Holka, T. Novotný, V.
Marinov /9.roč./, S. Lakatoš /7.roč./
a A. Naď /8.roč./ ako družstvo získali 3.miesto na MO vo volejbale. MO
v cezpoľnom behu sa zúčastnili A.
Cigáň /9.roč./, M. Holka /9.roč./, A.
Naď /8.roč./, ktorí môžu byť hrdí na
2. miesto. Za skvelú prípravu vďačia
p. uč. Slovákovi.

Posledná júnová nedeľa patrila Požitavským folklórnym slávnostiam, na
ktorých sme sa zúčastnili aj my. Žiaci predstavili svoje zručnosti a odprezentovali svoje výrobky, ktoré
vyrábajú zo šúpolia a dreva. Zúčastneným žiakom T. Abrmanovej, D.
Löblovej, K. Löblovej, S. Godovej,
J. Šulkovi a M. Hudecovi zo siedmej
triedy za ochotu prísť aj v čase voľna
medzi nás ďakujeme.
V júni sa skončila aj celoživotná učiteľská púť Mgr. Alžbety Gálovej. Za
jej ochotu a trpezlivú prácu s deťmi
jej ďakujeme a prajeme veľa šťastia
pri ďalších životných krokoch.
Počas celého školského roka sa
naša škola neustále snaží zveľaďovať aj prostredie, v ktorom sa žiaci
vzdelávajú. V triedach na I. stupni a v ŠKD boli vymenené závesy.
V každej triede, v odborných učebniach a zborovni sa rekonštruovali
umývadlá, sanity, obklad a boli vymenené stoličky pri katedrách a v
kanceláriách. V priestoroch celej
školy sa zaviedlo wifi pokrytie, aby
sa žiaci mohli vzdelávať aj prostredníctvom multimédií. Vo výchovno

– vzdelávacom procese sa využíva
aj deväť nových notebookov, ako
aj pevný počítač, ktoré pomáhajú
uľahčiť prácu zamestnancom školy.
Rekonštruovala sa odborná učebňa,
ktorej priestor sa vymaľoval, položila sa nová podlaha a priestor sa
zveľadil novým nábytkom, stolmi
a stoličkami, demonštračným stolom, interaktívnou tabuľou s data-

Materská škola v novom šate
Veselý život detí v materskej škole
spestrujú aj rôzne akcie, ktoré pripravujeme pre deti a ich rodičov.
Jednou takou akciou bol aj deň
matiek, kde sa naše deti predviedli milým programom. Každoročne
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navštevujeme Staré divadlo v Nitre
a tak aj v máji sme boli na predstavení „Janko a Marienka“ , ktoré sme
spojili s prehliadkou mesta, po ktorom nás previezol vláčik do parku
PKO, kde sme náš výlet ukončili.

k
b
k
projektorom.
Kabinet
matematiky
a fyziky prešiel tiež rekonštrukciou,
vymaľoval sa jeho priestor a vymenila sa podlaha.
Základná škola sa zapojila aj do viacerých projektov, ktorými sa snaží
vytvárať lepšie podmienky pre plnohodnotný výchovno – vzdelávací
proces. Projekt z NSK zameraný na
podporu športu, Hádzaná pre mladé talenty, z ktorého škola dostala
dotáciu v hodnote 300 €. Z Projektu E-testovanie získala škola 4
nové počítače a licencie pre žiakov
a učiteľov, ktoré sa budú využívať
na prípravu Testovanie 9 aj v elektronickej podobe. V rámci Projektu
Moderné vzdelávanie, škola získala interaktívnu tabuľu s ozvučením
a notebookom, ktoré sa budú plnohodnotne využívať vo výchovno –
vzdelávacom procese žiakov.
V školskom roku 2013/2014 sme do
školskej jedálne v základnej škole
zakúpili nový nerezový stôl, chladničku, profesionálny elektrický sporák. Do kancelárie bol zakúpený
notebook s tlačiarňou. Školská jedáleň v materskej škole sa doplnila
o nový plynovo-elektrický profesionálny sporák, chladničku, 2 nerezové stoly a žalúzie. V oboch školských jedálňach sa postupne dopĺňa
drobný inventár.
V ŠKD sme vymenili nábytok, koberec, stoly, stoličky a kúpili sedacie
vaky. Veríme, že vynovené priestory
školy a školských zariadení sa žiakom budú páčiť a budú si ich vážiť.
(Mgr. Andrea Ďuricová)
Jún bol na akcie naozaj bohatý začalo to hneď dňom detí, pre deti
sme pripravili rôzne súťaže a všetci
boli odmenení medailou ale i sladkou odmenou. O pár dní neskôr
sme v miestnom parku organizovali prednášku „Bezpečne na ceste“,
ktorú nám zabezpečili príslušníci
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Policajného zboru z Nových Zámkov, tu si deti z blízka mohli pozrieť
policajné auto a inú policajnú techniku. Ďalší výlet v tomto mesiaci bol
na Farmu Humanita, kde sme videli
množstvo domácich, hospodárskych
ale i cudzokrajných zvieratiek. Pred
záverom školského roka boli pani
učiteľky a žiaci 1. a 2. ročníka na
otvorenej hodine v MŠ kde im deti
MŠ ukázali, ako pracujú na interaktívnej tabuli v rámci matematických predstáv. Na oplátku boli deti
MŠ v ZŠ na divadelnom predstavení

