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Argentínsko – slovenské návraty
Čo viac si človek môže priať, ak
nie vrátiť sa do svojej rodnej zeme.
I keď len na chvíľu pohladiť svojím
zrakom kraj malebný, tak veľmi ľúbený, a predsa opustený. Nikto si neváži
svoje korene tak, ako ten, ktorý ich
musel opustiť.
V rámci projektu Argentínsko-slovenské návraty v utorok, dňa 12.

folkloristov z Dolného Ohaja.
Ako prvá sa konala prehliadka Kostola Sedembolestnej Panny Márie, kde
sa nachádza obraz Indiánskej Panny Márie. Stručný výklad o kostole
a o obraze predniesla PaedDr. Veronika Trungelová. Pri tejto príležitosti
argentínski Slováci odovzdali vzácny
dar pre celé Slovensko – sošku sv.

marca, našu obec navštívili krajania
z Argentíny. Záštitu nad prijatím krajanov na Slovensku prebral minister
kultúry SR Marek Maďarič. Záštitu
nad stretnutím s argentínskymi Slovákmi v našom kraji prebrali predseda NSK Ing. Milan Belica, PhD.
a poslanec NSK Ing. Igor Sádovský.
Stretnutie s argentínskymi Slovákmi
v spolupráci s obcami Maňa a Dolný Ohaj sa konalo v Dome kultúry
v Mani, kde bol pre nich pripravený
zaujímavý program Večer autentického folklóru – Máňanské veselie,
prehliadka obce - Kostol Sedembolestnej Panny Márie a vystúpenie

Panny Márie, ich patrónky. Potom sa
naši rodáci presunuli do kultúrneho
domu, do priestorov sobášnej miestnosti, kde ich prijal starosta obce
Maňa, Ing. Igor Sádovský. Slávnostne
sa podpísali do Pamätnej knihy a potom nasledovala svadobná hostina.
Začala sa privítaním mladého páru
a svadobných hostí. Folklórna skupina Dolina sa snažila priblížiť našim
krajanom z Argentíny, ako také veselie na dedine prebiehalo. Nechýbala
slepačia polievka, puchríková omáčka s knedľou, zákusky, pagáče, káva,
vínko, vinše a samozrejme dobrá
nálada. Úlohy nevesty sa veľmi dob-
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apríl 2013

re zhostila naša folkloristka Lucia
Hoppanová a mladého zaťa sme si
vypožičali z Argentíny. Do tejto úlohy sa úplne prirodzene a hravo vložil
Edgardo Chapur Gramblička.
Bolo veľmi zaujímavé a príjemné sledovať, akú radosť prejavovali
počas celého večera, ktorý sa niesol v duchu veselia – svadby, spevu,
tanca, jedla a spomienok. Nastal čas
aj pre hovorené slovo. Tu boli argentínski Slováci vyzvaní, aby nám
porozprávali niečo o sebe. Zábava
pokračovala vystúpením folkloristov
z Dolného Ohaja.
S radosťou a s úsmevom na tvári
prebiehal celý večer, až sme sa dostali
k záveru. Tu sa k slovu pripojil aj poslanec NR SR Igor Hraško, ktorý im
na pamiatku odovzdal šesť slovenských krojov. Rozlúčka s našimi argentínskymi priateľmi bola zavŕšená
spoločnou pamätnou fotografiou a
hymnou slovenskou ako aj argentínskou.
Mgr. Ivana Hrašková

Venček 2013
Fašiangový čas – to je veľa zábavy,
stretnutí a pre našich deviatakov každoročne v tomto období – venček.
No nielen pre nich, ale pre všetkých,
ktorí túto udalosť - vstup do mladosti
oceňujú.
Hodiny spoločenského tanca boli pre
niekoho radostnou chvíľou očakávania, pre niekoho „možno vyskúšam.“
V takýchto chvíľach sú tu vaši rodičia
ktorí majú úprimnú radosť a zdieľajú
váš vstup do mladosti – veď určite si aj
dokončenie na str. 12
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Udialo sa .... – november 2012 až marec 2013

12.11.2012 – Na základe žiadosti
obce, vypracovanej projektovej dokumentácie a doloženia všetkých potrebných dokumentov a vyjadrení dnešným dňom nadobudlo právoplatnosť
stavebné povolenie na „Rekonštrukciu spoločenského domu“ – Domu
kultúry v Mani.

13.11.2012 – V zasadačke domu kultúry sa zišli na pracovných stretnutiach
najskôr členovia Výberovej komisie
Miestnej akčnej skupiny Združenia
Termál (MAS ZT) a následne Riadiaceho výboru MAS ZT, aby posúdili
a schválili jednotlivé žiadosti na finančnú podporu k realizácii projektov,
zameraných na podporu rozvoja územia Mikroregiónu Termál. Schválených
bolo šesť projektov, ktoré budú finančne
podporené z prístupu LEADER 2 cez
Nitriansky Samosprávny kraj..
14.11.2012 – Pracovníci obce opravili poškodené zábradlie pri prietoku
pod hlavnou cestou v Malej Mani.

ho ihriska – oddychovej zóny v Malej
Mani. Na jar chceme tento priestor
doplniť ešte o výsadbu stromčekov,
kríkov a trávy.
23.11.2012 – Medzi obcou a zhotviteľom bolo vykonané protokolárne
odovzdanie a prevzatie stavby „Amfiteáter v parku – Maňa“, pričom bolo
konštatované, že stavba je vykonaná
v súlade s projektovou dokumentáciou a súčasne bol stanovený termín na
odstránenie zistených drobných nedostatkov.
26.11.2012 – Vypracovaný bol geometrický plán so zameraním stavby
nového amfiteátra, ktorý bude podkladom na zápis tejto stavby do katastra nehnuteľností.
28.11.2012 – Uskutočnilo sa kolaudačné konanie stavby „Amfiteátra
v parku – Maňa“.

19.11.2012 – Pracovníci obce vyčistili okolie základov budovy na Domovine 1 a odstránili niekoľko ton zemi-

ny a sute, ktoré spôsobovali vlhnutie
múrov tejto budovy.
21.11.2012 – Navozením zeminy,
terénnymi úpravami a umiestnením

vyrezávaných lavičiek – tuleňov, boli
skončené práce na vybudovaní detské2

30.11.2012 – Naša obec zakúpila nákladný príves (plaťák) za traktor, rok
výroby 1988, v dobrom technickom
stave, ktorý bude slúžiť hlavne na pravidelný zvoz separovaných odpadov,
pretože doteraz používaná vlečka pre
svoju výšku na tento účel bola nevyhovujúca. Bude využitý i na prepravu
iných materiálov – hneď v prvý deň
sme ho využili na prepravu cca 9 metrového vianočného stromčeka.
7.12.2012 – Na Krajský školský úrad
v Nitre naša obec podala žiadosť
o poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu
v dvoch triedach na prízemí základnej
školy, kde vplyvom poklesnutia podkladových vrstiev došlo k značnému
poklesnutie podláh. K žiadosti bolo
priložené odborné stavebno-technické
posúdenie stavu s návrhom opatrení
na jeho odstránenie a taktiež rozpočet

