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Tanečná skupina Phantoms Crew
oslávilavila roku 2014 svoje 6. narodeniny
covali a koncom
Už v marci sa stihla tanečná skupina s Rakbym na videoklipe Fresh. Tento
roka sa objavili aj
zúčastniť kvalifikačného kola med- krát ale mali úlohu saxofonistov. Ako
vo veľmi úspešzinárodnej súťaže DanceStar 2014, sme mali možnosť vidieť v klipe, tejnom videoklipe
ktorá sa opäť
HORE od Dominiky Mirgovej.
ako minulý
Čo sa týka dobročinných akcií charok konala
lani potešili 2 turnusy táborov pre
v
Piešťadeti z detských domovov organinoch. Tento
zované OZ BUBLINA a cez leto sa
rok ale súťaž
zúčastnili charitatívnej akcie Budmala extra
dy Day v Bratislave, taktiež pre deti
gala večer
z detských domovov.
nazvaný
Tanečníci sa zúčastnili na rôznych
Noc Tanca,
akciách ako napríklad Ples v Nov ktorom sa
vých Zámkoch, Halloween party na
odprezentoUKF v Nitre, a veľa ďalších. Konvali vybracom novembra oslavovalo nákupné
né tanečné
centrum Aquario svoje 7.narodeskupiny zo
niny a na tejto akcií nechýbala ako
S l o v e n s k a (fotografia z rannej show Dobré Ráno spolu s raperom Rakbym a moderátormi)
hosť ani tanečná skupina Phantoms
a mali možnosť zabojovať o peňaž- to úlohy sa zhostili naozaj bravúrne.
Crew.
nú výhru. Phantomákom sa poda- Okrem iného sa videoklip teší veľkej
Tanečná skupina absolvovala aj prorilo tento večer ovládnuť a tak si sledovanosti, keďže si ho už pozrefesionálne fotenie s mladým fotozaslúžene odniesli 1.miesto a výhru lo viac ako 1.600.000 ľudí. Úspech
grafom Robom Tomanom z Nitry.
domov. Na druhý deň však museli klipu nezostal iba nepovšimnutý
Nafotili rôzne druhy fotiek, ktoré sa
opäť súťažiť vo svojej kategórii, v kto- a tak sa tanečníci dostali do rannej
tešili úspechu. Jedna fotografia sa
rej taktiež vyhrali 1.miesto a cenu za show TV JOJ – Dobré ráno. Spolu
najlepšiu choreografiu slovenského s
Rakbym
(fotografia, ktorá vznikla v obci Maňa) dokonca foFoto: Róbert Toman Photography tila v obci
kvalifikačného kola! Mimochodom, tu prezenMaňa, konv roku 2013 sa chlapci zúčastnili tej- tovali jeho
krétne
na
to súťaže a vybojovali si v Chorvát- novú pieseň
družstevsku titul Vicemajstrov Sveta v kate- Pod Papučou
ných vinicigórii Urban Dance Styles.
a staršiu pieach, skvelo
V máji tanečníci režírovali natáčanie seň Ranný
zachytáva
Happy videa pre mesto Nitra, ktoré Bubák. V lete
vinársku tematiku.
dosiahlo veľký úspech a dodnes si ešte chalani stihli natočiť spolu
O tanečníkoch sme sa mohli doho pozrelo vyše 74 tisíc ľudí.
s Rakbym jeden videoklip pod názvedieť viac aj vďaka interview pre
Neskôr tanečníkov oslovil raper zvom DUDY. V trende videoklipov
decembrové číslo najčítanejšieho
Rakby, ktorý natáčal nový video- tanečníci pokračovali a následne
slovenského mesačníka pre muža
klip k piesni Pod Papučou. Chlap- natočili videoklip s raperom SuvereSlovakMan magazín, v ktorom
ci už v roku 2013 spolupracovali nom, s ktorým už taktiež spolupra-
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Archeoskanzen
Dňa 14. septembra 2014 sa konal
v miestnej časti Malá Maňa prvý
ročník Veľkomoravského Mikrofestivalu. Toto podujatie bolo realizované v objekte gazdovského domu
č.4, v ktorého areáli vzniká archeoskanzen zameraný na obdobie raného stredoveku, konkrétne na obdobie Veľkej Moravy a rok cca 850 n.l..
Na podujatí mali návštevníci možnosť vidieť ukážky dobového
odievania, repliky výzbroje a výstroje, ukážky boja historickými
zbraňami, predmety používané v
každodennom živote ale i doposiaľ
vybudované trvalé kulisy ranostredovekých budov.
Organizátorom a budovateľom je
Občianske združenie Rodolesie,
ktoré v Malej Mani zastupuje Mgr.
Štefan Štefanides. Toto združenie sa
zaoberá práve zobrazovaním života
na Veľkej Morave. Vzniklo v roku
2012, zamerané na raný stredovek,
experimentálnu archeológiu a oživenú históriu.
Prezentácia histórie pre verejnosť
pomocou aktivít a činností – dynamické predvádzanie remesiel, replík objektov, odievania, výzbroje,
výstroje a vojnového umenia, až po
každodenný a duchovný život.
Do konca marca 2014 stál objekt
archeoskanzenu v obci neďaleko
Žiaru nad Hronom. Tam bol trvalo
rozkrádaný a vandalizovaný. Napokon na konci marca podpálený „neznámym páchateľom“ jeden z objektov. Polícia páchateľa samozrejme
neodhalila.
Po tejto udalosti sme sa rozhodli
presťahovať skanzen na novú lokalitu v časti obce Maňa a začať s
výstavbou na pozemku záhrady
gazdovského domu. Výmera pôvodného archeoskanzenu sa zmenšila,
ale výťažnosť priestoru sa napriek
tomu zintenzívni.
Na objekte aktuálne stojí rekonštrukcia drážkového domu, drevoremeselného prístrešku, kováčskej
dielne a kostra poľnohospodárskeho
prístrešku. Do konca roka 2014 sme
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vďaka skvelému počasiu a teplej jeseni dokončili gyneceum – textilnú
dielňu.
Plánujeme osloviť školy v regióne a
s niekoľkými ďalšími remeselníkmi,
s ktorými sme už vstúpili do kultúrno–remeselnej spolupráce venovať
sa školskej mládeži a ponúkať im
vyučovanie histórie živou formou...
V roku 2015 plánujeme okrem ďalšieho ročníka Mikrofestivalu a práce
so školskou mládežou zorganizovať
niekoľko podujatí orientovaných na
obdobie Veľkej Moravy.
(Mgr. Štefan Štefanides)