„O troch prasiatkach“, ktoré nacvičili deti v školskom klube ZŠ. V ten
istý deň v popoludňajších hodinách
sme organizovali opekačku pre deti
a rodičov, ktorá je rozlúčkou so školským rokom a tu sa konala aj kolaudácia školského dvora, na ktorú
boli pozvaní aj členovia Obecného
zastupiteľstva a pán starosta. S pred-

sa komín. Chodby, šatne, kuchyňa
trieda a spálňa mladšej vekovej skupiny sú čerstvo a veselo vymaľované, umyvárky sú po kompletnej rekonštrukcii a v celej budove sú nové

hojdačky a trojitú hrazdu a pánovi Mariánovi Abrmanovi za drevo, ktoré daroval na hoj - dačky
a hrazdu.

kryty na radiátoroch. Vonkajší areál
materskej školy prešiel počas roka
kompletnou rekonštrukciou.
Dve preliezky lietadlo a vlak sme
zakúpili z našich financií z chránenej dielne. Z peňazí rodičovského

Obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce p. Ing. Igorovi Sádovskému
ďakujeme za uvoľnenie finančných

školákmi sme sa rozlúčili v posledný
deň školského roka krátkym programom, veľkou tortou a darčekmi.
V materskej škole bolo živo v aj
počas letných prázdnin. Dva týždne
prostriedkov z rozpočtu obce na
maľovku, drevenú pyramídu a dvojvežovú preliezkovú zostavu, ktorú

v júli bola letná prevádzka a celý august sa maľovalo, montovali sa nové
kryty na radiátory a rekonštruoval
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určitou časťou sponzorovala firma
Preliezky Trubíni.
Pánovi Mariánovi Straňákovi ďakujeme za sponzorsky vyrobené dve

združenia sa vybudoval dopravný
chodník, ktorý vedie po vnútornom
obvode školského dvora a slúži na
bicyklovanie a kolobežkovanie.
Vďaka patrí aj manželom Pösovým,
ktorý
prostredníctvom projektu
„Hra bez obáv“ získali z nadácie Telekom pri nadácii Pontis pre našu
MŠ preliezky - sanitku a slimáka
v hodnote 1000 € .
V neposlednom rade patrí veľká
vďaka pánovi Ing. Michalovi Foltínovi, za finančný dar 400 €. Za tieto
peniaze sme kúpili nábytok a hračky
do triedy mladšej vekovej skupiny.
Na záver ďakujem všetkým , ktorí
akýmkoľvek spôsobom pomohli našej MŠ, či to bolo svojou prácou, alebo produktmi, ktoré ste priniesli
do našej MŠ.