predpokladaných nákladov.
10.12.2012 – Opustený pes - vlčiak,
ktorý sa už dlhšiu dobu pohyboval
v okolí železničnej stanice bol odchytený privolaným veterinárom.
12.12.2012 – Na novovybudovanom
detskom ihrisku v Malej Mani vykonala manažérka Miestnej akčnej
skupiny Združenia Termál kontrolnú
obhliadku a na obecnom úrade prevzala všetky potrebné doklady, ktoré
boli podmienkou k podpisu zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na účel výstavby tohto
ihriska.
13.12.2012 – V zadnej časti kultúrneho domu bola vykonaná rekonštrukcia schodov, pričom boli čiastočne
upravené a výškovo prispôsobené,
obložené dlažbou a dokončené ich
zastrešením, prekrytím „lexanom“
a montážou odtokového žľabu.
14.12.2012 - Mgr. Marián Bafrnec,
právnik z „OZ Právnici blízko k Vám“,
už po štvrtýkrát poskytol bezplatné
právne poradenstvo občanom našej
obce, ktorí takéto právne služby potrebovali.
17.12.2012 – Na Úrad vlády Slovenskej republiky sme zaslali vyúčtovanie finančných prostriedkov, poskytnutých z rezervy predsedu vlády
SR, na realizáciu prác v rámci programu „Náš vidiek“, ktoré sme v sume
10 000.- € použili na výstavbu amfiteátra v parku.
19.12.2012 – Na novozakúpený nákladný príves – plaťák pracovníci obce
dorobili obvodovú konštrukciu s držiakmi pre veľkoobjemové vaky, ktoré
sa používajú pri zvoze separovaných
odpadov. Po tejto úprave je možné na
plaťáku odviezť štrnásť begov, čo znač -
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ne zrýchľuje samotný zvoz odpadu
a odstránením zbytočných jázd sa šetria i náklady na prepravu.
28.12.2012 – Na základe žiadosti obce
o posky tnutie f inančných prostriedkov na odstránenie havarijného
stavu podláh v dvoch triedach základnej školy nám Krajský školský úrad
v Nitre zaslal oznámenie o rozpočtovom opatrení, ktorým nám boli poskytnuté účelové finančné prostriedky
v sume 23.550,-€ na „Rekonštrukciu
podláh pre ZŠ s MŠ Maňa“.
2.1.2013 – Pred šiestimi mesiacmi
naša obec začala proces centrálneho
verejného obstarávania nových dodávateľov plynu a elektrickej energie na
rok 2013 a nasledovné obdobie. Tento
proces bol v decembri 2012 ukončený
podpismi nových zmlúv na dodávku
energií. Týmto spôsobom sa dosiahlo zníženie ceny elektrickej energie
o 30 % a ceny plynu o 34 %, čím
naša obec, po odrátaní nákladov na
centrálne verejné obstarávanie, ušetrí
v nasledujúcom roku cca 8.300.-€.
10.1.2013 – Aby sa zabránilo zatekaniu dažďovej vody do obslužnej časti
domu smútku v Malej Mani, pracovníci obce prekryli jeho zadný vchod
konštrukciou s lexanom a upravili
spodnú časť dvier.
17.1.2013 – Búraním podláh a odvozom betónovej sute sa začali práce na
rekonštrukcii poklesnutých podláh
v dvoch triedach na prízemí základnej školy.
18.1.2013 – K 31. 12 2012 bol na žiadosť nájomcu ukončený prenájom aj
posledných kancelárskych miestností
na 2. poschodí domu kultúry, ktoré
malo v minulosti prenajaté poľnohospodárske družstvo. V snahe znížiť náklady na nutné vykurovanie sme vykonali na všetkých radiátoroch na 2.
poschodí montáž termoregulačných
ventilov, ktoré umožnia vykurovať
priestory len na minimálne nutnú teplotu. Súčasne bola v zasadacej miestnosti vykonaná i úprava obkladov
sien a stropu a maľovka čelnej steny
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a radiátorov.
21.1.2013 – Obec zverejnila vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na
prenájom ornej pôdy vo vlastníctve
obce v celkovej výmere cca 18,6 ha.
29.1.2013 – Na pozvanie Obvodného
pozemkového úradu Nové Zámky sa
v našej obci konalo stretnutie zástupcov OPÚ, spracovateľov pozemkových
úprav, obce Maňa a užívateľov poľnohospodárskej pôdy v katastri Veľká
Maňa, na ktorom sa užívatelia dohodli na spôsobe prechodu na nové
užívanie pôdy po ukončení pozemkových úprav.
31.1.2013 – Úradný odhadcovia ceny
poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov vykonali v lokalite
viníc na Starej Hore obhliadku parciel,
na ktoré si u nich naša obec objednala
stanovenie úradnej ceny. Na základe
takto stanovenej ceny bude obecné zastupiteľstvo schvaľovať predaj pozemkov záujemcom o ich kúpu.
5.2.2013 – Na stretnutí zástupcov Nitrianskeho samosprávneho kraja, mesta Vráble, obcí Michal nad Žitavou,
Kmeťovo a obcí Mikroregiónu Termál
Trávnica a Maňa bol odsúhlasený
predbežný projekt cyklotrasy spájajúcej Mesto Nitra a termálne kúpele
Podhájska a bol dohodnutý ďalší postup spracovávania potrebných dokumentov pre realizáciu tohto projektu.
6.2.2013 – V priestore chodby a čakárne v zdravotnom stredisku bola
urobená výmena cca 40 m2 starej
podlahovej krytiny (linolea) za novú
keramickú dlažbu.
6.2.2013 - „OZ Právnici blízko k Vám“
opäť poskytlo bezplatné právne poradenstvo občanom našej obce.

6.2.2013 – Pracovníci obce v sklade
náradia v telocvični základnej školy
opravili poškodenú omietku stropu
a na stropoch vo všetkých triedach
umiestnili držiaky pre montáž dataprojektorov, ktoré umožnia žiakom
i učiteľom našej školy využívať najmodernejšie spôsoby výučby.

14.2.2013 – Na základe dohody s neziskovou organizáciou Pomocný anjel
sme v dňoch 4. až 8. februára 2013
v našej obci opäť zorganizovali zber
nepotrebného a obnoseného šatstva.
Celkove bolo zozbieraných cca 8 m³
detského, dámskeho a pánskeho oblečenia, textílií, posteľných obliečok,
uterákov, závesov, prestieradiel a diek.
Cestou neziskovej organizácie sa tieto
veci dostávajú k ľuďom, ktorí ich potrebujú.
18.2.2013 – Na obecnom úrade sa
konalo zasadnutie komisie poslancov
obecného zastupiteľstva, na ktorom
boli vyhodnotené ponuky na prenájom ornej pôdy, ktoré boli doručené
v rámci obcou vyhlásenej obchodnej
verejnej súťaže.
20.2.2013 – Protokolom o odovzdaní
a prevzatí hotového diela bola dokončená rekonštrukcia prepadnutých
podláh v dvoch triedach na prízemí
základnej školy, na ktorú naša obec
získala dotáciu na riešenie havarijné13

ho stavu z Ministerstva školstva SR.

20.2.2013 – V obci bol prostredníctvom odbornej veterinárnej firmy opäť
vykonaný odchyt túlavých a agresívnych psov, ktorí na verejných
priestranstvách ohrozovali a znepríjemňovali život občanom. Odchytené
boli štyri dospelé psy a jedno majiteľmi opustené šteniatko.
20.2.2013 – Všetci pracovníci obce sa
na obecnom úrade zúčastnili školenia
bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a všetci vodiči motorových vozidiel absolvovali pravidelné preškolenie vodičov.
21.2.2013 – Na obecnom úrade
v kancelárii matriky bola vykonaná
oprava vlhkom poškodených omietok
stien a stropu, následne pracovníci
obce obnovili maľovku a vymenili
starú linoleovú podlahu za novú.

22.2.2013 – V kultúrnom dome bola
dokončená obnova starých a poškodených náterov stien na chodbe
prízemia a stien a stropu schodiska na
prvé i druhé poschodie.

1.3.2013 – Pri vstupe do areálu futbalového ihriska pracovníci obce
umiestnili prístrešok, ktorý bude slúžiť organizátorom na predaj vstupeniek na futbalové zápasy a na budove
športovej kabíny a pred ňou vhodnejšie upravili osvetlenie priestoru a jeho ovládanie.
7.3.2013 – Obec zakúpila a doviezla
sedem ton balenej studenej obaľovanej asfaltovej zmesi, ktorú hneď po
skončení zimy použijeme na opravu
výtlkov na miestnych komunikáciách.
11.3.2013 – Pracovníci obce urobili
montáž a zapojenie reflektorov, ktoré
v nočných hodinách osvetľujú vežu
nášho kostola, ktorý sa tým stáva
i počas noci krásnou a z ďaleka viditeľnou dominantou Žitavskej doliny.
15.3.2013 – Pracovníci obce vykonali
odchyt ďalších dvoch psov, túlajúcich
sa v centre obce a následne ich odviezli do útulku pre psov v Nitre.
Ing. Igor Sádovský

Uskutočnilo sa...