Máňanská
kvapka krvi
– darovaná aj ocenená
Dňa 11. septembra 2014 sa v kultúrnom dome v Mani uskutočnil
odber krvi. Krv darovali:
Andrej Balla, Marek Balla, Peter
Bányi, Mgr. Marek Baranec, Pavel
Bařina, František Belenčík, Peter
Benda, Jozef Cigáň, Mgr. Eva Cigáňová, Dušan Holka, Vladimír
Holka, Miroslav Hoppan, Oľga
Hoppanová, Veronika Hrušovská,
Jozef Hrušovský, Mária Kohajdová, Slavomír Németh, Bc. Ľudmila Peceková, Ing. Matej Polák, Ján
Riban, Kristína Sádovská, Ing. Igor
Sádovský, Ing. Tomáš Sádovský,
Zuzana Straňáková, Mária Srnková, Dominik Tinák ml., Dominik
Tinák st., Anežka Tináková, Peter
Turza, Alžbeta Vojteková, Eva Víziová, Angelika Vlasáková, Mgr. Katarína Výberčiová. Všetkým veľmi
pekne ďakujem – svojou účasťou
prispeli k záchrane ľudských životov.
Pri príležitosti Stretnutia jubilantov
- 8. 11. 2014 - sme jubilujúcich darcov odmenili malou pozornosťou.
Kvety dostali Igor Báni a Stanislav
Hudec. Vecné dary sme odovzdali
Mgr. Eva Cigáňovej, Slavomíre Tinákovej a Alžbete Vojtekovej.
Dobrovoľných darcov sme oceňo-