ĎAKUJEME
(Mgr. Katarína Výberčiová)
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Cykloturisti
Tatra-Bike Maòa
vo Svidníku
a na Dukle
V rámci každoročnej cykloturistiky „Okolo Slovenska“ členovia
cykloklubu Tatra-Bike Maňa uskutočnili v dňoch 19.-22. júna 2014
ďalšiu časť tejto obľúbenej cyklotúry.
Do mesta Košice sme sa presunuli
nočným vlakom zo Šurian. V Košiciach, po príchode vlaku, v malej
útulnej reštaurácii v starom meste
sme spolu s Mgr. Máriou Sádovskou, dcérou nášho rodáka Mariana Bednára, ktorý dlhé roky pôsobil v Slovenskom rozhlase Košice,
zaspomínali na obec Maňa, na jej
zážitky zo študentských prázdninových dní, trávených v našej obci
u svojej starej mamy.
Po príjemnom stretnutí s Mgr.
Máriou Sádovskou sme sa vydali
okolo Vodného diela (VD) Domaša do Svidníka, cieľa prvého dňa
našej cyklotúry. Počas jazdy sme si
všetci užívali krásnu prírodu a sce-

nériu tohto kraja. Samozrejme,
sme si neodpustili krátke ovlaženie
vo vode VD Domaša.
Na druhý deň sme sa vydali zo
Svidníka k pamätníkom na Dukle. Navštívili sme samotný pamätník a Múzeum vojenskej histórie
vo Svidníku, pamätník na Dukle
a Údolie smrti. Pri pamätníku na
Dukle sme si symbolicky uctili pamiatku padlých vojakov v II. svetovej vojne a pokračovali do historického mesta Bardejov, kde sme
si urobili jeho večernú prehliadku
(vzhľadom na neskorý príchod do
mesta).
Ďalší deň sme už smerovali do
Slovenského raja. Je to doslova
raj po všetkých stránkach. Krásna
príroda, srdeční ľudia a pre cykloturistov nekonečne pekné cyklotrasy. Veľká škoda, že sme sa tu
nemohli zdržať viac dní a uskutočniť niekoľko samostatných cyklotúr po okolí tak, ako v minulosti.
Čas vyčlenený na celú cyklotúru
sa krátil, a tak sme sa vydali cez
Vernár, okolo Kráľovej hole a cez
Brezno na cestu domov. (Dušan
Herda, predseda Cykloklubu Tatra-Bike Maňa)

Vytrvalostná
cyklotúra

Dňa 2. 8. 2014 uskutočnili dvaja členovia Cykloklubu Tatra-Bike Maňa,
Tomáš Blanár a Peter Rendvánsky,
vytrvalostnú maratónsku cyklotúru
na Liptov. Ich cesta viedla zo Šurian,
cez Zvolen, Banskú Bystricu a Do-

novaly až do Liptovského Jána. Na
druhý deň 3. 8. 2014 sa po totožnej
trase vrátili späť. Počas cyklotúry
absolvovali 468 kilometrov a strávili v sedlách bicyklov 7 hodín a 17
minút.
Členovia Cykloklubu Tatra-Bike
Maňa im k peknému výkonu touto
cestou gratulujú.
(Dušan Herda, predseda Cykloklubu
Tatra-Bike Maňa)

Z činnosti ZO ZPCCH a SZTP
Výbor ZO ZPCCH a SZTP sa
snaží pre svojich členov počas roka
pripraviť rôzne zaujímavé akcie.
Po výročnej schôdzi sme začali
so zdravotníckou prednáškou na
tému: Hypertensia a Cholesterol.
Prednášajúca MUDr. Margaréta
Smatanová nám vysvetlila príznaky choroby, oboznámila s hodnotami a poučila o liečbe týchto
ochorení.
1.jún - deň detí a tak i my sme
obdarovali naše deti malým darčekom.
9.jún - v Jubilejnom roku Sedembolestnej Panny Márie sme navštívili našu národnú Svätyňu, Baziliku Sedembolestnej Panny Márie v
Šaštíne-Strážach. Svätú omšu celebroval emeritný biskup Mons. Do16

minik Tóth. Spolu s nami bol i náš
správca farnosti - pán farár Mgr.
Peter Janík, ktorý nás pozval - na
návštevu svojho rodiska - do Skalice. Ukázal nám najvýznamnejšie
cirkevné pamiatky, zabezpečil pekné a zaujímavé prednášky o kostoloch: sv. Františka Xaverského,
Františkánskom kostole Sedembolestnej Panny Márie, Farskom
kostole sv. Michala, Karner sv.
Anny, sv. Urbana. Súčasťou Farského kostola sv. Michala je i gotická
veža, z ktorej po výstupe 120 drevených schodov sme mali pekný
výhľad na široké okolie. Na záver
nás čakalo milé prekvapenie - pohostenie v domácnosti pána farára.
Za to patrí celej jeho rodine veľké,
„ĎAKUJEME“.