Na Štedrý deň deti a mládež rozniesli Betlehemské svetlo do rodín.
Túto aktivitu sme realizovali v našej
obci už po štvrtýkrát. Veľmi milo nás
potešila iniciatíva detí, ktoré samy
prejavili záujem aj napriek mrazivému počasiu.

níctvo Kresťanskodemokratického klubu v Mani už 23. ročník Silvestrovského popoludnia pre deti a mládež. Do
tanca hral Dj Jojo. Tradičná veselá
rozlúčka so starým rokom bola plná
hudby a hier, nechýbalo občerstvenie
a bohatá tombola.

31.12.2012 zorganizovalo Predsed-

Návšteva DAB v Nitre
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Z činnosť SČK
Dňa 15. januára sa v našej obci
uskutočnil odber krvi. Zúčastnilo
sa na ňom 33 dobrovoľných darcov. Z toho bolo 22 darcov občanov
Mane.
Sú to: Mgr. Andrea Banásová, Hana
Hodrušská, Zuzana Straňáková, Martina Bednáriková, Ing. Igor Sádovský,
Mária Srnková, František Belenčík,
Dominik Tinák, Slavomír Németh,
Pavel Bažina, Jozef Hrušovský, Lucia
Horníková, Mgr. Eva Cigáňová, Jozef
Cigáň, Marcel Čáni, Katarína Šulková, Ing. Simona Bugárová, Maroš
Supek, Mária Kohajdová, Ing. Jozef
Tóth, Bc. Ľudmila Peceková a Ľubomír Tinák. Všetkým za účasť veľmi
pekne ďakujeme a zároveň vás pozývame na ďalší odber, ktorý sa uskutoční 14. mája v kultúrnom dome od
8,00 – 10,00 hod.

SČK - miestny spolok, pozýva svojich členov a tiež i dobrovoľných
darcov na výročnú schôdzu, ktorá
sa bude konať 28. apríla o 16,00 h
v kultúrnom dome. Jedným bodom
programu bude i odovzdanie plakiet
dobrovoľným darcom.
Minulý rok dosiahli Bronzovú plaketu Janského, ktorá sa odovzdáva
za 10 odberov: Michal Dojčan, Ivana
Kosáková, Matej Polák, Jana Potančoková a Marián Vojtek.
Striebornú Janského plaketu za 20
odberov získala Eva Víziová.
Všetkým ďakujeme a tešíme sa na
stretnutie s vami.
Bc. Ľudmila Peceková
Miestny odbor matice slovenskej zorganizoval 24.1.2013 autobusový zájazd do Divadla Andreja Bagara v Nitre na predstavenie Pýcha a predsudok.
Návštevu divadla sme zopakovali 14.
marca 2013, kedy sme sa zabavili na
komédii Prefíkaná vdova.
Výstava
4. 2. 2013 sme dostali pozvanie na
vernisáž výstavy Život a dielo
pokračovanie na str. 8
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Škola – miesto poznania

Základná škola s materskou školou
v Mani sa počas celého roka zapája
do rôznych akcií a projektov, ktorých
úlohou je rozširovanie vedomostí
a schopností žiakov. Učitelia v tomto
prípade nezastávajú iba úlohu „vzdelávateľov“, ale i vychovávateľov, ktorí
sa podieľajú na rozvoji osobnosti
každého jedného žiaka.
V novembri sa žiaci I. a II. stupňa,
počas celého týždňa, zamýšľali nad
nebezpečenstvom užívania drog
v akcii, ktorá mala príznačný názov
„Týždeň boja proti drogám“. Nižšie

li spoločný čas aj pri príprave plagátov, zdôrazňujúcich potrebu ochrany
svojej telesnej schránky.
Počas mesiaca november, ktorý sa
niesol v duchu ochrany zdravia, sa
v školských priestoroch uskutočnil
„Turnaj vo futbale“. Súťaže sa zúčastnili družstvá z Mojzesova, Trávnice, Úľan nad Žitavou a Mane. Naši
zástupcovia úspešne reprezentovali
školu a obsadili 2. miesto.
December ovládla vianočná atmosféra, ktorú naznačili už v prvej polovici
mesiaca „Vianočné tvorivé dielne“,

ročníky tvorili plagáty k stanovenej
téme a prostredníctvom nich vyjadrovali svoj postoj k problému, ktorý
ohrozuje celú spoločnosť. Pre vyššie
ročníky bola pripravená prednáška,
ktorej sa zúčastnili i hostia z Resocializačného strediska Šurany- Okomáň. Žiaci mali možnosť vypočuť
si „zážitky“ a „skúsenosti“ drogovo závislých ľudí, ale taktiež dostali
i priestor vyjadriť svoj názor a položiť vhodne zvolené otázky.
Zdravie predstavuje najdôležitejšiu
hodnotu v živote človeka, a práve
preto ďalšia akcia školy niesla názov
„Týždeň boja proti obezite“. Tejto
akcie sa zúčastnili žiaci 1. až 4. ročníka, ktorí s veľkým elánom počas
vyučovacích dní cvičili, konzumovali
rôzne druhy ovocia i zeleniny a trávi-

uskutočnené v areáli školy. Cieľom
bolo spojiť rodičov a starých rodičov
s deťmi a zároveň poukázať na zvyky
a tradície. Rodinní príslušníci predvádzali svoju šikovnosť v ručných
prácach, pečení oblátok a v zhotovovaní ozdôb. Do každej činnosti sa
mohli zapojiť aj žiaci všetkých vekových kategórií. Ich výrobky im neskôr robili radosť pri výzdobe tried
a školských priestorov. Zúčastneným
rodinným príslušníkom chceme vyjadriť poďakovanie za ochotu a čas,
ktorý nám obetovali a zároveň poskytli žiakom možnosť preukázať ich
tvorivé schopnosti.
V decembri sa akcia s rovnakým názvom organizovala aj v kultúrnom
dome obce, na ktorej našu základnú
školu reprezentovala p. uč. Alžbeta
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Gálová spolu so svojimi žiakmi zo
siedmeho ročníka.
Záver tohto mesiaca patril Vianočnej
akadémii, ktorá pre žiakov, ale i pre
nás všetkých znamenala oživenie
predvianočného času. Po niekoľkotýždňových prípravách žiaci základnej i materskej školy predviedli svoje umelecké vlohy pred rodinnými
príslušníkmi a širšou verejnosťou.
Januárom sa niesla súťažná atmosféra. Najskôr sa konalo obvodné
kolo Šalianskeho Maťka v prednese
povestí v Šuranoch, na ktorom sa
zúčastnili Anežka Pražáková /5.roč./
a Simona Tináková /7.roč./.
Po literárnej súťaži nasledoval „Turnaj v stolnom tenise“ v Nových Zámkoch, na ktorom dievčatá (Miriam
Sádovská /9.roč./, Nikoleta Chudivániová /8.roč./, Paula Horníková
/6.roč./) úspešne obstáli a obsadili 3.
miesto.
V rámci environmentálnej výchovy
sme pripravili pre žiakov 4. až 9. ročníka prednášku o rieke Váh v spolupráci s OZ Maximilián Hell.
V januári naša škola v rámci modernizácie a využívania IKT zakúpila 9
ks dataprojektorov, ktoré sú umiestnené na strope v každej triede. Dataprojektory budú pedagógovia využívať najmä pri aplikácii nových foriem
a metód vzdelávania našich žiakov.
Vo februári nesmeli v škole chýbať
zábava a hudba, ktoré sa neodmysliteľne spájajú s karnevalom. Žiaci si
vytvorili jedinečné masky, ktorými sa
snažili vyčariť úsmev na tvárach učiteľov a spolužiakov. Žiaci s nadšením
uvítali aj svojich učiteľov, oblečených
v rôznych vtipných maskách. Svoje
tanečné umenie predvádzali za tónov
hudby, počas ktorej sa snažili zaujať
nielen svojimi tanečnými krokmi, ale
najmä originálnymi maskami.