vali aj v decembri - počas Vianočnej akadémie, kedy sme našim spoluobčanom za bezplatné darovanie
krvi a dosiahnutie potrebných odberov odovzdali Jánskeho plakety. Za desať bezplatných odberov
bronzovú Jánskeho plaketu získali:
Lucia Horníková, Bc. Jana Kosáková, Marcel Čáni a Bc. Jaroslav Valkovič.
Za dvadsať bezplatných odberov
striebornú Jánskeho plaketu získal Jaroslav Farbár. Pani Alžbete
Vojtekovej bola odovzdaná vzácna
- diamantová Jánskeho plaketa,
ktorú získala za šesťdesiat bezplatných odberov. Všetkým darcom,
za ich životnú filozofiu a veľké odhodlanie pomáhať tým, ktorí to
potrebujú, patrí náš obdiv a vďaka.
Touto cestou chcem poďakovať
žiakom materskej a základnej školy
za úžasný program a všetkým pedagógom, ktorí sa na jeho príprave
podieľali. Veľká vďaka patrí i riaditeľke školy Mgr. Eve Abrmanovej
za to že, nám umožnila odovzdať
tieto ocenenia počas školského
programu, z ktorého sme mali prekrásny zážitok. Poďakovanie patrí
aj Obecnému úradu za celoročnú
podporu.
14. januára 2015 sa v našej obci
uskutočnil odber krvi mobilnou
transfúznou jednotkou. Túto vzácnu tekutinu nezištne darovali:
Andrej Balla, Mgr. Andrea Banásová, Mgr. Marek Baranec, Peter Benda, Vladimír Bujdák, Jozef Cigáň,
Mgr. Eva Cigáňová, Dušan Holka,
Vladimír Holka, Jozef Hrušovský, Patrik Kucsa, Ivana Kosáková, Slavomír Németh, Bc. Ľudmila
Peceková, Kristína Sádovská, Ing.
Igor Sádovský, Juraj Sivák, Bronislava Siváková, Zuzana Straňáková, Maroš Supek, Dominik Tinák,
Anežka Tináková, Ing. Jozef Tóth,
Miloslava Turanová, Alžbeta Vojteková, Eva Víziová, Mgr. Katarína Výberčiová. Všetkým za účasť
ďakujem a teším sa na stretnutie v
máji. Zároveň pozývam i Vás, príďte medzi nás!
(Bc. Ľudmila Peceková)
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Udialo sa ......september 2014 až január 2015
17.9.2014 – Parkovisko pri lekárni bolo obnovené uložením
novej asfaltovej vrstvy.

19.9.2014 – Na ulici A. Hlinku
boli na miestnej komunikácii
asfaltovou zmesou opravené –
vyrovnané poklesnuté časti na
miestach bývalých „zbožných
jám“. Podobne boli opravené
i najviac poklesnuté časti okrajov
cesty na ulici P. O. Hviezdoslava.
20.9.2014 – Chodníky na Dlhej

ulici po oboch stranách hlavnej
cesty boli už dlhý čas vo veľmi
zlom stave. Ich nerovný, skoro
neschodný stav bol spôsobený značným poklesnutím skoro
v celej dĺžke v miestach uloženia
telekomunikačného kábla pod
nimi. V súčasnosti boli chodníky
z celkovej dĺžky 1126 m obnovené v dĺžke 730 m. Rekonštrukcia spočívala v podsype a zhutnení podkladového kameniva
v miestach veľkých nerovností
a opätovnom uložení pôvodných
kociek. Následne bola uložená
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zber textílií ešte nebol možný.

asfaltová vrstva.
25.9.2014 – Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce
obnovili náter oplotenia okolo
kultúrneho strediska a cintorína v Malej Mani.

26.9.2014 – Pracovníci obce odstránili z obecnej cesty nad vinicami Starej Hory v smere od
Trávnice materiál, ktorý bránil
prechodu dopravných prostriedkov po tejto ceste. Vyčistiť plochu
tejto cesty bolo potrebné preto, že
z dôvodu nemožnosti jej využívania bola v súčasnosti vychodená až na ornej pôde, ktorú nebolo
možné využívať na poľnohospodárske účely.