24.jún - v tento deň sa v Nových
Zámkoch uskutočnil športovo relaxačný deň. 21 našich členov
súťažilo v štyroch disciplínach a
tak ako vlani ani teraz sme neodišli bez medaily. Pani Černáková
získala 3.miesto v hode loptičkou.
Okrem športu sme sa venovali aj
svojmu zdraviu. Dievčatá zo SZŠ
pod vedením svojej profesorky
nám zmerali tlak a glykémiu (cukor). Po obede nasledovala zábava, spev, hudba a nakoniec kúpanie. Prežili sme pekný deň a zistili,
že vieme a máme chuť športovať.
8.júl - bol deň kúpania. Keď sa
povie kúpanie, znamená to ísť do
Štúrova. Autobus je zaplnený za
chvíľku. Počasie bolo síce pekné,
ale poslalo nás domov trošku skôr.
pokračovanie na str.20

Detské rybárske
preteky
Aj v tomto roku sa opäť usporiadali k príležitosti MDD detské rybárske preteky. Konali sa v sobotu,
31.5.2014 so začiatkom o 8:00 hod.
Pretekov sa zúčastnilo 36 detí, z toho
bolo 7 dievčat. Chlapci mali svoje
preteky ako aj hodnotenie a tak isto
aj dievčatá mali svoje preteky.

Chytilo sa 1176 ks karasov. Z toho
chlapci chytili 1068 ks a dievčatá 108
ks rýb. Bolo to o 800 ks menej ako
pred rokom. Deti mali v priemere
8,3 roka.
7 dievčat si delilo ceny nasledovne:
1.) Šulková Barborka 35 ks
2.) Turanová Alicka
23 ks
3.) Račeková Barborka 18 ks
4.) Žifčáková Karinka 12 ks
5.) Ambrusová Sofinka 9 ks
6.) Račeková
8 ks
7.) Račeková Miška
3 ks
Pre dievčatá pripravila ceny pani
Erika Karolová ale popritom si mohli vybrať ešte aj rybárske ceny.
Chlapci si delili ceny nasledovne:
1.) Nagy Adrián 180 ks Maňa
2.) Babin František 159 ks Hul

3.) Ondo Michal 157 ks Maňa
Ceny, ktoré sme dostali vďaka
sponzorom si všetky deti rozdelili.
Deti dostali občerstvenie a cukrovinky. Chcel by som sa touto cestou
poďakovať predovšetkým starostovi
Ing. Igorovi Sádovskému, ktorého
osobná účasť tiež prispela k dôstojnému priebehu celého dňa.
Chcel by som spomenúť OcÚ Vlkas,
Kmeťovo, Michal nad Žitavou a Radava. Cenami prispeli aj MsO SRZ
v Šuranoch, Banás Milan, Turan
Vladimír, Beduš Marián, Hajabač
Mário, Nagy Martin Fisch –Park rybárske potreby Vráble a Juraško Jozef. Ak som niekoho vynechal, nech
mi to prepáči. Ulovené ryby boli
pustené do rieky Žitava.
Chcem poďakovať všetkým organizátorom z radov rybárov, no pre-
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13. 9. 2014 (sobota):
14:00 h - futbalový zápas: žiaci
Maňa - FC Semerovo
16:00 h - futbalový zápas:
dorast Maňa - FC Strekov
20:00 h - ľudová veselica
v miestnom parku
14. 9. 2014 (nedeľa):
10:45 h - slávnostná sv. omša
14:00 h - výstava ovocia, zeleniny
a kvetov
15:00 h - koncert: Kysucká
vrchárska heligónka
16:00 h - futbalový zápas:
dospelí Maňa - FK Slovan
Rastislavice

Veľkomoravský
mikroFestival

dovšetkým pánovi Jánovi Juríkovi,
ktorí pomáhali malým rybárom pri
poruchách na udiciach a pod.
Verím, že už tradičné detské rybárske preteky prilákajú na budúci rok
ešte viac detí. Dovidenia o rok! Petru zdar!
(Vojtech Gatyáš)

