Máňanský

Obec Maňa

hlásnik

INFORMAČNÝ LIST

ročník X., číslo 1,

1

MArec 2017

Udialo sa... september 2016 až február 2017
2.9.2016

Neznámy vandal sa v našej obci opäť
prejavil svojim nerozumným konaním. Z novej lavičky pri amfiteátri,
ktorej súčasťou boli dve postavičky
Mimoňov, jednu odtrhol a zahodil
v parku. Svojim nemorálnym konaním spôsobil škodu nie len materiálnu a finančnú ale aj estetickú,
pretože lavička bola veľmi pekným
spestrením tohto priestoru.

12.9.2016

Na žiadosť občanov bol doplnený
amplión miestneho obecného rozhlasu smerom do ulice F. Jurigu.

19.9.2016

niu súhlasného stanoviska k návrhu
Zmien a doplnkov č. 2 k Územnému
plánu obce Maňa.

21.9.2016

V Malej Mani na ceste do vinohradov boli po oboch stranách okliesnené prerastené konáre kríkov,
ktoré už zužovali priestor prejazdu
touto cestou.

22.9.2016

V rámci procesu verejného obstarávania dodávateľa práce odstránenia
nelegálnej skládky odpadu vykonala
určená komisia otváranie obálok
s cenovými ponukami a ich vyhodnotenie.
V Malej Mani sme vytvorili novú,
dlažobnými kockami, spevnenú plochu ako stojisko pre kontajnery separovaného odpadu na sklo a počet
kontajnerov sme zvýšili na tri.

20.9.2016

Na stavebnom úrade Okresného úradu v Nitre sa uskutočnilo záverečné konzultačné stretnutie k udele-

26.9.2016

Na žiadosť obce bol vypracovaný
projekt rekonštrukcie elektroinštalácie osvetľovacej sústavy a klimatizácie v zasadačke domu kultúry.

27.9.2016

Pracovníci obce dokončili druhú
časť opravy strechy na budove

„Pajty“. Trapézovým plechom prekryli väčšiu časť západnej strany
nad využívanými skladovými priestormi s plochou cca 200 m².

29.9.2016

Obec v súlade so zákonom zverejnila výzvu na predkladanie cenových
ponúk na kúpu obecného pozemku.

3.10.2016

Okresný úrad v Nitre vydal súhlasné stanovisko k návrhu Zmien a doplnkov č. 2 k Územnému plánu obce
Maňa.

3.10.2016

Pracovníci obce pri ceste na vchode
do Malej Mane od Kmeťova umiestnili stĺp, na ktorý bude nainštalovaný radar – merač rýchlosti motorových vozidiel.

4.10.2016

Dve skupiny študentov Fakulty záhradného a krajinného inžinierstva
Slovenskej poľnohospodárskej uniMáňanský hlásnik
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verzity Nitra pod odborným pedagogickým dohľadom obhliadkou
terénu a zbieraním vstupných informácií začali prácu na spracovaní
krajinno-architektonickej štúdie
dvoch verejných priestorov v našej
obci. Po analýze historického vývoja a súčasného stavu vypracujú
variantné štúdie priestoru detského
ihriska v Malej Mani a celého areálu
futbalového ihriska vo Veľkej Mani.

5.10.2016

vzhľad. Bola na nej vykonaná ob-

31.10.2016

nova vonkajšej omietky a farebný
náter, obnovený je sokel a nálepok
okolo budovy a vnútornou priečkou
bol opäť oddelený priestor medzi sociálnou časťou a kanceláriou. Celkové náklady na toto dielo pod názvom
„Oprava fasády – budova TJ Maňa“
boli 6 412,73 €.

Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce čistili a zametali
cesty, chodníky, záhony, zbierali
odpady, roznášali obecnú poštu –
pozvánky a Máňanský hlásnik, očistili od kríkov plot v parku a na Legionárskej ulici, kosili park, ...

28.10.2016

2.11.2016

Pracovníci obce ukončili opravy
výtlkov na všetkých miestnych komunikáciách, ktorých máme v obci
Reštaurátor Mgr. Art. Gabriel
Strassner so svojimi spolupracovníkmi ukončil 1. etapu obnovy
pôvodného starého kríža na cintoríne, v rámci ktorej zreštaurovali
samotný kríž. Vďaka spolupráci s
JUDr. Pavlom Pösom a Mgr. Soňou
Trubíniovou obec na túto obnovu
získala dotáciu 1000 € z Nadačného
fondu Telekom pri Nadácii Pontis.
I touto cestou im za ich spoluprácu ďakujeme. Vďaka patrí i pánovi
Martinovi Bednárovi, ktorý so svojim bagrom pomohol pri rozobratí
kríža i sochy Sv. Floriána i pri jej následnej inštalácii. Celkový rozpočet
tejto časti obnovy kríža bol 3631 €.
V budúcom roku bude obnova pokračovať reštaurovaním podstavca.

7.10.2016

Budova športovej kabíny na futbalovom ihrisku dostala nový
2
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Pracovníci obce v priebehu októbra kosili verejné priestranstvá, pri
obecných bytovkách doplnili kontejner na separovaný odpad, z parku odstránili spadnutý strom, po
letnej sezóne z amfiteátra zvesili
a uskladnili drevené kulisy, na ul.
V. J. Gajdoša opravili cestu poškodenú koreňmi stromu, spevnili
okraj cesty pri autobusovej zastávke v Malej Mani, vyčistili ríny na
obecných budovách, pokračovali
na oprave strechy na budove „Pajty“, vymieňali a dopĺňali verejné
osvetlenie na uliciach, opravili
omietky a nátery stien v kanceláriách, v chodbe, v predsieni a v sobášnej miestnosti, najviac času venovali
opravám výtlkov na miestnych komunikáciách,..... V rámci prípravy
na rekonštrukciu mosta na Dolinskom potoku bola vyčistená časť
jeho toku.

8,6 km. Opravy pozostávali z vyrezania poškodenej plochy, vyčistenia,
penetrovania, zahriatia, vyplnenia
asfaltovou zmesou, utlačenia vibračnou doskou a konečným zásypom
jemným kamenivom. Na opravu
bolo použitých cca 10 ton asfaltovej zmesi.

4.11.2016

V Malej Mani v priestore autobusovej zastávky bol vybudovaný prístupový chodník a spevnená plocha zo
zámkovej dlažby, na ktorej bol osadený nový autobusový prístrešok.

vovaného najbližšieho riadneho zasadnutia OZ.

24.11.2016

14.11.2016

Na základe výsledku procesu verejného obstarávania bola podpísaná
zmluva na realizáciu 1. etapy výmeny okien na budove Domu kultúry. V prvej etape budú na prízemí
vymenené okná kancelárií obecného
úradu, predsiene a sobášnej miestnosti a všetky okná a dvere v sále.

problémy pri vychádzaní i vchádzaní na túto cestu.

17.11.2016

Pracovníci obce na budove garáže
a posilňovne pri zdravotnom stredisku predĺžili zvody rín a dobu-

Podpisom zmluvy s odberateľom
použitých jedlých olejov obec rozšírila možnosti zberu separovaných
odpadov i o túto komoditu. Použité
jedlé oleje je možné odteraz po nahlásení na obecnom úrade bezplatne
odovzdať v obecnom sklade na námestí M. R. Štefánika.

29.11.2016

15.11.2016

Pre zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie bol aj pri hlavnej ceste
na vchode do Malej Mane v smere

V rámci protipovodňových opatrení
sme zrekonštruovali aj druhý most
na Dolinskom potoku na vjazde do

dovali odtokové žľaby pre lepšie
odvádzanie dažďovej vody.

22.11.2016

od Kmeťova nainštalovaný merač
rýchlosti motorových vozidiel –
radar, ktorý bude upozorňovať vodičov na dodržiavanie maximálnej
povolenej rýchlosti v obci.