Projekt (C)EZPRES
Našej škole sa vďaka finančnej
podpore Nadačného fondu TELEKOM pri Nadácii PONTIS podarilo
počas jarných prázdnin vynoviť technické zariadenie školského rozhlasu,
ktoré už bolo opotrebované a ťažko
dokončenie na str.6
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Zo života materskej školy
použiteľné s novými technológiami.
Vymenili sme rozhlasovú ústredňu
a reproduktory v triedach, namontovali regulátory hlasitosti, dokúpili
mikrofóny a stojany. Po krátkom zaškolení sa budú naši žiaci venovať vysielaniu na pôde školy a propagovať
aktivity súvisiace so školou a našou

obcou. Tešíme sa na nové vysielanie
a prácu s novým vybavením. Do skorého počutia.

Pripravujeme:

21.4.2013 – divadelnú hru
- Ivan v Haluškovom kráľovstve,
12.5.2013
– kultúrny program ku Dňu matiek.
Mgr. Andrea Ďuricová

Činnosť
ZO SZZ v Mani

Dňa 26. januára sme zorganizovali
v našej obci V. záhradkársky ples. 100
návštevníkov sa vynikajúco bavilo až
do skorého rána. Do tanca hrala kapela – NIČ MOC.
Dňa 17. marca sme zvolali výročnú
členskú schôdzu, kde sme zhodnotili
činnosť našej organizácie za uplynulý rok a schválili plány na rok 2013.
Predseda Okresného výboru SZZ
Ing. Peter Balažovič i starosta obce
Ing. Igor Sádovský okrem iného poďakovali našej organizácii za bohatú
činnosť a vyslovili podporu našej organizácii aj do ďalšieho obdobia. Pripomíname všetkým záhradkárom,
že i tohto roku sa uskutoční výstava
ovocia, zeleniny a kvetov a tiež súťaž
o najkrajšie jablko roka a keďže je tu
jar – je tu nová možnosť dopestovať
úrodu, ktorú budete môcť prezentovať na uvedených výstavách.
Ing. Peter Hudec,
predseda ZO SZZ v Mani
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Po jeseni plnej aktivít sme do zimy
vstúpili oslavou svätého Mikuláša,
ktorý každoročne prichádza do našej
MŠ, aby deti obdaril balíčkom plným
sladkostí. Deti mu za jeho štedrosť poďakovali spevom a tancom. Vianočnú
atmosféru sme sa snažili vytvoriť i na
tvorivých dielňach v základnej škole,
ale i v kultúrnom dome, kde sme mali
„detský kútik“ a spolu s deťmi sme vytvárali rôzne vianočné ozdoby. Tesne
pred Vianocami sme spolu so základnou školou organizovali Vianočnú
akadémiu, na ktorej sa naše deti predviedli ako skvelí herci a tanečníci.
Nový rok sme začali tak trochu pracovne, naši predškoláci sa pripravovali na
zápis do prvého ročníka ZŠ, ktorý sa konal v januári, ale predtým sme boli navštíviť prváčikov v základnej škole. Vo
februári sme koniec fašiangov zavŕšili
veselým karnevalom, na ktorom nechýbalo dobré jedlo, ktoré pripravili šikovné
mamičky a naše pani kuchárky.
V marci sme sa snažili nezabudnúť na
„marec mesiac knihy“ a okrem toho,
že v materskej škole sme venovali týždeň knihe, navštívili sme i miestnu
knižnicu. V tomto mesiaci sa konal
zápis detí do materskej školy a pri tejto príležitosti bol pre rodičov detí „deň
otvorených dverí“. Rodičia mali možnosť poprezerať si našu materskú školu a deti pohrať sa s novými hračkami
a kamarátmi.
Mgr. Katarína Výberčiová

Zápis detí do materskej školy
Počet detí v materskej škole každý
rok prekračuje zákonom stanovenú
normu. Už niekoľko rokov dozadu
každoročne žiadame štátnu školskú
inšpekciu o navýšenie počtu detí v triede. Zákon povoľuje navýšiť o tri deti
v každej triede. To znamená, že v našej dvojtriednej MŠ je namiesto 21 detí
24 detí v každej triede. Ani budúci rok
tomu nebude inak. Pri zápise, ktorý
sa konal 14. a 15. marca sme do MŠ
zapísali 32 detí. Nakoľko po iné roky
nám kapacita dovoľovala prijímať
deti aj zo susedných obcí, ako je Vlkas
a Žitavce, aj tento rok sa prihlásilo 5
detí z Vlkasu, zo Žitaviec 1 dieťa a z
Mane 26 detí. K budúcemu školskému
roku budeme môcť prijať len 15 detí,
pretože len toľko miest sa uvoľňuje.
Uskutočnili sa jednania ohľadom prijímania detí do MŠ, a preto Vás chcem
oboznámiť s kritériami, podľa ktorých
sa tento rok deti do MŠ prijímajú.
Kritériá prijatia dieťaťa do MŠ Maňa:
* obyvateľ obce Maňa,
* zamestnaní rodičia,
* vek dieťaťa / uprednostňujú sa predškoláci/,
* osvojené základné hygienické návyky,
* zodpovedajúci zdravotný stav,
* zdravotný stav nevyžadujúci si dietetickú stravu.
Mgr. Katarína Výberčiová

Ryby-rybky-rybičky
MsO SRZ v Šuranoch pripravuje
školenie mladých rybárov, ktoré sa
uskutoční dňa 13.4.2013 v KD v Mani. Záujemcovia sa môžu prihlásiť
u p. Vojtecha Gatyáša.
Rybári ďalej uskutočnia dve brigády
za účelom skrášľovania rybárskych revírov. Brigády sa uskutočnia v dňoch
20.4. a 27.4. 2013 so zrazom brigádnikov pri Jednote (obchod) o 8:00hod.
Prvú brigádu má na starosti Róbert
Stoklas a druhú Vojtech Gytyáš.
1.6.2013 k príležitosti MDD sa
uskutočnia detské rybárske preteky

na Mlynskej ulici. Zraz účastníkov
pretekov bude o 7:00 hod. So sebou
si pretekári povinne prinesú vedro,
udicu – bič, návnadu a nástrahu. Ako
každý rok bude pripravených veľa
hodnotných cien. Zúčastniť sa môžu
aj ne/rybári a dievčatá.
V letných mesiacoch (júl – august)
sa uskutočnia rybárske preteky dospelých a juniorov na miestnom rybníku.
O termíne pretekov budete ešte oboznámení prostredníctvom miestneho
rozhlasu.
Vojtech Gatyáš
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Aktivity folklóristov
14. 12. 2012 opäť v Koncertnej sále
Župného domu v Nitre. Podujatia sa
zúčastnilo cca 400 hostí, medzi nimi
aj poslanci NR SR, zástupcovia NSK,
nitriansky sídelný biskup Viliam Ju-

FSk Dolina Maňa sa intenzívne
pripravovala na Vianoce. Cvičila vianočný program, v ktorom zachytila
obdobie od Lucie do Troch kráľov.
Účinkovala v Dulovciach a v Černíku pri príležitosti Úcty k starším.
Vy v rcholením
vianočných skúšok Folklórnej
skupiny Dolina
bola nahrávka
vianočného CD
– „Hojné požehnanie Vám ...“,
v ktorom sme
zachytili máňanskú polnočnú
omšu. Nahrávka sa konala
v nitrianskom
župnom dome
27. 10. 2012.
V tomto termíne sa pripravovalo aj ďalšie
vianočné CD pod názvom „Už vyšla
hviezda“, ktorú nahrali folklórne súbory a skupiny z Nitry. Je na ňom tiež
spracovaná máňanská polnočná omša,
ale v hudobnej úprave Štefana Molotu.
Slávnostné uvedenie oboch CD bolo

dák, zástupcovia nitrianskych vysokých škôl, rodáci ... Podujatie, ako aj
samotné vydanie oboch CD finančne
zabezpečil syn bývalého riaditeľa našej školy, Ing. Jozef Nitray, CSc.
Vianočným programom sa predstavi-