Rybári súťažili
Dospelí rybári z Mane súťažili o Putovný pohár starostu obce Maňa.
Tento rok to bol už 4. ročník. Organizačný výbor pretekov určil dátum
pretekov - 14.6.2014 na miestnom
rybníku. Rozhodcov sme mali z Vlkasu, Vrábel a z Mane, ktorí dohliadali na zdarný priebeh pretekov
a pri zapisovaní úlovkov.
Každý člen organizačného výboru
sa svojej úlohy zhostil veľmi dobre.
Pretekov sa zúčastnilo 44 rybárov
z Mane. Bola pripravená cena za najväčšiu rybu, ale aj pre každého jedného rybára.

Obec Maňa
Vás srdečne pozýva
na hodové slávnosti

Najväčšiu rybu - Amura o dĺžke
71 cm chytil Marek Zifčák.
1. miesto Marek Zifčák + Putovný
pohár starostu obce Maňa
2. miesto Vladimír Turan
3. miesto Marián Grúbel
Chytilo sa 34 ks mierového kapra
(nad 40 cm).
Ceny odovzdal starosta Ing. Igor
Sádovský, ktorému ďakujem za jeho
aktívnu účasť na pretekoch ako aj

– 1.ročník podujatia:
ukážky stavebného remesla, kováčstvo, práca s kožou a textilom,
historická kuchyňa, ukážky výzbroje, výstroje, zbraní a odborné
prednášky.
Miesto: Malá Maňa - gazdovský
dom č. 4, od 9:00 - 19:00 h
http://www.sashe.sk/Rodoslav/
journal/velkomoravsky-mikrofestival-2014
15. 9. 2014 (pondelok):
14:00 h - výstava ovocia, zeleniny
a kvetov
15:30 h - futbalový zápas: starší páni
Maňa - dospelí Maňa
za sponzorovanie. Ďalej chcem poďakovať všetkým sponzorom, bez
ktorých by to neboli tie pravé preteky. Poďakovanie patrí aj nášmu
kuchárovi - Dušanovi Lahovi, ktorý
nám pripravil chutný guláš.
Tento rok súťažilo o 8 rybárov viac
ako minulý rok, a verím, že o rok
nás bude ešte viac. Dúfame, že prídu
aj tí, čo ešte neboli. Ešte raz všetkým
ďakujem a zostávam s pozdravom.
Petru zdar!
(Vojtech Gatyáš)
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Pôsobenie Jozefa Nitraya v obci Maňa (8. 2. 1915 -27. 5. 1982)
(4. časť - záver)
Jozef Nitray a Marta Bakytová – Nitrayová
Veľké pracovné zaneprázdnenie,
veľa povinností pracovných, organizačných i občianskych, prakticky znemožnilo Jozefovi Nitrayimu
založiť si v mladom veku rodinu.
V rámci nutného doplňovania
počtov učiteľov, čo bolo vyvolané
rozširovaním tried v škole, nastúpila v školskom roku 1950/51
na Strednú školu vo Veľkej Máni
mladá, šarmantná učiteľka Marta
Bakytová. Okrem pedagogických
vlôh sa u nej prejavili vlohy k ručným prácam, vedela pekne spievať
a milovala tiež divadlo. Preto niet
divu, že sa do nej zahľadel jej nadriadený kolega, Jozef Nitray. Netrvalo dlho a už v roku 1952 sa
konala svadba. Jozef Nitray získal
nielen vernú a milovanú manželku, ale aj veľmi účinnú a obetavú
pomocníčku v jeho všestrannej
kultúrnej činnosti, predovšetkým
v spevokole a dramatických aktivitách. Vytvorili teda akýsi rodinný
tandem, a aj preto obdobie ich pôsobenia vo Veľkej Máni bolo také
plodné na vznik nových a nových
divadelných hier.
Obľubu v škole si získala aj
pútavou a najmä praktickou výučbou ručných prác. Na hodinách
ručných prác, ale aj v rámci krúžku šikovných rúk naučila najmä
dievčatá pleteniu (štrikovaniu),
háčkovaniu, vyšívaniu a iným
zručnostiam. Nenašla sa ani jedna
žiačka, ktorá by ručné práce neovládala.
K pohybovej aktivite viedla
svojich zverencov aj nácvikom
rôznych tancov. Založila tanečné
krúžky starších dievčat, s ktorými
nacvičila rôzne tanečné pásma.
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Nezabudnuteľné sú najmä: Šatôčkový tanec, Vierchovina, obľúbený Kazačok, Buľba a pod. Do
tanečných prejavov vniesla nový,
žiaduci veľmi populárny prvok:
tanečníci, najmä dievčatá, boli oblečené v krásnych pestrofarebných
krojoch, takže tento prvok dodával
tanečným predstaveniam príťažlivosť.
Popri týchto činnostiach Mária
Bakytová – Nitrayová nezanedbávala ani ďalšiu svoju záľubu – spev.
Popri početných slovenských ľudových piesňach naučila žiakov
aj vtedy populárne ruské piesne.
K tým, na ktoré sa nedá nikdy zabudnúť patria najmä: Kaťuša, Kalinka, Sulika, Smuglianka, Volga,
Volga a iné, ktoré v mnohých starších občanoch (vtedy žiakov) rezonujú dodnes a ktoré i doteraz radi
spievajú.
Spevy, tance a ľudové kroje, ktoré
boli doménou Marty Bakytovej
– Nitrayovej našli tiež nasledovníčku, učiteľku Máriu Bednárovú,
ktorá sa po dlhé roky venuje folklóru a založila Detský folklórny
súbor Dolinka, neskôr folklórnu
skupinu dospelých Dolina. Súbory
fungujú dodnes a dosahujú vynikajúce výsledky.
V živote manželov Nitrayovcov došlo ku dvom významným
udalostiam: 18. marca 1953 sa im
narodila dcéra Zuzka a 29. apríla
1956 sa im narodil syn Jožko. Aj
keď im takto pribudli ďalšie príjemné povinnosti, na ostatné povinnosti v obci, zamerané na kultúru a osvetu, vôbec nezabúdali.
Azda najťažšie chvíle manželov
Nitrayovcov nastali 5. mája 1960,