16.11.2016

Pracovníci obce rozšírili výjazd
miestnej komunikácie zo Žitavskej
ulice na hlavnú cestu, pretože doterajšie úzke napojenie spôsobovalo

Starosta obce a poslanec OZ Adrián
Šuba sa na Fakulte záhradného a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
zúčastnili na konzultácii k predbežným návrhom krajinno-architektonických štúdií verejných priestranstiev areálu futbalového ihriska
vo Veľkej Mani a detského ihriska
v centre Malej Mane. Tri variantné návrhy oboch týchto priestorov,
ktoré pripravili a predstavili študenti
fakulty, zástupcovia obce pripomienkovali. Po zapracovaní týchto pripomienok budú vyhotovené výsledné štúdie riešenia týchto lokalít.

ulice Ľ. Podjavorinskej. Pôvodný
most s kruhovým prietokom s priemerom 1,0 m bol úplne rozobratý
a vybudovaný bol nový most s prietokom 1,1 x 2,6 m. Most s takýmto
prietokom by mal byť dostatočný
na to, aby v budúcnosti i počas zvýšenej hladiny potoka nespôsoboval
vzdúvanie pretekajúcej vody.

23.11.2016

Poslanci obecného zastupiteľstva
na pracovnom stretnutí podrobne
prerokovali jednotlivé body pripraMáňanský hlásnik
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30.11.2016

Pracovníci obce v novembri na zbernom dvore triedili elektroodpad,

20.12.2016

V závere roka pracovníci obce pokračovali v triedení elektroodpa-

10.1.2017

Obec uzatvorila s COOP Jednota
Nové Zámky zmluvu na prenájom
dvoch stĺpov pre umiestnenie reklamného banera.

11.1.2017

Obec pripravila brožúrku o aktuálnom spôsobe zberu všetkých druhov
separovaných odpadov s termínmi
ich odvozu v roku 2017. Brožúrky
doručila do každej domácnosti.
veľkoobjemové, plastové a iné odpady, pričom vyseparovali 3,27 t
kovového odpadu. Pokračovali vo
výmene a dopĺňaní svietidiel verejného osvetlenia, montovali vianočnú výzdobu u nás i v okolitých
obciach, na základe objednávok vykonali orby a mulčovanie záhrad
a viníc. Pracovníci vykonávajúci verejno-prospešné práce hrabali a zametali lístie na chodníkoch, cestách

12.1.2017
du, opravili mulčovač a dokončili podľa objednávok občanov
mulčovanie záhrad, opravili tiež
vysokozdvižnú plošinu a dokončili
montáže vianočnej výzdoby, opravovali súčasti detských ihrísk (hojdačky, baranidlo), odstránili staré
autobusové označníky a na základe
objednávok začali s opilovaním
stromov. Pracovníci vykonávajúci
verejnoprospešné práce dokončili
kosenie parku, čistili priestor trhoviska a cintorína a odstraňovali
kríky z ohrady cintorína v Malej
Mani.

4.1.2017

a verejných priestranstvách, zbierali odpady, kosili v parku a v areáli
„Pajty“ čistili priestory zarastené
kríkmi.

2.12.2016

Pracovníci obce v sále domu kultúry
po celom obvode parketovej podlahy vymenili obvodové lišty.

Obec v spolupráci s advokátskou
kanceláriou dohodla postup majetkovoprávneho vysporiadania
parcelky, ktorú obec potrebuje získať do vlastníctva kvôli prístupu na
dvojhektárovú obecnú plochu, na
ktorej má súkromný investor zámer
vybudovať s využitím eurofondov
dom pre seniorov.

5.1.2017

Obec uzatvorila zmluvu na kúpu
parcely č. 4026/2 , ostatné plochy,
o výmere 279 m² za účelom vytvorenia novej prístupovej cesty
k dvanástim pozemkom viníc na
„Novej hore“ pri rybníku, ku ktorým
zo strany od rybníka doteraz nebol
legálny prístup.
4

Máňanský hlásnik

Zaslaním registračného listu „Územného plánu obce Maňa – zmeny

a doplnky č. 2“ na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja sme ukončili vyše jeden a pol
roka trvajúci proces schvaľovania
zmien pôvodne platného územného
plánu našej obce. Schválené zmeny
sa týkajú celkove šiestich lokalít,
z toho dve sú určené na obytné plochy individuálnej bytovej výstavby,
dve na sociálnu vybavenosť, jedna
na výrobnú plochu a jedna na polyfunkčné využitie.

18.1.2017

Dnešným dňom bola spustená nová
webová stránka našej obce, na
príprave ktorej sme začali zhruba
pred pol rokom. Samotná webová
stránka bola na základe zmluvy pripravovaná od začiatku novembra,

podľa platnej legislatívy, tlač stránky, odosielanie zobrazenej stránky
na emailové adresy, zobrazovanie
stránky na mobilných zariadeniach
s dotykovým ovládaním, mutáciu
do anglického jazyka a mnohé ďalšie. Dúfame, že nová web-stránka
obce bude slúžiť k spokojnosti jej
návštevníkov.
má modernejšiu grafickú štruktúru,
obsahuje nové doplnené moduly
a funkcie, spĺňa všetky zákonom
stanovené kritériá, je jednoduchšie ovládateľná, prehľadnejšia, má
zabudované rôzne fulltextové filtre
vyhľadávania, obsahuje kontaktný
formulár na emailovú komunikáciu, štatistiku prístupov, možnosť
organizovania ankiet, zverejňovania
informácií o verejnom obstarávaní

31.1.2017

Pracovníci obce v januári odstraňovali sneh z chodníkov, radlicou ho
odhŕňali z miestnych komunikácií
a vypomáhali i v okolitých obciach,
následne robili posyp ciest a chodníkov, opravili zamrznuté vodovodné potrubie vo vodomernej šachte pri lekárni a šachtu zateplili,
pokračovali v separácii elektrood-

padov, opravili poškodenú dopravnú
značku pri cintoríne, u nás i v okolitých obciach vykonali demontáž
vianočného osvetlenia, opravovali
traktorovú vlečku, vykonávali prepravu komunálnych a veľkoobjemových odpadov, ...
Fotografickú dokumentáciu diania v obci nájdete vo fotogalérii na
obecnej web-stránke.
(Ing. Igor Sádovský)

SOCHY SVÄTCOV V NOVOM ŠATE
Po dvojročnej práci reštaurátorov
bola ukončená oprava – reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky
sochy Sv. Floriána pri kostole.
Reštaurovanie bolo rozdelené do
dvoch etáp. V prvej etape v r. 2015
bola prevezená do reštaurátorského
ateliéru samotná socha, na ktorej
bolo vykonané mechanické a chemické čistenie, vyhubenie mikroorganizmov, konzervovanie a petrifikácia, tmelenie a rekonštrukcia
chýbajúcich
častí,
retušovanie
a hydrofobizácia povrchu. V tomto
roku v rámci druhej etapy bol rovnakým spôsobom zreštaurovaný a doplnený podstavec sochy a inštalácia
celej sochy na pôvodnom mieste.
Reštaurátorské práce boli vykonané
reštaurátormi pod vedením Mgr. Art.
Mareka Repáňa. Celkové náklady
na reštaurovanie boli 7 260 €. 2300
€ bolo spolufinancované z dvoch dotácií Nitrianskeho samosprávneho

Pred reštaurovaním

Po reštaurovaní

kraja na opravu kultúrnych pamiatok pre Rímskokatolícku farnosť
Maňa, z čoho 1000 € tvorila finanč-

ná spoluúčasť Rímskokatolíckej
farnosti Maňa a 3960 € spoluúčasť
Obce Maňa.
Máňanský hlásnik
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Podobným spôsobom bola zreštaurovaná i druhá národná kultúrna pamiatka socha Sv. Jána Nepomuckého na námestí M. R. Štefánika. Celá
socha i s podstavcom bola odvezená
do ateliéru v Nitre, kde boli vykonané jednotlivé fázy opravy a rekonštrukcia svätožiary, ktorá soche
chýbala. Následne bol na pôvodnom
mieste zrekonštruovaný základ pre
sochu a konečná inštalácia. Reštaurátorské práce vykonali reštaurátori
firmy RestART BA s.r.o.. Celkové náklady na reštaurovanie boli
8 980 €, z čoho 6 500 € bolo spolufinancované z dotácie Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky a 2
480.- € bola spoluúčasť Obce Maňa.

Pred reštaurovaním

Po reštaurovaní

Reštaurovanie oboch sôch bolo
ukončené vyhotovením dokumentácie o priebehu reštaurovania, ktorá bola odovzdaná na Krajský pa-

miatkový úrad v Nitre. Obe sochy
boli slávnostne posvätené v nedeľu
9.10.2016 vdp. farárom Mgr. Petrom
Kukučkom.