07.04.2013 Výročná členská
schôdza – ZPCCH

26.05.2013 Oslavy sv. Urbana
na Starej hore.

21.04.2013 Detské divadelné
predstavenie žiakov ZŠ
28.04.2013 VČS SČK
28.04.2013 Stavanie mája - Nám.
M.R.Štefánika o 17.00 h

14.05.2013 Odber krvi
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Jarmila Trungelová

Pripravujeme

07.04.2013 Program FSk Dolina –
Fašiangy, Turíce, Veľká noc prišla..

12.05.2013 Deň matiek – oslava

li aj 26. 12. 2012 v rámci Dní kolied
kresťanov Slovenska v Nitre, v Piaristickom kostole. Okrem toho pripravili vianočný program pre obyvateľov
v miestnej časti Malá Maňa, Vlkas
a Maňa.
V
súčasnosti
priprav ujeme
program, v
ktorom chceme priblížiť
predjarné
a jarné zvyky - Fašangy, Morenu,
Kvetnú nedeľu, Zelený štvrtok,
Veľký piatok,
Bielu sobotu,
Veľkú nedeľu
a oblievací
pondelok.
Okrem toto
pracujeme
na vydaní publikácie o pôsobení učiteľa, riaditeľa školy, organistu a organizátora kultúrneho a spoločenského
života v obci Maňa - Jozefa Nitraya.

Jubilejný XXV. ročník Požitavských
folklórnych slávností sa bude konať
20.-21. 07. 2013. V tomto termíne sa
uskutoční aj 5. ročník Súťaže v kosení lúk na Žitavskom luhu – Žitavská
kosa.
MO MS Maňa
Vás pozýva na tradičný 4 – dňový
zájazd v dňoch 31. júla – 3. augusta
2013.
Program zájazdu:
31. júl 2013 (streda): Odchod z Mane
v ranných hodinách. Doobeda exkurzia do vizovickej pálenice Rudolf

Jelínek s viac ako 400-ročnou tradíciou. Popoludní návšteva interaktívneho múzea „Svět techniky“ v Ostrave a
„Světa miniatur Miniuni“ v Ostrave,
kde uvidíme stavby sveta v mierke
1:25. Podvečer ubytovanie a večera v
Korni.
1. august 2013 (štvrtok): Po raňajkách
turistická vychádzka na Trojmedzie
troch štátov – Slovenska, Česka a
Poľska. Popoludní návšteva druhého
najstaršieho skanzenu v strednej Európe – „Valašského múzea v přírode“
v Rožnově pod Radhoštěm. Večera.
2. august 2013 (piatok): Po raňajkách
krátka zastávka pri ropnom prameni
v Korni.
pokračovanie na str. 12
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Matica slovenská
Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Mani sa konalo
3. marca 2013. Hodnotilo
sa trojročné obdobie 2010
– 2012, volilo Výbor MO MS
bie, schválilo plány a prijalo
na ďalšie trojročné obdouznesenie, v ktorom sa
v bode d) schválilo: Návrh
na zmenu názvu miestnej základnej školy na: Základnú školu s materskou
školou Jozefa Nitraya.
V bode e) schválilo: Návrh, aby sa pri príležitosti 1150. výročia príchodu
sv. Cyrila a Metoda na naše územie, v rámci Rezbárskeho sympózia 2013,
zhotovilo súsošie slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda.

Hostia Valného zhromaždenie MO MS Maňa – Jozef Steiner, predseda Krajskej rady MS NSK a 1. Podpredseda Matice slovenskej – Igor Kovačovič.
Jarmila Trungelová, predsedníčka MO MS Maňa

Fašiangy v obci Maňa

Je starým slovanským zvykom, že po Troch kráľoch do popolcovej stredy (tento rok pripadá na 13.februára) príde obdobie veselosti a hodovania. Je tomu
tak preto, aby nový rok, ktorý nedávno začal, bol rovnako štedrý a veselý ako
tento čas. Dodnes má táto príjemná tradícia na Slovensku svoje miesto, predovšetkým na dedinách. Tak ako každý rok, aj tento sa pre obyvateľov obce
Maňa konali zaujímavé fašiangové podujatia. Na svoje si prišli všetky vekové
kategórie. Základná škola s Materskou školou v Mani zorganizovala pre svojich žiakov maškarné plesy. Pre najmenších – škôlkarov, ale i pre školákov sú
to dni, kedy využijú fantáziu a menia sa na zvieratká, princezné či iné rozprávkové postavičky. Tento rok sa výnimočne k preoblečeným deťom pripojili
i pedagógovia v maskách.
Pre tých skôr narodených sa v sále kultúrneho domu 10. februára v nedeľu
uskutočnilo fašiangové posedenie seniorov, spestrené kultúrnym programom,
nechýbali chutné šišky a fánky.
Ostatní Maňania sa odeli do gala a oslávili fašiangové obdobie na plese kresťanskej mládeže, záhradkárov, priateľov. Zúčastnení mali možnosť zatancovať
si a zabávať sa až do rána a navyše šancu vyhrať hodnotné ceny v tombole. Manianske plesy sa tešia obľube i zo strany mnohých návštevníkov z iných miest
a obcí.
Koniec fašiangov predznamenáva blížiacu sa jar, či veľkonočné sviatky a s nimi spojené nové kultúrne podujatia v našej obci.
Silvia Löbbová
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Pamätníci
kňaza
Viliama Hoťku
Komunita Gratia sa obracia na
všetkých, ktorí poznali Viliama Hoťku – vzácneho kňaza, vidiaceho srdcom. Ak zanechal stopu aj vo vašom
živote a nechcete, aby zostal zabudnutý, napíšte nám svoje svedectvo,
svoj pohľad na neho, ako ste vnímali
jeho hlboký vzťah k Bohu, ľuďom, životu. Pomôžte, aby táto perla v Cirkvi nezapadla prachom.
Kontakt:
* P. Ľubor Schlossár, Revoluční 504,
504 01 Nový Bydžov, ČR;
kom.gratia@centrum.cz; komunitagratia.webnode.cz
* Jarmila Trungelová, Obec Maňa;
kniznica@obecmana.sk
Ľubor Schlossár,
predstavený komunity Gratia
Uskutočnilo sa - dokončenie
prof. Júliusa Špaňára, nášho rodáka.
Výstava bola inštalovaná v Univerzitnej knižnici v Bratislave a trvala do
konca marca. Otvorenia sa za našu
obec zúčastnili Ing. Igor Sádovský,
Jarmila Trungelová, Mgr. Zuzana
Löblová a Helena Hudecová. Pri tejto
príležitosti sme sa stretli s členmi jeho
rodiny, tiež aj so synom generála in
memoriál Pavla Gajdoša, ktorí nám
poskytli cenné materiály o našich rodákoch.
Životopis Pavla Gajdoša sme v týchto
dňoch zverejnili na internetovej stránke obce www.obecmana.sk, - Známe
osobnosti.
23.2.2013 sa konala Výročná členská
schôdza Cykloklub Tatra-Bike v Mani, kde zhodnotili svoju prácu za rok
2012 a vytýčili si nové úlohy a ciele na
tento rok.
V tento deň sa konala aj tradičná Súťaž vo varení gulášu vo viniciach na
Starej hore.
Dňa 10.3.2013 sa konala Výročná
členská schôdza Kresťansko-demokratického klubu v Mani, kde zhodnotili
svoju prácu za rok 2012 a vytýčili si
nové úlohy na tento rok.
Jarmila Trungelová
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Phantoms Crew
idú na svetové finále
do Chorvátska !