keď musel Jozef Nitray pre dlhšie
trvajúce bolesti odísť do nemocnice, kde mu diagnostikovali srdcový infarkt. V nemocnici ležal
6 týždňov. Bol práceneschopný 6
mesiacov, avšak už po troch mesiacoch, nedbajúc na možné následky, nastúpil do práce a otváral
školský rok 1960/61. Počas choroby, ale i v dobe rekonvalescencie
sa o neho vzorne starala jeho manželka Marta.
Obaja manželia vyvíjali aj po
tejto nešťastnej rodinnej udalosti
ešte mnohé kultúrne aktivity, ale
vzhľadom na zdravotný stav Jozefa
Nitrayho, ešte stále riaditeľa školy,
museli sa s práve vtedy do prevádzky danou novostavbou štrnásťtriednej školy, rozlúčiť a odísť do
dvojtriednej školy v Šuriankach,
okres Nitra.
Za účelom vyjadrenia vrelej vďaky
tomuto človeku, ocenenia jeho záslužnej činnosti v prospech obyvateľov Mane a v snahe o to, aby si aj
ďalšie generácie pamätali na ľudí,
ktorí pomáhali v ťažkých časoch
ich rodičom a starým rodičom (a
Jozef Nitray takým bol) želajú si
obyvatelia Mane - najmä starší,
aby miestna škola v Mani, o ktorej
vybudovanie sa aj napriek ťažkej
chorobe pričinil, i keď v nej už pre
chorobu nevyučoval, niesla meno
Jozefa Nitrayho.
Tabuľa na škole, nesúca meno Jozefa Nitrayho, bude všetkým obyvateľom Mane pripomínať činnosť
nezabudnuteľného, veľkého človeka. Tomuto človeku týmto vzdávajú česť, úctu a nehynúcu vďaku
vďační obyvatelia Mane.
Text zostavil: Ing. Rudolf Bugár,
z vlastných spomienok, Školskej
kroniky a zo spomienok Ľudmily
Horníkovej a Mgr. Márie Bednárovej
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dokončenie zo str.16