Fotodokumentáciu z postupu reštaurovania si môžete pozrieť vo fotogalérii.
(Ing. Igor Sádovský)

Posviacka sôch Sv. Floriána a sv. Jána Nepomuckého
Dňa 9. októbra boli v našej farnosti posvätené dve sochy svätcov, ktoré boli odborne zreštaurované.
Sv. Ján Nepomucký - narodil sa
v Pomuku pri Plzni. Kráľ Václav IV. zajal Jána a ešte dvoch
kňazov. Jána dal natiahnuť na
škripec, dal ho páliť a mučiť.
Nakoniec ho v noci dal zhodiť z
pražského mosta do rieky Vltavy. Stalo sa to 20. marca 1393.
Po niekoľkých dňoch jeho telo
našli a pochovali v kostole sv.
Kríža; neskôr ho preniesli do
chrámu sv. Víta.
Traduje sa, že sv. Ján je mučeníkom spovedného tajomstva.
Údajne sa ho mal kráľ vypytovať na hriechy svojej manželky
Žofie. Spovedať sa chodila práve k Jánovi. Keďže však Ján nič
pri mučení nevyzradil, dal ho
6
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utopiť. Túto tradíciu potvrdzuje
aj fakt, že jazyk sv. Jána Nepomuckého sa zachoval neporušený. Za svätého bol Ján vyhlásený v roku 1729.
Sv. Florián - žil v 4. storočí. Bol
dôstojníkom rímskej armády.
Mučenícku smrť podstúpil za
čias cisára Diokleciána, kedy
ho zbičovali, posadili do ohňa,
a nakoniec ho hodili do rieky Enns neďaleko miesta, kde
sa vlieva do Dunaja (dnešné
Rakúsko). Kedysi patril k tzv.
štrnástim pomocníkom v núdzi,
zvlášť je vzývaný ako mocný
ochranca pred ohňom.
(Mgr. Peter Kukučka
- správca farnosti)

Úcta k starším
V októbri, Mesiaci úcty k starším,
každoročne venujeme našim seniorom kultúrny program. 16.10.2016
sme na stretnutie seniorov pozvali Dychovú hudbu Chynoranka z
Chynorian. Po ich koncerte plnom
krásnych piesní a ľúbivých hudobných tónov sme seniorov pozvali na
malé občerstvenie.
(Jarmila Trungelová)

Čriepky zo života máňanského ľudu
Folklórna skupina Dolina pripravila 5.11.2016 slávnostný program pri príležitosti 30. výročia vzniku FSk Dolina a 50. výročia vzniku DFS Dolinka pod názvom Čriepky zo života máňanského ľudu. V programe FSk Dolina
a DFS Dolinka uviedli naozaj iba čriepky- to najlepšie zo
svojich programov.
Mnohoročnú prácu ocenili diváci potleskom, hostia kyticami kvetov a ďakovnými listami Obce Maňa a Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch.
Folklóristov zvlášť potešila Pocta Národného osvetového centra, ktorú im udelila generálna riaditeľka Jana
Kresáková, za šírenie kultúrnych hodnôt a tradícií Požitavského regiónu. Takéto ocenenie sa naozaj udeľuje iba
pri výnimočných udolostiach. Pri tejto príležitosti Mgr.
Mária Bednárová dostala od svojich najbližších vzácny
dar – vydanú knihu - Folklór na Máni, knihu jej spomienok na všedný pracovný, spoločenský a kultúrny život
v rodnej obci, ich stvárnenie do javiskovej podoby a využitie vo folklórnej činnosti DFS Dolinka a FSk Dolina.
Knihu jej slávnostne odovzdali jej deti, vnuci a nechýbali ani vzácni hostia, starosta Obce Maňa Ing. Igor Sádovský, riaditeľ Termálneho kúpaliska Podhájska Ing. Jozef
Barcaj a konateľ firmy MM press Nitra Ing. Peter Demo,
ktorý knihu vydal. Po skončení programu nasledovala
slávnostná recepcia, stretnutia, rozhovory a tancovačka,
na ktorej nechýbali ani muzikanti zo Kšinnej a Chrenovca-Brusna. Pri tejto príležitosti FSk Dolina vydala
jubilejnú magnetku. Počas večera Mgr. Mária Bednárová dostala od svojho spolužiaka Ing. Alojza Matunáka
ešte jeden výnimočný dar:
Máňanský hlásnik
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Poďakovanie zaslal Ing. Alojz Matunák aj starostovi obce Ing. Igorovi
Sádovskému: „Vážený pán starosta,
potešilo ma pozvanie na slávnostný
program, ktorý obec Maňa pripravila
pri príležitostí 50. výročia založenia
Detského folklórneho súboru Dolinka a 30. výročia založenia Folklórnej skupiny Dolina. Toto slávnostné
podujatie sa mimoriadne vydarilo –
málo sa hovorilo, veľa sa tancovalo
a spievalo. Skutočne to bolo krásne
podujatie, ktoré v človeku zanechá
nezabudnuteľné zážitky.
Za obdivuhodnými výkonmi malých
i „veľkých“ účinkujúcich sa skrýva
dlhodobá neúnavná práca všetkých,
ktorí dokázali pretaviť svoje nápady
do strhujúcich tanečných kompozícií. Obdivuhodná je najmä aktivita
pani Márie Bednárovej, ktorá po
celú dobu existencie týchto súborov
– ona ich vlastne založila – plná elánu tvorila scenáre ich vystúpení, vymýšľala choreografiu a precizovala
techniku prejavu ich výkonov.
Preto som si dovolil tejto obetavej
a zanietenej žene za túto prácu poďakovať. Ale obdiv a poďakovanie
patrí tiež všetkým, ktorí s ňou spo-

lupracovali, podporovali ju a účinkovali na tomto poli kultúry v obci.
Úspech takéhoto snaženia je tiež
podmienený pochopením u predstaviteľov obce, ktorí tu na Mani preň
vytvárali priaznivé podmienky.
Marienke Bednárovej som okrem
poďakovania pripravil aj malú pripomienku na toto jubileum. Z dreva
som vystrúhal malú sošku, predstavujúcu ženu, nesúcu veľký batoh.

Bude jej pripomínať tú veľkú námahu, ktorú za tie roky na svojich pleciach „niesla“. Ale ona bude na tie
roky určite v dobrom spomínať.
V prílohe Vám, pán starosta, posielam text poďakovania Márii Bednárovej a fotografiu sošky, ktorá má
názov „ Z Dolinky do Doliny“.
Nitra, 8. 11 2016, Alojz Matunák,
rodák z Veľkej Mane“.
(Jarmila Trungelová)

Stretnutie jubilantov
Každoročne opakujúcou sa aktivitou
Zboru pre občianske záležitosti pri
Obecnom zastupiteľstve v Mani je
Stretnutie jubilantov. V roku 2016
naše pozvanie prijalo 27 jubilantov,
ktorí sa dožili 50 rokov svojho života; päť manželských párov oslavujúcich strieborné svadby a tri manžel-

BIBLIOTÉKA
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ské páry oslavujúcich zlatú svadbu.
Zlaté manželstvo si pripomenuli:
Daniela a Mikuláš Cigáňoví, Eva
a Alojz Sirčekoví a Elena a Pavel Žigoví. Stretnutie jubilantov sa začalo
12. 11. 2016 svätou omšou a pokračovalo v obradnej miestnosti, kde sa
jubilantom prihovoril starosta obce

Ing. Igor Sádovský. Kultúrny program pripravila Folklórna skupina
Dolina a o dobrú zábavu sa tradične
postaral Jozef Cigáň. Všetkým jubilantom prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia.

10. novembra 2016 sme na knižnom
veľtrhu Bibliotéka v Bratislave pre
Knižnicu Vševlada Jozefa Gajdoša
nakúpili nové knihy. Využili sme
dotáciu z Fondu na podporu umenia
(1200 €) a vlastné zdroje. Z dotácie
sme zakúpili: 16 encyklopédií a ná-

učných kníh pre deti; 68 kníh pre
deti a mládež; 72 kníh pre dospelých
a 22 náučných kníh pre dospelých.
Celkovo sme v roku 2016 zakúpili
236 kníh v hodnote 1678 €.