29.9.2014 – Umiestnením dvoch
nových zberných kontajnerov sme v spolupráci s humanitárnou organizáciu „Humana“
v našej obci rozšírili možnosť
celoročného zberu použitého
šatstva, textilu a topánok , ktoré
budú použité na charitatívne
účely. Jeden kontajner je doplnený k už existujúcemu vo Veľkej Mani pri Jednote, pretože ten
kapacitne nepostačoval a býval
preplnený a druhy je pristavený
pri kontajneroch separovaného
odpadu v Malej Mani, kde takýto

30.9.2014 – Fasádny náter na
budove zdravotného strediska
bol už po zhruba 30-tich rokoch
v zlom stave a preto sme pristúpili k jeho obnove. Pôvodný náter
Dikoplast bolo potrebné odstrániť skoro z celej plochy a vzhľadom na poškodenie, poopadávanie a nerovnosti podkladovej
kožovky bolo nutné vykonať olištovanie všetkých rohov a hrán.
Následne bola celá plocha fasády
zapucovaná.
2.10.2014 – Na ulici F. Jurigu pri
obecných nájomných bytovkách
sme premiestnili kontajnery separovaných odpadov z blízkosti
detského ihriska na vhodnejšie
miesto na druhej strane ulice
a rozšírili sme ich počet o ďalší
kontajner na zber papiera, pretože jeden súčasný nepostačoval.

6.10.2014 – Naša obec podpísala
s MAS Združenia Termál zmluvu o poskytnutí dotácie vo výške
1800.- € na vybudovanie cykloturistického prístrešku pri rybníku.
6.10. 2014 – Na lavičkách v cintoríne v Malej Mani bola vykonaná kompletná výmena poškodených lát a ich náter.
7.10.2014 – Budova zdravotného strediska dostala obnovením
vonkajšieho fasádneho náteru
nový vzhľad.
8.10.2014 – Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce
ukončili čistenie odtokových
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žľabov na ulici A Hlinku, odstránili burinu a nánosy zeminy z betónovej platne za športovou kabínou a z okrajov cesty v
Uličke a z časti ulice P. O. Hviezdoslava. Vyčistili tiež jarok na
konci Legionárskej ulice, z ktorého odstránili porast prerastených
kríkov. V Malej Mani obnovili
náter ohrady okolo kostola.
9.10.2014 – Architektonicko-urbanistická štúdia „Amfiteáter
a park – Maňa“ je ukončením
viacmesačnej práce, ktorej súčasťou boli i diskusie na obecnom
zastupiteľstve, na stretnutí s občanmi, zisťovanie názorov a zapracovanie podnetov, pripomienok a návrhov. Tento dokument
je základným návrhom a koncepciou budúceho možného riešenia
obnovy a budovania parku s viacerými variantmi. Bude podkladom k postupnému vypracovaniu projektovej dokumentácie
k stavebnému povoleniu pre jednotlivé stavebné objekty, ktorými
by mali byť hľadisko amfiteátra, prístupová cesta, chodníky, osvetlenie, detské ihrisko,
chodník s fitnes náradím pre
mladých, sadové úpravy atď..
Štúdia je záujemcom dostupná
v tlačenej forme na obecnom
úrade a v elektronickej podobe je sprístupnená na obecnej
webovej stránke spolu s vizualizáciami v kolónke „Obec“
pod názvom „Park a amfiteáter“
a aktívnu názornú animáciou si
môžete pozrieť vo „Videogalérii“.
10.10.2014 – Pravdepodobne
úmyselne rozbité dopravné zrkadlo na križovatke pri železničnej stanici v Malej Mani bolo
nahradené novým. Dúfajme, že
tentoraz vydrží dlhšie.
11.10.2014 – Lejaky a prietrže
mračien v poslednom čase od4

halili viaceré netesnosti na strechách obecných budov. Preto sme
na streche domu kultúry a materskej školy utesnili praskliny
v izolácii špeciálnou izolačnou
hmotou (gumoasfaltom) a na budove obecných bytoviek okolie
komínov montážnou penou. Na
budove na Domovine 1 drobné
opravy už nepomôžu, bude potrebné vymeniť celú krytinu.
13.10.2014 – V obci bol opäť vykonaný odchyt psov, pri ktorom
bolo do útulku odvezených 6 dospelých psov a 3 šteniatka.
14.10.2014 – Obnova budovy zdravotného strediska bola
ukončená vytvorením obvodového nálepku okolo budovy, zapustením zvodu dažďovej vody do
podzemného zberného priestoru, vyrovnaním okolitého terénu
zeminou a výsevom trávy.