Hromy a blesky k vode nepatria,
ale vykúpaní a vyšantení sme boli
dosť. Oddych sa vydaril.
2.august – ďalekú cestu absolvovali
účastníci púte do Litmanovej. Hoci
sme odchádzali neskoro v noci,
alebo skoro ráno nikomu to neprekážalo. Navštíviť miesto kde sa zjavila Panna Mária a vidieť to na vlastné oči je neopakovateľný zážitok.
Svoje prosby sme mohli napísať a
odovzdať našej Matke. Obohatením
pre nás bola i účasť na gréckokatolíckej liturgii. Toto pútnické miesto
sa vyznačuje pekným prostredím,
prírodou (huby). Po ceste domov
sú Staré Hory a tak zástavka bola i
na tomto pútnickom mieste. Všetci
zúčastnení si odniesli domov veľký
duchovný zážitok.
50.výročie sobáša - tri naše manželské páry si pripomenuli túto
krásnu udalosť. Manželom Gajdošovým, Černákovým, Václavovým
do ďalších rokov života prajeme
veľa zdravia, lásky, vzájomnej úcty:
,,Všetko najlepšie“!

Pripravované akcie:
* 6.10.-10.10 rekondično-rehabilitačný pobyt Sklené Teplice
* 15.10 kúpanie Komárno
* 21.11.Batôžkové posedenie. Tešíme sa na ďalšie stretnutia s Vami!!!
(Anna Jančová)

Cyklotúra členov
Tatra-Bike Maňa pod Sitno
Po viacerých rokoch sme sa
znovu rozhodli navštíviť kraj pod
Sitnom a vyšľapať na vrchol Sitno.
A tak sme sa 25. júla 2014 vydali
na cestu – samozrejme na našich
bicykloch. Ráno sme sa na cestu
vydali dvaja, Dušan Herda (Maňa)
a Peter Kopčan (Dolný Ohaj). Cesta
ubúdala pekne, počasie nám prialo,
a tak už pred večerom sme boli na
mieste. Večer sa k nám pripojil ďalší člen klubu Peter Šuba (Čechynce)
spolu s kamarátom. Ubytovali sme
sa v malej dedinke Prenčov, v malej
útulnej chalúpke.
Výšľap na Sitno sme si nechali na
sobotu 26. 7. 2014. Kopec je to pekný. Náročný na silu v nohách. Po
niekoľkých prestávkach na občerstvenie sme ho však zdolali. Na vrchole Sitna sme si trochu oddýchli,
urobili sme si niekoľko fotiek a pozreli si okolie. No počasie nám prestalo priať a búrka nás hnala dole do

údolia. Zjazd dole bol veľmi zábavný. Všetci sme si ho užívali. A keďže sme mali veľký hlad, naša cesta
viedla do Banskej Štiavnice na obed.
Tu nás už čakal náš posledný (pre
zamestnanie) prichádzajúci člen, Peter Rendvánsky (Šurany). Čas obeda
sme však pre dážď museli trochu
predĺžiť. Keď sa vyjasnilo a slniečko začalo hriať, dali sme sa na cestu
späť do Prenčova.
Posledný deň sme si nechali na cestu
domov. Po raňajkách a malej údržbe bicyklov sme sa vydali na cestu.
Táto časť nám ubiehala veľmi dobre
a rýchlo. Počasie bolo slnečné až po
Podhájsku, kde nás zachytila búrka.
Ale ten kúsok cesty sme už vydržali a domov sme prišli, tak povediac,
práve na večeru.
Všetci sa už tešíme na to, kedy si budeme môcť zopakovať takúto peknú
cyklotúru.
(Peter Kopčan)