(Jarmila Trungelová)

(Jarmila Trungelová)

Ocenenie knihovníkov
šurianskej oblasti
16. novembra 2016 - pri príležitosti 150. výročia narodenia Michala
Matunáka, kňaza, historika, spisovateľa a archivára sa konalo slávnostné podujatie v Synagóge v Šuranoch. Primátor mesta Šurany – Ing.
Marek Oremus poďakoval a ocenil
pracovníkov šurianskej knižnice a
knihovníkov okolitých knižníc za

dlhoročnú prácu v knižnici a v kultúre. Ocenenie prevzala aj Jarmila
Trungelová, knihovníčka Knižnice
Všavlada Jozefa Gajdoša, ktorá túto
prácu vykonáva už 40 rokov. Podujatie sa uskutočnilo s finančným
prispením Fondu na podporu umenia.

ZMENA VÝPOŽIČNÝCH HODÍN
V KNIŽNICI VŠEVLADA JOZEFA
GAJDOŠA

Oznamujeme občanom a všetkým
čitateľom, že od 1. 1. 2017 došlo k zmene výpožičných hodín.
Knižnica je otvorená každý deň
(pondelok až piatok) od 11:30 do
15:30. Zároveň sa zmenila výška
poplatkov. Zápisné pre pracujúcich čitateľov – 2€, ostatní 1€. Tešíme sa na Vašu návštevu.
(Jarmila Trungelová)

Farská púť k Božiemu
milosrdenstvu
V dňoch od 17.-18. novembra 2016
sa konala púť do Krakowa. Nakoľko
prebiehal milostivý Rok milosrdenstva, bolo pre nás veľkou radosťou
navštíviť miesta, kde pôsobila sv.
Faustína, cez ktorú Boh zdôraznil svoju milosrdnú lásku. Sestra
Faustína žila 33 rokov. Zomrela
v Krakowe 5. októbra 1938.
Okrem Krakowa sme navštívili

koncentračný tábor - Oswienčim,
rodisko sv. Jána Pavla II. - Wadowice, soľnú jaskyňu - Wieliczku, a nocovali sme na jednom z najstarších
Mariánskych pútnických miest - Zebrzydovskej kalwarii.
(Mgr. Peter Kukučka
- správca farnosti)

Vianočné podujatia

11. decembra 2016 sme zorganizovali tradičné Vianočné
tvorivé dielne. Pripravené stoly v sále kultúrneho domu
sa zaplnili zaujímavými výrobkami, drobnými darčekmi.
Príjemnú atmosféru doplnila vôňa ihličia a vianočného
punču, ktorý pripravili členky výboru Miestneho odboru
Matice slovenskej.
Naše poďakovanie patrí Zariadeniu sociálnych služieb
Kamilka Maňa, za ich výstavku, remeselníčkam: Mgr.
Jane Hoppanovej, Marte Srnkovej, Eleonóre Sulanovej,
Kataríne Čelkovej, Jane Porubskej, Marcele Šlechtovej,
Zuzane Amrichovej, Miriame Chudivániovej, Viere Horniakovej, Margite Tomkovej, Jane Malíkovej a výrobcovi medu Mgr. Jánovi Laurovi.

Máňanský hlásnik
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Detský kútik mal opäť veľký úspech,
pripravili p. učiteľky z Materskej
školy. Trpezlivo s deťmi tvorili vianočné ozdoby a drobné darčeky
a preto im i touto cestou ďakujeme.

Záver pekného popoludnia patril sv.
Mikulášovi, ktorý po roku opäť prišiel do našej obce na krásnom koči.
Najskôr zavítal do miestnej časti
Malá Maňa. V rozdávaní darčekov

pokračoval na Námestí Milana Rastislava Štefánika, kde jeho koč spolu
s anjelmi a čertmi netrpezlivo očakávali všetky dobré detičky.

Vianočná akadémia sa konala 18.12.2016 a pripravili ju žiaci Základnej
školy s Materskou školou spolu so svojimi pedagógmi. Niesla sa v duchu
radostného očakávania najkrajších sviatkov roka. Na záver podujatia Miestna organizácia Slovenského červeného kríža ocenila a odovzdala darcom
Janského plakety - bronzové, strieborné a zlaté.
V dopoludňajších hodinách Štedrého dňa deti a mládežníci rozniesli posolstvo Betlehémskeho svetla do rodín.
(Jarmila Trungelová)

Folklórne
Vianoce

Folklórna skupina Dolina Maňa
spievala pred aj počas Polnočnej
svätej omši piesne, ktoré nám zanechal pán učiteľ Jozef Nitray.
Záver vianočného obdobia – patrí
Trom kráľom – a tento deň patril aj

záveru Dni kolied kresťanov Slovenska, ktorý sa konal v Chrenovci
– Brusne pri pylóne Gašpara Drozda. Záverečná bodka za týmto ekumenickým festivalom bola v obci
Ráztočno, kde sa vianočným programom predstavili folkloristi z Chrenovca – Brusna, Kšinnej, Ráztočna
a Mane.
V súčasnosti folkloristi pripravujú

nový program na Požitavské folklórne slávnosti, venujú sa oprave,
šitiu krojov a aj touto cestou oslovujú priaznivcov folklóru, aby im venovali 2% z daní. Viac informácií
na stránke http://www.fsk-dolina.sk/
index.php/2p-z-dane/ako-na-to
ĎAKUJEME.
(Jarmila Trungelová)

Jasličková pobožnosť
Počas vianočných sviatkov, dňa 25.12.2016 si naše deti, v spolupráci so spevokolom Dorothea a pod vedením Mgr. Janky Vidovej, pripravili pre rodičov, starých rodičov a ostatných veriacich pásmo o narodení Spasiteľa Ježiša
Krista. Aj touto cestou zo srdca všetkým účinkujúcim ďakujeme.
(Mgr. Peter Kukučka- správca farnosti)
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Uvítanie detí
narodených v roku 2016

Zástupca starostu obce Jozef Trungel
sa v nedeľu 29. 1. 2017 v priestoroch
kultúrneho domu prihovoril najmladším našim občanom a ich rodičom.
Pozvali sme 20 detičiek, ktoré majú
trvalé bydlisko v našej obci. Po krátkom kultúrnom programe sme ich
zapísali do Pamätnej knihy obce a
spoločne sme strávili ich prvú detskú
párty. Okrem úprimných prianí sme
rodičom odovzdali aj malé darčeky
a kvietok.
Aj touto cestou vítame deti narodené v
roku 2016. Sú to: Jakub Slovák, Eliška
Kišová, Adam Bednárik, Ema Paradiová, Karolína Palán, Peter Zrubec,
Jasmín Kotlárová, Kuba Vláčil, Simona Pálešová, Sebastián Ďuráč, Terézia Magdaléna Pősová, Alexandra
Kaplanová, Natália Galbavá, Natália
Chovanová, Anetta Čeryová, Laura
Gulášová, Dávid Vaškor, Jakub Holka, Jakub Semančík, Adrián Klimčík.

Piesne
Donských
kozákov
Sólisti Donského kozáckého chóru
„Volnij Don“ - s bajanom, balalajkou, perkusiami no hlavne s nezameniteľnými vokálmi počas svojich
vystúpení roztancovali európske festivaly, kozáckymi dumkami vohnali slzičky do očí, špecifickým ruským humorom pobavili, ale hlavne
do koncertných sál medzi divákov
vniesli energiu, radosť a emócie.
Pre obec Maňa bolo cťou, že 18. 2.
2017 títo umelci opäť po roku zavítali aj do nášho kultúrneho domu.
Strávili sme s nimi prekrásny večer.
Naše poďakovanie patrí aj Folklórnej skupine Dolina, ktorá si pre ruských hostí pripravila krátku ukážku
slovenského folklóru.
Máňanský hlásnik
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Zoznam podporených projektov
na kultúru a šport v obci Maňa v roku 2016:
Nitriansky samosprávny kraj:

Požitavské folklórne slávnosti Maňa 2016 - XXVIII.