Tanečná skupina Phantoms Crew sa cez víkend (16.-17.3.2013) zúčastnila slovenskej kvalifikácie tanečnej súťaže
DanceStar 2013 v Piešťanoch, ktorá sa konala pod záštitou medzinárodnej organizácie European Dance Union (ESDU).
Táto tanečná kvalifikácia sa koná v 8 štátoch (Južná Afrika, Nemecko, Slovensko, Rakúsko, Srbsko, Chorvátsko, Rumunsko a Maďarsko).
Na
DanceStar
Slovakia 2013 účinkovalo viac než
500 tanečníkov z
najprestížnejších
tanečných škôl z
celého Slovenska,
ale aj zo susedných
krajín, v ktorých sa
ESDU kvalifikačné
súťaže nekonajú.
Tanečná skupina
Phantoms Crew sa
rii Urban Dance
zúčastnila v kategóhrala suverénne
Styles, v ktorej vy1.miesto a ocenenie
za najlepšiu choreografiu v slovenskej
kvalifikácii, ktorá
notená. Tanečníci
bola finančne ohodsi taktiež vytancovali miestenku na
rečnú súťaž Danveľkú svetovú záveceStar World Dance Masters 2013,
ktorá sa bude konať
v období od 15.
do 19. mája 2013
v
chorvátskom
meste Poreč.
Tento
tanečný
úspech bol začiatkom súťažnej sezóny a tanečníkov
čakajú ešte rôzne
súťaže na Slovensku a v zahraničí. Naďalej sa zúčastňujeme na rôznych akciách po celom Slovensku a organizujeme tanečné workshopy.
Nedávno sa tanečníci z Phantoms Crew ukázali aj v hudobnom klipe od mladého rapera ParaziTa z Nitry, ktorý má
obrovský úspech.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporujú a dúfame, že budeme našu obec reprezentovať i za hranicami našej republiky.
Radovan Kováč

Pôsobenie Jozefa Nitraya v obci Maňa (8. 2. 1915 -27. 5. 1982)
(Prvá časť)

Vznik strednej školy
vo Veľkej Máni
Dňa 1. septembra 1938 nastúpil
23-ročný absolvent Učiteľského ústavu v Leviciach, Jozef Nitray, do Ľudovej školy vo Veľkej Máni. Vzhľadom
na svoju kvalifikáciu sa Jozef Nitray
hneď stal riaditeľom tejto školy. Potrebnú skúšku spôsobilosti vykonal v
Budapešti v roku 1940. Po niečo vyše
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3 rokoch po nástupe do učiteľskej a
súčasne i riaditeľskej praxe na Ľudovej škole vo Veľkej Máni bol povolaný v roku 1942 do aktívnej vojenskej
služby, kde 23. apríla 1945 padol do
ruského zajatia, z ktorého sa vrátil až
12. marca 1946. Potom sa znova ujal
svojej učiteľskej funkcie na Ľudovej
škole vo Veľkej Máni.
Veľká Máňa, ako obec pomerne rozľahlá a s väčším počtom obyvateľov ako
obce susedné, si priam žiadala zriadiť
strednú školu. Pre zriadenie Strednej

školy vo Veľkej Máni sa našli vhodné
priestory v skonfiškovanom kaštieli.
Zriadiť túto školu nebolo vôbec jednoduché, vyžiadalo si to obrovské
nasadenie, o to väčšie, že sa to konalo
v povojnovom období. Vďaka húževnatosti, organizačným schopnostiam,
obrovskému pracovnému nasadeniu
riaditeľa školy Jozefa Nitrayho, sa to
úspešne dovŕšilo.
Existencia Strednej a
Ľudovej školy vo Veľkej Máni
v rokoch 1949 – 1961
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Stredná škola vo Veľkej Máni,
sústreďujúca školopovinné deti od
šiesteho postupného ročníka aj z
okolitých obcí Malá Máňa, Vlkas,
Kmeťovo a Michal nad Žitavou, začala oficiálne fungovať od 1. februára
1949. Jej riaditeľom bol Jozef Nitray,
ktorého horlivosti a húževnatosti
možno predovšetkým ďakovať za jej
vznik.
Členovia učiteľského zboru od šk.
roku 1948/49 až do šk. roku 1960/61
sa menili. Až do roku 1951/52 ich
počet narastal, čo súviselo jednak so
zriaďovaním ďalších tried na strednej škole a so spomenutým zlúčením
oboch škôl v šk. roku 1951/52. Od
tohto šk. roku zlúčená škola niesla
názov Jednotná deväťročná škola.
Okrem už spomenutého zlúčenia
oboch škôl v šk. roku 1951/52 došlo
v priebehu tohto obdobia k týmto
organizačným zmenám: V šk. roku
1952/53 (na jeho konci) došlo k reorganizácii školstva, spočívajúcej v
tom, že v tomto šk. roku mohli popri
žiakoch 9. triedy ukončiť školskú dochádzku aj žiaci ôsmych tried. Túto
možnosť využilo celkom 54 žiakov
týchto tried. Žiaci, ktorí nevyužili
túto možnosť, pokračovali v štúdiu
na škole v šk. roku 1953/54 v tzv.
„Kurze“. Od tohto školského roku
sa už škola menovala Osemročná
stredná škola. Tento stav trval až do
školského roku 1960/61, kedy sa znova uskutočnila reorganizácia školstva
a opäť sa zriadila aj deviata trieda.
Takto vznikla Základná deväťročná
škola.
V prvom roku existencie školy vzniklo a začalo fungovať Združenie rodičov a priateľov školy. ZRPŠ, do ktorého bol plne zapojený aj učiteľský
zbor, účinne pomáhal vedeniu školy
pri riešení všetkých naliehavých problémov školy. Prvoradým jeho poslaním bolo vyhodnocovanie prospechu
a správania žiakov.
V šk. roku 1951/52 bola zriadená tzv.
Družina mládeže, v ktorej sa stravo10

valo ihneď po jej vzniku 60 žiakov.
Stravníkmi boli postupne aj učitelia,
ktorí sa predtým stravovali v jednotlivých domácnostiach v obci.
V šk. roku 1955/56 škola získala 100
ks nových lavíc do tried, ktorých dodávku vybavil riaditeľ Jozef Nitray. K
výbave školy postupne pribúdali telefón, školský rozhlas, televízor, ktorý
bol sprístupnený aj občanom obce vo
večerných hodinách (v domácnostiach ešte televízory neboli).
Jozef Nitray, ako riaditeľ školy, vypracoval prísny vnútorný poriadok školy. Boli v ňom určené malé prestávky,
ktoré žiaci trávili v triedach, a ktoré
trvali 5 minút. Veľká prestávka trvala 15 minút, obedňajšia prestávka
trvala 30 minút. Počas veľkej a obedňajšej prestávky, ktoré žiaci trávili na
chodbách, fungovala služba, zložená
z pionierov a službukonajúceho učiteľa. Táto služba dozerala na poriadok a disciplínu.
Zriadili sa tiež triedne samosprávy,
zložené z predsedu, hospodára, kultúrneho referenta, zdravotníka a triednej služby (bývalí týždenníci).
Školský rok 1960/61 bol posledný, v
ktorom školu viedol jej riaditeľ Jozef
Nitray, kedy sa ešte učilo v prenajatých priestoroch miestneho kaštieľa.
Počas existencie školy v kaštieli, Jozef
Nitray intenzívne pracoval na zabezpečení pozemku na výstavbu novej
školy. Zabezpečil projektovú dokumentáciu a dozeral na priamu stavbu novej budovy školy. Cieľu – vybudovať v obci Veľká Máňa novú školu
– venoval veľa svojho drahocenného
času. Pod vedením stavbyvedúceho
Alberta Timka bola škola dostavaná
v roku 1961 a v šk. roku 1961/62 sa v
nej začalo vyučovať.
Paradoxne, po vybudovaní tejto školy, na čom má nesporne najväčšiu
zásluhu Jozef Nitray, bol premiestnený po prekonanom ťažkom infarkte,
teda zo zdravotných dôvodov, do
obce Šurianky, okres Nitra aj s manželkou Martou, do tamojšej dvoj-

triednej školy.