Udelenie prémie V. J. Gajdoša
Dňa 29. júna, počas Požitavských
folklórnych slávností sa dostalo uznania aj našej kultúrnej pracovníčke
Jarmile Trungelovej. Nadácia Matice

nú všestrannú matičnú angažovanosť. Cenu jej odovzdalsprávca Nadácie MS Jozef Steiner.
Týmto by sme chceli pani J. Trun-

slovenskej na základe rozhodnutia
správnej rady Nadácie MS udelila
Prémiu Vševlada Jozefa Gajdoša za
ochranu ľudských práv za rok 2013
Jarmile Trungelovej, za jej dlhoroč-

gelovej srdečne zablahoželať a popriať jej veľa síl pri organizovaní tak
krásnych podujatí ako sú aj Požitavské folklórne slávnosti.
(Mgr. Ivana Hrašková)

dokončenie zo str.2

osobnými rozhovormi v kultúrnom
dome pri agapé, na ktorom sa stretli
veriaci z farností kde Mons. Viliam
Hoťka pôsobil – Jásová, Láb, Zlaté
Moravce, Boleráz, Lehoty pri Nitre,
Plaveckého Štvrtku...
Pri tejto príležitosti Komunita Gratia vydala knihu – Kňaz dobrý ako
chlieb – Mons. Vilam Hoťka. Knihu
si môžete zakúpiť v Knižnici Vševlada Jozefa Gajdoša v Mani, cena
knihy 4€.
(Jarmila Trungelová)
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Futbalová súśaž
Futbalisti ani v lete nezaháľali
Cez leto sa u nás konal ako sprievodný program k Požitavským folklórnym slávnostiam Medzinárodný turnaj starých pánov za účasti
Mane, Hulu, Branču a Broda (Bosna a Hercegovina). Víťazmi sa stali
hráči Brodu.
Tiež sa zúčastnili tradičného Fut-

vysoko 5:1. Konečne sme bodovali
až v piatom kole doma proti nepríjemnému Svodínu, ktorému sme
nedali šancu a vyhrali jednoznačne
4:1. Veríme že v ďalších kolách sa
nám bude dariť viac.
Taktiež začala aj naša mládež, dorast s úvodných 3 kôl 1 remizoval
a dve prehral. Je to novo tvoriaci

jú. Prvé Kolo má za sebou aj naša
prípravka, kde sa najmenšie detičky zaúčajú do tajomstiev futbalu.
Samozrejme radi u nás privítame
chlapcov narodených po 1.1.2003
a dievčatá po 1.1.2002, pretože
naša filozofia je založená na vlastných odchovancoch. Tréningy sa
uskutočňujú vždy v utorok a piatok o 16:30. Športu zdar a futbalu
zvlášť.
(Ing. Pavol Gubric,
ISSF manažér OFK Maňa)
dokončenie zo str. 2 - Traktormaniaci

balového turnaja O putovný pohár
starostov obci, ktorí sa tento rok
konal v Michale nad Žitavou.
Do novej sezóny sme stúpili s nezmeneným kádrom a s ambíciou
držať sa niekde v pokojnom strede tabuľky. Vylosovanie sme mali
ťažké, keď z prvých 4 zápasov sme
odohrali 3 vonku. V prvom kole
sme zavítali do Lipovej, kde v značne oslabenej zostave s niekoľkými dorastencami v základe sme
podľahli domácemu celku 3:0.
V druhom kole sme privítali doma
súpera z Michala nad Žitavou a napriek dobrému výkonu sme podľahli 1:3. V treťom kole sme cestovali
do Čiech kde sme podľahli 1:3. Vo
štvrtom kole nás čakalo derby na
Kmeťove, kde sme zlyhali hlavne
po taktickej stránke a prehrali sme

sa tím, ktorému koncom sezóny
odišli starší hráči – opory mužstva
- a noví hráči sa stále ešte oťukáva-

Kozmetika Doliva - Daniel Černák
- Maňa
Kozmetika Oriflame - Jana Barancová – Maňa
LED Studio - Marián Solčanský Zlaté Moravce
Mário Hajabač - Maňa
Mondeléz Slovakia, a. s. BRATISLAVA - výrobca cukroviniek
Obec Maňa
Textil Petra - Petronela Kotlárová –
Maňa
Viaprot, s.r.o. NITRA - VRÁBLE
Železnice Slovenskej republiky

Pripravil a vydal Obecný úrad v Mani, Nám. M. R. Štefánika 1, 941 45 Maňa, redakčná úprava: Ing. Igor Sádovský,
Jarmila Trungelová, Mgr. Ivana Hrašková, texty neprešli jazykovou úpravou,
tlač a grafická úprava – Tlačiareň MERKUR s.r.o., Dolný Ohaj, náklad 620 ks.
20

Máňanský hlásnik