Požitavské folklórne slávnosti Maňa 2016 - XXVIII.

ročník – 4000 €

ročník – 1000 €

Ministerstvo kultúry SR:

Medzinárodný futbalový turnaj starších pánov – 300 €

Komplexné reštaurovanie sochy

Fond na podporu umenia:

sv. Jána Nepomuckého – 6500 €

Akvizícia kníh pre Knižnicu Vševlada Jozefa Gajdoša

Nadačný fond Telekom pri Nadácií Pontis:

v Mani – 1200 €

Obnova Máňanského kríža – 1. etapa – 1000 €

VI. ročník Súťaže o najlepší Starohorský guláš
Súťaž sa konala 18.2.2017. Súťažilo 25 kuchárov.
Výsledky Súťaže o najlepší Starohorský guláš:

Ďalší súťažiaci uvedení bez poradia:
Jozef Németh (srna); Martin Sojka (diviak); rodina Lehocká (srna); Boris Bu-

Meno

druh

body

1.

František Židek

jeleň

103

2.

Daniel Hudec

hovädzie

101

3.

Martin Maďar

hovädzie

100

4.

Štefan Tinák

bravčové

99

5.

Parapetrol

jeleň

96

Vaškor (bravčové); František Hoppan

6.

Igor Bugár

hovädzie

95

(diviak); Juraj Cigáň (diviak); Štefan

7.

Bad Boys

hovädzie

90

Černák (jeleň).

8.

Vladimír Sojka

srna

90

Zdroj: http://www.vinohradymana.sk/

9.

Nota

diviak + hovädzie

88

gár (hovädzie); Peter Kalinec (jeleň);
Tomáš Sojka (diviak); Ján Koštrma
(jágerík); František Belenčík (baran);
Miroslav Horník (srna); Peter a Matej
Hudecoví (srna); Pavol Šurík (hovädzie); Ján Martiniak (hovädzie); Erik

12

Máňanský hlásnik

Por.

Fašiangové popoludnie
pre seniorov

Fašiangové popoludnie pre seniorov sa
konalo 26. februára 2017 v sále Domu
kultúry v Mani. Pre našich seniorov
sme pripravili tradičné fašiangové pohostenie – šišky, fánky, pagáče, obložené chlebíčky a nechýbalo ani dobré
vínko z pivnice pána starostu. Popoludnie nám prišli veselohrou Ladislava
Nádaši-Jégého: Krpčeky sv. Floriána
spríjemniť herci Divadla Prameň z Podhájskej. Mladému divadelnému kolektívu sa ich zámer, pobaviť ľudí vydaril.
Tlieskalo im takmer 150 návštevníkov
podujatia.
(Jarmila Trungelová,
foto: Jozef Cigáň)

Termíny zberu separovaných odpadov v obci Maňa v roku 2017
19.4.2017

20.1.2017

17.7.2017

20.10.2017

17.5.2017

20.2.2017

17.8.2017

21.11.2017

23.6.2017

14.3.2017

14.9.2017

14.12.2017
Máňanský hlásnik
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Máňanská kvapka krvi

V septembri sa uskutočnil odber
v kultúrnom dome, na ktorom sa
zúčastnili títo darcovia: Ing. Tomáš
Sádovský, Ing. Matej Polák, Mária
Srnková, František Belenčík, Jana
Belenčíková, Slavomír Németh, Peter Bányi, Bc. Monika Černáková,
Daniela Ballová, Alžbeta Vojteková,
Juraj Sivák, Marcel Čáni, Mgr. Eva
Cigáňová, Jozef Cigáň, Dominik Tinák, Bc. Ľudmila Peceková, Jozef
Hrušovský, Katarína Hrašková, Andrej Balla a Eva Bujdáková. Všetkým za účasť zo srdca ďakujem.
Týmto svojim malým – veľkým
gestom prispeli k záchrane ľudských
životov. Ďakujem i zamestnankyniam obecného úradu za prípravu
chutného občerstvenia.
V novembri sme si spomenuli i na
našich jubilujúcich darcov, ktorým
sme odovzdali pri tejto príležitosti
malý darček a to Márii Kohajdovej
za zlatú plaketu Janského a Vojtechovi Turanovi za striebornú plaketu

Janského.
Mesiac december je mesiacom bilancovania a obdarovávania. My
sme tiež obdarovávali za spolupráce s obecným úradom a pánom
starostom Ing. Igorom Sádovským,
ktorý odovzdal našim plaketárom
malý darček. V tomto roku Bronzovú plaketu Janského za 10 bezplatných odberov si prevzal: Marek
Balla, Andrej Balla, Mgr. Andrea
Banásová, Peter Benda, Ing. Peter
Černák a Michal Hudec.
Striebornú Janského plaketu za 20
bezplatných odberov si prevzali: Bc.
Ivana Kosáková, Mgr. Jozef Plutinský, Ing. Matej Polák a Juraj Sivák.
Zlatú Janského plaketu za 40 bezplatných odberov si prevzal Peter
Bányi.
Chcela by som veľmi pekne poďakovať pani učiteľkám zo základnej
a materskej školy za veľmi pekný
program, ktorý si pripravili i pre
nás. Tiež i pani riaditeľke Mgr. Eve

Abrmanovej, ktorá nám umožnila na
Vianočnej akadémii odovzdať tieto
vzácne ocenenia. Ďakujem.
17. januára sa uskutočnil odber
krvi. Zúčastnili sa ho títo darcovia:
Pavel Bařina, Marcel Čáni, Slavomír Németh, Ing. Tomáš Sádovský,
Jozef Cigáň, Jozef Hrušovský, Jaroslav Raček, Elena Chromeková,
Jana Kosáková, Bc. Ivana Kosáková, Mária Srnková, Dominik Tinák,
Jana Belenčíková, František Belenčík, Boris Bugár, Marián Vojtek, Lucia Vojteková, Marek Turza, Maroš
Supek, Mgr. Marek Baranec, Mária
Kohajdová, Eva Bujdáková a Eva
Víziová. Všetkým za účasť veľmi
pekne ďakujem. Poďakovanie patrí
i zamestnankyniam obecného úradu,
ktoré sa už tradične starajú o občerstvenie počas odberov.
(Bc. Ľudmila Peceková)

Vinohradnícky spolok Stará hora
„Hedšík“ - každoročné stretnutie
členov Vinohradníckeho spolku Stará hora sa konalo 3.decembra 2016
pri kaplnke sv. Urbana na Starej
hore. Záverom roka si takto vinohradníci bilancujú svoju činnosť

a aktivity. Po uvítaní členov predniesol finančnú správu VSSH Jozef
Hrušovský. Po nej verejnou voľbou
si členovia za richtára opäť zvolili
Štefana Černáka. Voľbou prešli aj
všetci pôvodný pereci. Verejným

hlasovaním si zvolili aj navrhnutého
hájnika Daniela Sojku. Po voľbe sa
diskutovalo o činnosti, aktivitách ale
aj problémoch spolku.

Prvé zasadnutie horského výboru v novom roku sa konalo 7. januára,
kde VSSH odsúhlasil kalendár podujatí na rok 2017:
18.2. – 16. ročník vo varení Starohorského guláša

28.5. – oslavy sv. Urbana na viniciach

7.- 8.4. odber vzoriek vín na degustáciu

26.8. – IV. ročník súťaže

9.4. – odborná neverejná degustácia
23.4. – verejná degustácia vín „Požitavská výstava vín Maňa 2017“

o letný prázdninový guláš
2.12. – Hedšík

Cez zimné obdobia sa konajú na Starej Hore „Varty“- dobrovoľné stráženie viníc. Na hliadkovanie sa môžu vinohradníci ešte aj teraz nahlásiť u hájnika Daniela Sojku na čísle: 0918 532 566. (Pavol Tinák)
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Činnosť zo Slovenského zväzu záhradkárov v Mani
V dňoch 8. a 9. októbra 2016 sa naši
členovia zúčastnili na okresnej výstave a súťaži O najkrajšie jablko
a hrušku. Víťazom sa stalo jablko
odrody RED MELBA od pestova-

EXPO CENTER v Trenčíne.
Dňa 19. novembra 2016 sme sa zúčastnili na Svätomartinskom požehnaní mladých vín v Úľanoch nad
Žitavou. Vinári z Mane, Kmeťova,

ra – sme zorganizovali v kultúrnom
dome v Mani už IX. Záhradkársky
ples. Účastníci plesu sa bavili pri
skvelej zábave, dobrom jedle a vínku až do skorého rána.