Jozef Nitray – pedagóg

Jozef Nitray, učiteľ a riaditeľ školy
sa počas celého svojho pobytu na
Národnej i Strednej škole vo Veľkej
Máni snažil byť nielen zhovievavým
nadriadeným, ale aj dobrým kolegom. Veľmi dobre si rozumel so svojimi kolegami a všetkým bol vzorom
v správaní, rozhodovaní. Snažil sa nikomu neukrivdiť, naopak, v rôznych
ťažkých situáciách každému poradiť,
čím účinne stmelil celý kolektív učiteľského zboru. S veľkým prehľadom
ho riadne a včas dopĺňal, v prípade
odchodu učiteľov na vojenskú službu,
resp. učiteliek na materskú dovolenku. Noví učitelia boli poväčšine mladí, často čerství absolventi pedagogických škôl, týmto sa zvlášť venoval.
Zabezpečil im diaľkové štúdium na
doplnenie kvalifikácie, preto sa z nich
po krátkom čase stali plnohodnotní
členovia zboru, obetavo napĺňajúci
svoje poslanie. Jozef Nitray bol voči
svojim kolegom prísny, nekompromisne vyžadujúci od každého plnenie jeho pedagogických, školských,
ale aj mimoškolských povinností.
Každému kolegovi vštepil lásku k
deťom, lebo bez nej by nebolo dobrého pedagóga. Okrem toho dbal na
to, aby si každý dopĺňal svoje odborné vedomosti a tieto potom prenášal
na žiakov. Zdôrazňoval každému, že
práca učiteľa nie je povolaním, ale
poslaním. Pri plnení tejto základnej
úlohy – poslania učiteľa, podával riaditeľ školy, Jozef Nitray, každému pomocnú ruku.

Aký bol Jozef Nitray učiteľ?

Už príchodom do triedy pôsobil na
žiakov dobrým a upokojujúcim dojmom. Sám aj vyučoval, pokiaľ mu
to riaditeľské povinnosti dovoľovali.
Učil matematiku, a pretože mal aj nevšedný hudobný talent, vyučoval tiež
hudobnú výchovu. Učil ako riaditeľ
školy asi 12 hodín týždenne. Keďže
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hudobná výchova bola vtedy ponímaná iba ako hodina spevu, vniesol
do tohto predmetu náročnejšie prvky, a to bezpodmienečné oboznámenie sa žiakov aj s hudobnou teóriou
– hudobnými stupnicami, notami.
Žiakom tieto stupnice a noty trochu
prekážali, ale prispôsobili sa, snažili
sa ich ovládať. Okrem toho hodiny
hudobnej výchovy obohatil aj tým, že
nácvik piesní sprevádzal aj hrou na
husliach, čím výučba tohto predmetu
nadobudla na príťažlivosti.
Jeho prístupom k tomuto predmetu
sa stali hodiny hudobnej výchovy
veselé a úsmevné, veľmi populárne a žiaci sa na ne nesmierne tešili,
pretože keď sa v jeho rukách objavili
nerozlučné husle a trieda sa naplnila
krásnymi melódiami, bol to pre žiakov nezabudnuteľný zážitok. Rytmus
piesní (poväčšine ľudových) často
priviedol žiakov i k tanečným krokom. Žiaci preto počúvali a vnímali
hudbu ako niečo krásne, očarujúce,
upokojujúce a svojím spevom prispeli k príťažlivosti predmetu a na
hodinách hudobnej výchovy sa teda
bolo na čo tešiť.
Ako ďalší prvok do teórie hudobnej
výchovy vniesol oboznamovanie sa

žiakov aj s hudobnými skladateľmi a
ich dielami a s ľudovými piesňami.
Nie také veselé a príťažlivé to bolo na
hodinách matematiky, aritmetiky a
geometrie. Vyučovanie matematiky
začínal humorným poukázaním na
(ne) vedomosti niektorých žiakov, až
potom ich začal oboznamovať s novým učivom. Pri jeho vysvetľovaní
sa im aj matematika zdala ľahká. O
tom svedčí aj fakt, že pri záverečných
skúškach, na ktorých nechýbala matematika, prospelo v školskom roku
1950/51 až 51% skúšaných žiakov
s vyznamenaním, ostatní prospeli
s prospechom vyhovujúcim, nikto
„neprepadol“.
V školskom roku 1948/49 bol zavedený ako povinný predmet ruský jazyk.
Prvým učiteľom tohto nového predmetu na strednej škole sa stal práve
Jozef Nitray. Niečo z ruštiny zrejme
pochytil v ruskom zajatí, ruštinu sa
učil ako samouk.
(Pokračovanie nabudúce)
Text zostavil: Ing. Rudolf Bugár
z vlastných spomienok,
Školskej kroniky a zo spomienok
Ľudmily Horníkovej
a Mgr. Márie Bednárovej.

ˇ tvorivé dielne
Vianocné

Vianočné tvorivé dielne
(9.12.2012) sa konali už štvrtý rok v
Dome kultúry v Mani, kde sa obyvateľom obce naskytla možnosť zakúpenia výrobkov, napr. vianočné ozdoby,
ikebany, oplátky, sviečky, šperky,
drobné darčeky zo šúpolia, drôtu a z
iných zaujímavých materiálov.
Zúčastnili sa ich naši šikovní
a ochotní občania, ktorí sa radi podelili so svojimi skúsenosťami s návštevníkmi podujatia. Naše poďakovanie patrí: Mgr. Zuzane Račekovej
(servítková technika), Marte Kunkelovej (vianočné aranžovanie), Helene
Stojkovej (pečenie oblátok), Ing. Lucii
Slovákovej a Mgr. Jane Hoppanovej
(šperky, vianočné ozdoby z papiera,
servítková technika, maľovaný hodváb), Renáte Gatyášovej (modelova-
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nie, aranžovanie), žiakom základnej
školy, dievčatám z DSS Kamilka.
Milým spestrením podujatia býva
detský kútik, ktorý pripravujú p.
učiteľky z materskej školy. Príjemnú
atmosféru podujatia dotvára vôňa
ihličia a vianočného punču.
V tento deň našu dedinu navštívil aj sv. Mikuláš na koči so svojimi vernými pomocníkmi - s anjelom
a čertom. Privítali sme ho na upravenom Námestí Milana Rastislava
Štefánika pred domom kultúry. Pre
všetky poslušné a šikovné detičky
mal pripravené balíčky plné sladkostí. Jeho ďalšia cesta viedla do miestnej časti Malá Maňa, kde ho tiež už
netrpezlivo očakávali všetky poslušné detičky.
Mgr. Ivana Hrašková