teľa Emila Abrhana z Mane a za
najkrajšiu hrušku komisia vybrala
odrodu DICOLOR od Mariána Záhoráka zo Šurian. Naši pestovatelia
jabĺk prezentovali svoje výpestky aj
na celoslovenskej výstave Jahrada
2016, ktorá sa konala v dňoch 21.
– 22. októbra 2016 na výstavisku

Mojzesova, Šurian, Lipovej, Palárikova, Dolného Ohaja a Úľan nad
Žitavou tu prezentovali svoje mladé
vína. Po ich požehnaní správcom
farnosti vdp. Štefanom Vojtekom
mohli všetci ochutnať, čo priniesol
nový ročník vín.
Na začiatku roka 2017 – 7. januá-

Dňa 21. januára sme sa zúčastnili na
Ochutnávke domácich výrobkov
– destilátov, likérov, nátierok v Palárikove. Špecialitou pre tento ročník
bola súťaž o najlepší mriežkovník.
Ako najlepší destilát bola ohodnotená marhuľovica od pána Letka z Lipovej a najlepší mriežkovník pripraMáňanský hlásnik
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vila pani Samuelová z Palárikova.
Pripravujeme:
Zájazd na VI. ročník tradičnej koštovky ovocných páleniek, domácich

likérov a pomazánok – 11.3 2017 –
Svatobořice – Mistřín (okres Hodonín, ČR)
Výročná členská schôdza ZO SZZ
v Mani – 2.4. 2017 – KD Maňa

Zber vzoriek vína na 7. Požitavskú
výstavu vína v Šuranoch (31.3.2017
– odborná, 22.4.2017 – verejná)
(Ing. Peter Hudec – predseda ZO
SZZ)

Aktivity ZO ZPCCH
Po letných výletoch sme pre našich
členov pripravili i na jeseň rôzne
podujatia. Začiatok septembra patril návšteve mesta Skalica. Pozreli
sme si námestie, Slovenský dom a
kostol sv. Michala, kde sme si vypočuli prednášku pátra Kodeta. Odísť
domov bez návštevy u pána farára
Janíka nebolo možné. Posedeli sme,
porozprávali sa. Spoločné chvíle
boli príjemné a radostné. Ďalšou akciou bola návšteva Žarošíc. ,,Zlatá
sobota“, ako sa táto púť volá bola
pre nás naozaj zlatým zážitkom.
Spev, hudba a hlavne večerný sprievod je niečo krásne. Posledným pútnickým miestom bol Šaštín. I toto
miesto má svoju neopakovateľnú
moc. Hoci sme tu už boli veľakrát,
vždy sa sem radi vraciame, aby sme
načerpali nové sily.
Tak ako každý rok november patril Batôžkovému posedeniu. Už z

názvu posedenie, je možné vycítiť,
že každý má možnosť zabaviť sa
zatancovať, alebo jednoducho posedieť si a porozprávať sa. Niekedy
stačí chvíľka rozhovoru a hneď sa
cítime lepšie. O kultúrny program sa
postarala folklórna skupina Kamenec z Machuliniec. Ich vystúpenie
spestrilo a dodalo dobrú náladu všetkým zúčastneným. A k dobrej zábave prispela svojim výkonom i naša
členka pani Melánia Vašeková. Jej
scénka obohatila batôžkové posedenie. Za pekný program a príjemné
chvíle patrí všetkým veľká chvála a
vďaka. Ďakujem!!! Začiatok decembra patril Mikulášovi a on ani tento
rok nezabudol na naše dobré detičky a priniesol im sladkú odmenu.
Vianoce sú sviatky radosti, pokoja,
stretnutí a tak i my sme navštívili našich starších a chorých členov. Trochu rozhovoru, spomienok všetkých

potešilo. A znovu začíname. V novom roku Vám prajem veľa radosti,
šťastia, ale hlavne zdravia. Ďakujem
všetkým za pomoc a verím, že budeme i naďalej dobre pracovať.
V roku 2017 pripravujeme
rekondície:
Sklené Teplice:
Relax-Termal 13.3-17.3.2017
cena 132€;
Piešťany:
Tematín 5.3.-10.3.2017 cena 140€;
Dudince:
Jantár: 13.2-17.2.2017 cena 125€;
Turčianske Teplice:
Milka:26.3-31.3.2017 cena 109€.
Letné a jesenné termíny sú aj na
našej facebookovej stránke.
(Anna Jančová)

Výzva pre občanov
Kto má záujem dostávať informácie o dianí v obci priamo do svojej e-mailovej schránky - môže túto službu využiť. Na obecnej stránke vpravo dolu „informácie e-mailom“ sa nachádza priestor pre Vašu e-mailovú adresu, ktorú nám prosím odošlite.
Po zaevidovaní vašej adresy Vám príde na váš e-mail potvrdenie o registrácii, ktorú dokončíte kliknutím na doručený odkaz.
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JOZEF VŠEVLAD GAJDOŠ
ˇ narodenia
110. výrocie

Kňaz, františkán, doktor filozofie, na štátnom gymnáziu v Nových Vo väzniciach (Bratislava, Leopolhistorik, knihovník, pedagóg, trpiteľ Zámkoch v školskom roku 1946- dov, Ilava, Mladá Boleslav, Valdice)
1947. Popritom bol sedem rokov si odpykal celý trest 8 a pol roka.
za vieru.
Narodil sa 15.5.1907 v Mani, po- lektorom knihovedy na univerzite Prepustili ho 15.3.1956. Po prechádzal z roľníckej rodiny. Bol štvr- v Bratislave v rokoch 1940-1947. pustení z väzenia sa usadil v Mani.
Po poprave prezidenta Jo-   	
Zamestnal sa v Matici slotým dieťaťom z ôsmich súrodencov.    
zefa
Tisa,
na
návrh
jedného
zo
štuvenskej
ako dokumentarista pri
Po vychodení ľudovej školy v rodisku roku 1920 sa stal knihárskym dentov, zostavili koláž s jeho fo- usporiadaní starých historických
učňom v Trnave. Do gymnázia za- tografiou, ktorá sa rozmnožila a knižníc. Preskúmal a usporiadal
čal chodiť v Skalici v roku 1921. rozosielala po Slovensku. V noci zo Aponnyovskú knižnicu v Oponici14. na 15.9.1947 ho zatkli. Na zá- ach a knižnicu Zayovcov uloženú na
Do nižších tried gymnázia
chodbách Bojnického zámku.
chodil aj v Trnave. FrantišPreskúmal aj knižnice v Kokánom sa stal 25.8.1924 v
márne a Topoľčiankach. Z
Trnave. Vtedy prijal meno
Matice slovenskej ho aj naPankrác, ktoré však dôsledpriek týmto výsledkom roku
ne používal v poslovenčenej
1958 prepustili. Rehabilitoval
forme Vševlad. Po ročnom
ho až Krajský súd v Bratislanoviciáte 1924/25 strávil
ve 30.5.1972. Potom pokrarok ako študent privatista
čoval ďalej v začatej práci:
vo františkánskom kláštore
zameral sa najmä na výskum
v Malackách. Gymnázium
farských knižníc (Maňa, Berukončil v Skalici maturitou
nolákovo, Holíč, Radošovce,
11.6.1929. Teologické štúdiá
Hontianske Trsťany, Jasová,
absolvoval na BohoslovecMichal pod Žitavou, Vieska
kej fakulte Karlovej univernad Žitavou, Nové Zámky,
zity v Prahe v rokoch 1929Prešov). Od roku 1959 žil ako
1933. Popri teológii študoval
dôchodca vo svojom rodisku.
od roku 1931 aj odbor kniho   
Bol
mimoriadne
vedy na Filozofickej fakulte
plodným autorom a členom
pražskej univerzity a získal
viacerých vedeckých a kulkvalifikáciu na vyučovanie
túrnych spoločností. V roku
esperanta. Kňazskú vysviac1935 založil v Bratislave
ku mal 24.9.1932 v Trnave.
časopis františkánskych boV rokoch 1933-1938 štuhoslovcov s názvom „Frandoval na Univerzite KomenKňaz, františkán, doktor filozofie,
tiškánsky obzor“. Svojimi
ského v Bratislave históriu a
historik,
knihovník,
pedagóg,
štúdiami prispieval do viafilozofiu. Počas tohto štúdia
cerých odborných časopisov
trpiteľ za vieru.
absolvoval študijné pobyty
a zborníkov a hojne písal aj
na univerzitách v Mníchove v roku 1935 a Budapešti v roku klade vykonštruovaných výpovedí do dennej tlače a popularizačných
1937. V roku 1939 vykonal študijnú bol obvinený z vytvorenia ilegálnej časopisov. Jeho historický výskum
cestu po Taliansku. Za doktora fi- protištátnej organizácie. Vo vyšetro- v odvetviach knihovedy, histórie,
lozofie bol promovaný 18.3.1939. vacej väzbe ho protiprávne držali 27 literárnej histórie, filozofie, jazyko   	
V rokoch 1938-1946 vy- mesiacov, súd sa konal 27.12.1949 vedy a hudobnej vedy sa sústreďoučoval ako stredoškolský profesor v Bratislave, rozsudok znel na 9 val predovšetkým na poznávania
na františkánskom gymnáziu v Ma- rokov väzenia a 5 rokov straty ob- františkánskych knižníc a archívov,
lackách, kde pôsobil až do svojho čianskych práv. Po amnestii v roku a to domácich, sčasti aj zahraničnúteného odchodu. Potom pôsobil 1953 mu skrátili trest o 6 mesiacov. ných. Prevažnú časť jeho diela tvorí
Máňanský hlásnik
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história. Sú to najmä diela o dejinách františkánskej rehole, Antonovi Bernolákovi a bernolákovcoch, o
historických knižniciach a cenných
rukopisných pamiatkach. Gajdošove
historické práce, zamerané heuristicky, vyniesli na svetlo mnoho nových
poznatkov, opravili doterajšie poznanie a sú bohatým podnetom pre výskum v rozličných vedných odboroch.
   
Tak objavil niekoľko staroslovienskych pamiatok (glagolské pergamenty), spísal inkunábuly
františkánskych knižných fondov,
podal materiály pre štúdium filozofie a teológie na františkánskom
generálnom štúdiu v Trnave a na
iných františkánskych učilištiach,
uverejnil viac slovenských alebo
slovenčiacich textov, všímal si slovenského pôsobenia františkánov
na Slovensku i medzi Slovákmi v
maďarskom prostredí a osobitne sa
venoval skúmaniu podielu slovenských františkánov na tvorbe slovenskej literatúry. V tejto súvislosti
upozornil na viaceré rukopisné kázne zo 17. a 18. storočia. Monograficky spracoval život a dielo Jána

O pôde
(2. časť)
V článku o pôde z roku 2016 sme
spomenuli dôsledky kolektivizácie
poľnohospodárstva, niektoré jeho
negatívne prejavy na pôde, ako
vášho majetku, o ktorý sa je nájomca
povinný starať podľa zásad riadneho
hospodára.
Treba povedať, že okolité polia na
prvý pohľad vyzerajú, že sa tak hospodári, detailnejší pohľad na pôdu
hovorí niečo iné. Napríklad počas
roku 2016 sme mali možnosť viackrát vidieť negatívne dôsledky zhutnenia pôdy a nesprávnych agrotechnických postupov na pôde smerom
na Žitavce. Pôda tiekla zo svahov
cez cestu. Brzdila sa tým doprava,
vznikli náklady na odstraňovanie
18
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Abrahamffyho, Imricha Terchoviča, Pavlína Bajana, Dominika Mokoša, Aniána Dobšoviča, a iných.
   
Pre dejiny hudby osvetlil
život a dielo Pavlína Bajana, Pantaleóna Roškovského, Edmunda Beňoviča, Edmunda Paschu, Adama
Marmankoviča, Juraja Zruneka, Jozefa Reháka a iných. Objavil rukopisný hudobný zborník z roku 1730
(tzv. Uhrovecký zborník). Tento čin
hudobní historici pokladajú za jeden
z najcennejších a najzaujímavejších
pramenných objavov posledných rokov (Rybarič). Na základe nájdenej
Lisztovej knižnej pozostalosti v Pešti a príslušných archívnych materiálov vo františkánskych kláštoroch v
Bratislave a v Malackách si získal
hlavnú zásluhu o vyjasnenie vzťahu Franza Liszta k františkánom.
   
Pre slovenskú literárnu históriu sú zvlášť cenné Gajdošove práce spojené s nájdením časti knižnice
a archívu Antona Bernoláka v Nových Zámkoch (1961). Urobil súpis
objavených kníh a rukopisov. Medzi
nimi bol aj dotiaľ neznámy rukopisný zoznam kníh pre budúcich kňa-

zov (Nová bibliotheca theologica
selecta), ako aj rukopis prednášok
o poľnohospodárstve (Perceptiones
de agrorum cultu), ktorý Gajdoš preložil do slovenčiny. V niekoľkých
prácach objasnil doteraz neznáme
skutočnosti zo života a diela Antona Bernoláka. Po roku 1970 nemal
už príležitosti publikovať doma, dokonca sa pod jeho menom nesmelo
ani citovať v iných dielach, preto
jeho práce vychádzali v USA a Kanade. Jeho najvýznamnejšia kniha
pre nás františkánov „Františkáni v
Slovenskej literatúre“ bola vydaná v
Cleveladne, Ohio. Používal pseudonymy: Fr. Minor, Fr. Vševlad, Pankrác Gajdoš, Raslav Bulhar, Máňan,
aj skratky: V.J.G., Jg, -v, fm, pégé.
   
Posledné roky strávil u príbuzných v Mani. Zomrel v nemocnici v Bratislave 11.5.1978. Pochovaný je v rodnej obci. Zaslúži si našu
najhlbšiu úctu a vďaku.
Matica slovenská od roku
2008 udeľuje Prémiu Vševlada
Jozefa Gajdoša za ochranu ľudských práv ex aequo.

nánosov z cesty a zo Žitavy, hrozilo
nebezpečenstvo dopravných nehôd,
odplavovala sa najcennejšia úrodná
časť pôdy, znečisťovala sa voda. Zároveň podotýkame, že tento spôsob
hospodárenia agropodnikatelia ani
nevedia zmeniť, pretože ich strojový
park, zaužívané spôsoby sú postavené na veľkoplošnosti. Tiež preto,
že z negatívnych dopadov na pôdu
doteraz neniesli žiadne dôsledky,
nič a nik ich k zmene nenúti. Vaša
pôda týmito javmi stráca na hodnote. Priemysel na poliach je zvýhodnený pred zdravím krajiny a ľudí.
Jediný spôsob ako to zmeniť je, že
vaše pozemky zveríte do užívania
subjektom, ktoré budú tento váš majetok obhospodarovať naozaj ako
riadny hospodár a umožnia vám váš
majetok skontrolovať, nielen zaslať
nájomné. K pôde treba znovu nado-

budnúť skutočný vlastnícky vzťah,
podobne ako k vlastnému domu,
alebo k úsporám.
Príkladov ako inak a zodpovedne
hospodáriť je mnoho. Jedná sa predovšetkým o zmenšenie výmery
lánov, pestrú skladbu plodín (v našich podmienkach je možné pestovať vyše 200 plodín, tu sa pestuje
3-10), prenájom pozemkov malým
poľnohospodárom (ktorí hospodária na niekoľkých desiatkach hektárov), používanie ľahkých strojov,
znovuzavedenie hnojenia maštaľným hnojom, vysiatie protieróznych
trvalých plodín a výsadba drevín a
iné. V neposlednom rade – aj obce
vlastnia pôdu a táto môže slúžiť na
agroturizmus, čo je z dlhodobého
hľadiska isto lepšia investícia do
vzhľadu a atraktívnosti obcí a ich
okolia. Európske, aj slovenské poľ-

nohospodárstvo vyrába nadbytok
plodín určených na potraviny, preto
využitie pôdy iným, ako priemyselným poľnohospodárstvom, nijako
neohrozuje potravinovú bezpečnosť.
Práve naopak, vyšší počet plodín a
ich odrôd, ako aj ich miestne spracovanie umožňuje ľuďom stravo-

vať sa plnohodnotnejšie a zdravšie.
Teda myslíme si, že maloplošné a
ekologickejšie poľnohospodárstvo
skvalitňuje život na vidieku, robí ho
čistejším, príjemnejším a zdravším,
zvyšuje zamestnanosť (na jednotku plochy) atď. Aj na poliach môžu
kvitnúť nevädze, lietať motýle a

včely bez toho aby sa otrávili a zároveň je tam možné s nimi vypestovať
pestrú skladbu potravín.
(Miestna pobočka Slovenskej
ornitologickej spoločnosti, www.
podunajsko.sk)