Stolnotenisový
klub Maňa
Stolnotenisový klub Maňa začal
písať svoju krátku históriu v roku
2012, keď sa skupina nadšencov pre
tento šport zišla a spísala stanovy
klubu. Na jeho zrode sa podieľali
Jozef Molda, Daniel Hudec a Marek Zifčák. Na základe ich návrhu na
registráciu boli oficiálne schválené
stanovy Ministerstvom vnútra, dňa
13.7.2012. Prvým predsedom klubu
sa stal Jozef Molda.
Klub sa pod jeho vedením prihlásil do 7 ligy Majstrovstiev okresu
Nové Zámky a svoje zápasy hráva
v telocvični ZŠ Maňa. Prvý ročník
2012/2013 v okresnej súťaži bol pre
stolnotenisový klub veľmi úspešný,
nakoľko sme sa umiestnili na peknom treťom mieste. V tomto ročníku
striedavo tvorili mužstvo hráči Jozef
Molda, Peter Hopan, Marek Zifčák,
Daniel Hudec, Juraj Balla, Daniel Výberči a Marian Slovák. Za úspechom
mužstva stojí aj Obec Maňa, Základná škola Maňa a sponzori, lebo bez
ich finančnej podpory by to nešlo, za
čo im patrí veľká vďaka.
Stolnotenisový klub má v súčasnosti 9-členov, z toho 8-registrovaných
hráčov. Stolný tenis je prevažne zimným športom, preto je tréningová
činnosť časovo obmedzená na obdobie od októbra až do marca, na dva
dni v týždni.
Na konci starého roka, 27.12.2012
Stolnotenisový klub v Mani v spolupráci s Obecným úradom usporiadal
1.ročník Stolnotenisového turnaja
o Pohár starostu Obce Maňa. V dopoludňajších hodinách súťažili deti a
po skvelých a napätých výkonoch sa
na prvom mieste umiestnil Matej Juriga, na druhom Aurel Molda a tretie
miesto patrilo Nikolke Hudecovej.
Všetky deti boli za svoje vynikajúce
výkony odmenené vecnými cenami.
Popoludnie zase patrilo dospelým
hráčom, kde prvé miesto získal Marek Zifčák, druhé Jozef Molda a tretie
Daniel Hudec.
Cieľom klubu do budúcnosti je ve
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pokračovanie na str. 12
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novať pozornosť rozvoju mládeže ,
o čom svedčí aj fakt, že sa klub snaží
vytvoriť „B“ mužstvo a rozíriť počet
registrovaných hráčov. Veď nie je
krajší pohľad, ako telocvičňa plná
detí.
Marek Zifčák, tajomník STK Maňa.

Štvrtý ročník „Požitavskej ligy v Mariáši“
Zástupcovia desiatich dedín a miest
sa zišli na svojom prvom zasadnutí,
ktoré sa uskutočnilo koncom septembra. Predsedníctvo schválilo 7 obcí a 3
mestá, ktoré sa zúčastnia PLM v ročníku 2012 – 2013. Boli to obce Komjatice, Maňa, Černík, Bardoňovo, Úľany
nad Žitavou, Veľké Lovce, Lúčnica nad
Žitavou a mestá Šurany, Nové Zámky
a Vráble. Na tomto zasadnutí sa dohodli termíny a poradie miest a dedín
v ročníku 2012 – 2013.
Začalo sa v Šuranoch 11.11.2012
a končilo sa vo Vrábľoch 10.3.2013.
Všetci usporiadatelia turnajov sa
svojej úlohy hostiteľa zhostili na vysokej úrovni.
V desiatich turnajoch sa vystriedalo
95 hráčov, čo je o 10 hráčov viac ako
v ročníku 2011 – 2012. Hráči chodievali na turnaje z celého západného
Slovenska a najmladší účastník bol
z Mane, a to Matúš Tinák.
Z celkového víťazstva a finančnej odmeny 150 eur sa tešil najstarší účastník turnajov, p. František Bazgovič
z Bratislavy. Druhý skončil Ľuboš
Baxa z Mane a odniesol si odmenu
120 eur a napokon tretí sa umiestnil Tibor Kováč z Nových Zámkov
a odniesol si odmenu 100 eur. Ďalej
bolo ešte postupne vyhodnotených 7
hráčov.
Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým sponzorom, no predovšetkým p. starostovi, Ing. Igorovi
Sádovskému, ktorý na turnaj prispel
financiami i vecnými cenami. Ďalej
chcem poďakovať kuchárke, p. Helenke Hajnalovej, za chutne pripravenú stravu pre účastníkov turnaja

v Mani. Bol by som rád, keby sa tejto
krásnej hre venovalo viacej mladých
ľudí a z toho dôvodu mám v úmysle
založiť školu mariášu v našej obci.
Priestory máme vďaka pánovi starostovi pridelené v budove KD.
Piaty ročník sa začne v novembri
2013. Touto cestou by som chcel požiadať, aby sa PLM zúčastnilo viac
občanov z Mane.
Ešte raz by som chcel poďakovať
všetkým usporiadateľom, sponzorom, ako i hráčom, za zdarný priebeh
PLM v ročníku 2012 – 2013.
Vojtech Gatyáš, prezident PLM

Zimné aktivity
futbalistov
V mesiaci december sme sa zúčastnili turnaja o pohár OBFNZ. Na
turnaji sme sa prezentovali dobrou
hrou a vo svojej skupine, až na jednu
prehru s Rastislavicami, sme ostatným súperom nedali žiadnu šancu
a zaslúžene sme postúpili do semifinále. V semifinále sme nestačili na
neskoršieho víťaza z Nových Zámkov,
a tak nás čakal zápas o tretie miesto
opäť s Rastislavicami, s ktorými sme
prehrali a obsadili nepopulárnu 4.
priečku.
Na Štefana sa konal v miestnej telocvični tradičný Memoriál Elemíra
Sojku. Zúčastnilo sa ho 5 družstiev
a zaslúženým, aj keď trochu prekvapujúcim víťazom sa stalo mužstvo
Discogule pred Corgoň Teamom ,
Stavmontom, Starými pánmi a Matador teamom.
Počas zimnej prípravy sa pracovalo aj
na skrášľovaní okolia kabíny, vymaľovala sa vstupná brána a pracovníci
obecného úradu osadili prístrešok na
vyberanie vstupného.
Mužstvo malo hrať prvé jarné kolo
doma s Vlkasom, ale vzhľadom na
poveternostné podmienky, ktoré
ovplyvňovali celú zimnú prípravu, sa
prvé jarné kolo odkladá na 8.5.2013.
Naše áčko začne hrať vonku, presne
na Veľkonočnú nedeľu, u lídra zo
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Svodína...prvý domáci zápas odohráme doma 7.4.2013 so súperom zo
Šurian.
Dorast cestuje na svoj prvý zápas
6.4.2013 do Lipovej, žiaci začínajú o týždeň skôr, 30.3.2013 doma,
s Veľkým Kýrom.
Veríme, že jarné účinkovanie našich
mužstiev bude úspešné aspoň tak,
ako na jeseň.
Ing. Pavol Gubric,
predseda OF Maňa

Venček 2013 - dokončenie

oni pripomenú svoje prvé kroky v tanečnej. Štandardné, latinsko-americké tance majú svoje čaro aj noblesu.
Na každej hodine ste sa kamarátsky
povzbudzovali, aby ten váš výsledok
bol čo najlepší. Prajeme vám, aby ste
si dobrých priateľov vždy vážili, veď:
„Priateľstvo je zlatá niť, ktorá keď sa
pretrhne, zviazať sa síce dá, ale uzol
zostane.“ Po tomto príhovore si dievčatá a chlapci vymenili venčeky a s radosťou predviedli nádherné spoločenské tance.
Mária Černáková,
Martin Sojka

Pripravujeme - dokončenie

Návšteva unikátneho slovenského
orloja v Starej Bystrici. Popoludní
jazda úvraťovou železničkou v Múzeu kysuckej dediny v Novej Bystrici
– Vychylovke. Návšteva
Staškova, kde sa nachádza rodný dom
a Chodník Jozefa Kronera.
Alebo individuálne turistika v Kysuckých Beskydách s najvyšším vrchom Veľká Rača (1236 m n. m.).
Večera. 3. august 2013 (sobota): Po
raňajkách prechádzka historickým
centrom Žiliny. Splav najdlhšej slovenskej rieky – Váhu – na pltiach
pod Strečnom. Popoludní prehliadka
hradu Strečno, ktorý obývala aj Žofia
Bošňáková.
Príchod do Mane vo večerných hodinách.
Bližšie informácie:
Jarmila Trungelová, predsedníčka
MO MS v Mani, 0908/ 409 180
Veronika Trungelová, 0908/ 456 785

Pripravil a vydal Obecný úrad v Mani, Nám. M. R. Štefánika 1, 941 45 Maňa, redakčná úprava - Ing. Igor Sádovský,
Jarmila Trungelová, jazyková úprava Mgr. Oľga Barancová,
tlač a grafická úprava - Tlačiareň MERKUR s.r.o., Dolný Ohaj, www.merkurprint.sk , náklad 650 ks.
12

Máňanský hlásnik