ˇ
Rybári neodpocívajú
ani v zime
V októbri rybári zorganizovali dve
brigády za účelom vyčistenia okolia rybníka a altánku. Vyzbierali 18
vriec komunálneho odpadu, ktorí
tam zanechali nielen rybári ale aj
tzv. turisti, po ktorých zostáva ešte
väčší neporiadok. Preto aj touto cestou vyzývame návštevníkov tejto lo-

kality, aby dbali na poriadok, odpad
si odniesli domov, a tak chránili naše
životné prostredie. V súčasnosti sa
rybári venujú čisteniu, vysekávaniu
náletových drevín v okolí rybníka,
hrádze, pripravujú terén na jarné
a letné aktivity. Počas tuhých mrazov rybári presekávali ľad, aby mali

ryby dostatok kyslíka.
Pripravujeme:
v apríli školenie mladých rybárov,
Detské rybárske preteky - 3. 6. 2017
a Rybárske preteky dospelých pod
záštitou starostu obce (začiatkom
júna)
(Vojtech Gatyáš)

Zimná príprava futbalistov/futbalistiek
Jesenná časť nám skončila. Oproti minulej jeseni, kedy sme sa stali
jesennými majstrami, tento rok nám
patrí 8 miesto. Samozrejme s umiestnením nepanuje spokojnosť, ale
vzhľadom na množstvo zranení, pracovného zaneprázdnenia sme toho
asi viac dosiahnuť nemohli. Cez
zimu sme sa zúčastnili turnaja o pohár predsedu OBFZNZ, kde sme nepostúpili do základnej skupiny, ale
s mužstvami z vyššej súťaže sme si
hanbu určite neurobili a zanechali
sme celkovo dobrý dojem. Momentálne prebieha u nás zimná príprava,
kde sa chcem zamerať na kondičnú
prípravu.

Dorastenci tento rok skončili na 6.
mieste a nebyť zaváhania z posledných dvoch kôl, mohli sme zimovať
na prvom mieste. O vyrovnanosti
tabuľky svedčí aj fakt, že mužstvá
umiestnené na 1. až 6. mieste delí
iba 5 bodov. Treba ale zdôrazniť, že
pracujeme suverénne s najmladším
kádrom v súťaži. Naše mužstvo po
jari ostáva komplet. Už z dorastu
sme vytiahli do áčka šikovných chalanov a je len na nich ako sa uchytia.
Naši najmladší prípravkári mali jesennú časť zakončenú na 10. mieste, ale tu vôbec nejde o umiestenie,
nás teší fakt, že deti hrajú pre radosť
a s nadšením. Pravidelne mávame

na tréningoch 20-25 detí s čím sa
nemôže pochváliť široko ďaleko
žiadna obec, dokonca aj vo väčších
obciach nám závidia taký záujem
detí a aj ich rodičov. Aby som nezabudol, prípravkári sa v mesiaci
november zúčastnili na turnaji vo
Vrábľoch, keď skončili druhí, keď
dokonca predbehli aj PFA Vion Zlaté Moravce- Vráble.
Na záver chcem popriať do nového
roku našim futbalistom/futbalistkám
veľa zdravia, aby sa im vyhýbali zranenia. Fanúšikom prajeme tiež veľa
zdravia a aby mali radosť s našich
výkonov počas celého roku 2017.
(Ing. Pavol Gubric, ISSF manager)

Stolnotenisový klub Maňa
Dňa 27. 12. 2016 Stolnotenisový
klub Maňa v spolupráci
s Obecným úradom usporiadal V.
ročník Stolnotenisového turnaja o „Pohár starostu Obce Maňa“.
V dopoludňajších hodinách súťažili
deti. Po skvelých a napätých výkonoch sa na prvom mieste umiestnil Kristián Kajanovič, na druhom

mieste Leo Hrabovský, tretie miesto
patrilo Adamovi Gajdošovi.
Všetky deti boli za svoje vynikajúce
výkony odmenené vecnými cenami.
Zahájenie
ročníka
2016/2017
v Okresnej súťaži Nové Zámky je
za nami. Stolnotenisový klub Maňa
zahájil sezónu, keď v prvom kole V.
ligy STK Maňa A prehralo s muž-

stvom ŠK Vlkas C (7:11) a STK
Maňa B vyhralo s mužstvom STK
Bardoňovo B (11:7).
Po prvej časti súťaže sa STK Maňa
A umiestnilo na 10.mieste, STK
Maňa B na 3. mieste.
Ďakujeme za vašu podporu a srdečne Vás pozývame na naše zápasy.
(Ing. Marek Zifčák)
Máňanský hlásnik
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Kalendár kultúrnych podujatí v Obci Maňa na rok 2017
07. 01. 2017

Ples záhradkárov

28. 05. 2017

Oslavy sv. Urbana na Starej hore

17. 01. 2017

Odber krvi mobilnou jednotkou

10. 06. 2017

Rybárske preteky dospelých pod

29. 01. 2017

Uvítanie detí narodených v roku 2016

		

záštitou starostu obce

04. 02. 2017

Ples kresťanskej mládeže

24. 06. 2017

XXIX. ročník Požitavských

11. 02. 2017

Ples priateľov

		

folklórnych Slávností – veselica

18. 02. 2017

16. ročník vo varení

25. 06. 2017

XXIX. ročník Požitavských

		Starohorského guláša

		

folklórnych slávností

18. 02. 2017

Piesne Donských kozákov

15. 07. 2017

Vatra zvrchovanosti

19. 02. 2017

Výročná členská schôdza Tatra

23. 07. 2017

Kultúrne leto v panskej záhrade

		

Bike Maňa

06. 08. 2017

Kultúrne leto v panskej záhrade

19. 02. 2017

Výročná členská schôdza

9.-12.8.2017

Výlet matičiarov

		

Slovenského zväzu chovateľov

		

– Karlové Vary a okolie

26. 02. 2017

Fašiangové popoludnie pre dôchodcov

19. 08. 2017

Traktormánia 3. ročník

12. 03. 2017

Mariášový turnaj

20. 08. 2017

Dni obce – 780. výročie prvej

27. 03. 2017

Slávnostný zápis žiakov 1. triedy

		

písomnej zmienky o obci

		

za čitateľov knižnice

26. 08. 2017

IV. ročník súťaže o letný

28. 03. 2017

Spomienka na Oslobodenia obce

		

prázdninový guláš

28. 03. 2017

Valné zhromaždenie Miestneho

10. 09. 2017

Hodové slávnosti

		

odboru Matice slovenskej

		

– v časti obce Malá Maňa

23. 04. 2017

Degustácia vín – „Požitavská

16. 09. 2017

Hodová veselica v parku

		

výstava vín Maňa 2017“

17. 09. 2017

Hodové slávnosti

28. 04. 2017

Divadelné predstavenie žiakov

17. 09. 2017

Výstava ovocia, zeleniny

		základnej školy

		

a kvetov “Dary zeme”

30. 04. 2017

VČS – zväzu invalidov

22. 10. 2017

Úcta k starším – oslava

30. 04. 2017

Stavanie mája

04. 11. 2017

Jubilanti

04. 05. 2017

Spomienka na Gen. PhDr. Milana

02. 12. 2017

Hedšík

		

Rastislava Štefánika

10. 12. 2017

Mikuláš + Vianočné tvorivé dielne

04. 05. 2017

DAB Nitra – muzikál Povolanie

17. 12. 2017

Vianočná akadémia

07. 05. 2017

Spomienková slávnosť – 110. výročie

24. 12. 2017

Roznesenie Betlehémskeho

		

narodeniaVševlada Jozefa Gajdoša

		

svetla do rodín

14. 05. 2017

Deň matiek

31. 12. 2017

Detský Silvester

27. 05. 2017

Detské rybárske preteky

Kalendár kultúrnych podujatí budeme podľa potreby a požiadaviek občanov dopĺňať. Zmena termínu vyhradená.
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