20.10.2014 - Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce
zafarbili ohradu okolo trhoviska a zábradlie pri základnej škole. Na začiatku Domoviny prečistili prietoky pod mostíkmi a
prehĺbili a vyčistili odtokový žľab,
ktorý bol pri poslednom lejaku
zanesený zmytou zemou z role.

v Malej Mani sme vysadili 5 vyše
trojmetrových briez a viacero
okrasných kríkov, ktoré spestria
tento priestor a v horúcich dňoch
vytvoria aj potrebný chládok.
27.10.2014 - Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce
zafarbili ohradu okolo lekárne,
vypleli burinu zo záhonov na námestí a vyzametali všetky chodníky na námestí, okolo parku
a v cintoríne.
29.10.2014 – Starosta obce zvolal
prvé zasadnutie okrskových volebných komisií pre komunálne
voľby, na ktorom členovia komisií zložili predpísaný sľub a zvolili
si predsedov a podpredsedov jednotlivých komisií.
30.10.2014 – Rímskokatolícky
farský úrad v Mani v spolupráci
s obcou podal žiadosť na Nitriansky samosprávny kraj o dotáciu
na opravu národnej kultúrnej
pamiatky sochy sv. Floriána,
ktorá stoji pri kostole. Žiadosti predchádzalo vykonanie odborného reštaurátorského prieskumu s návrhom spôsobu na
reštaurovanie a súhlas Krajského
pamiatkového úradu v Nitre.
4.11.2014 – Na brehu rybníka
pod vinohradmi máme odo dnes
nový altánok, ktorý sme vybudovali v rámci spoločného projektu
Miestnej akčnej skupiny Združenia Termál (MAS ZT) ako cyk-

22.10.2014 – Na detskom ihrisku

loturistický prístrešok – odpočívadlo na cykloturistickej trase.
Altánok bude slúžiť nie len cyklistom, ale i rybárom a všetkým
Máňanský hlásnik1

návštevníkom tohto pekného zákutia v našom chotári. Na vybudovanie altánku, ktorého celková
hodnota je 2 000.- €, sme z Nitrianskeho samosprávneho kraja
získali dotáciu 1 800.- €.
10.11.2014 – V spoločenskej
miestnosti v Malej Mani boli
namontované nové garniže a zavesené nové záclony, čo po predchádzajúcej maľovke tiež prispelo k skrášleniu vnútorného
priestoru.
11.11.2014 – Vzhľadom na to,
že stavebné povolenie na rekonštrukciu – zateplenie kultúrneho domu malo platnosť do
12.11.2014, predĺžili sme jeho
platnosť o ďalšie dva roky.
12.11.2014 – Pani Alžbeta
Branšteterová z Malej Mane sa
v tento deň dožila krásneho životného jubilea 90-tich rokov. Pri
tejto príležitosti jej starosta obce
a pracovníčky obecného úradu
osobne i v mene celej obce zablahoželali a zapriali do ďalších
rokov veľa zdravia, lásky, radosti
a rodinnej pohody v kruhu svojich najbližších. V tento slávnostný deň bol vykonaný i zápis tohto
jubilea do pamätnej knihy obce.
13.11.2014 – Pracovníci Inšpektorátu životného prostredia, Hasičského a záchranného zboru
a Obce Maňa dňa 11.11.2014
zasahovali počas mimoriadnej
udalosti pri odstraňovaní ropnej látky zo studne rodinného
domu v Malej Mani. Znečistenie
vody bolo spôsobené pravdepodobne naftou neznámym páchateľom. Ropná látka bola zo
studne odstránená hydrofóbnym
sorbentom a likvidáciu tohto nebezpečného odpadu zabezpečila
obec prostredníctvom oprávnenej organizácie.
Máňanský hlásnik

24.11.2014 – Pracovníci obecného úradu opravili poškodené rohové lišty na schodisku v budove
obecných nájomných bytov a doplnili tepelnú izoláciu (nobasil)
nad podkrovnými bytmi. V materskej škole opravili poškodenú
izoláciu strechy.
26.11.2014 - Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce
obnovili nátery autobusových
zastávok, stojanov na bicykle,
konštrukcie prekrytia vchodov
do zdravotného strediska, ohrady
okolo sochy Sv. Jána Nepomucké-

ĺ
ho, všetkých stĺpikov
dopravných
značiek na miestnych komunikáciách. Kosili plochu parku za

potokom, zametali priestory námestia, chodníkov, ciest a amfiteátra v parku. V cintoríne v Malej
Mani vyčistili viaceré zarastené
hroby a ohradu cintorína od povyrastaných kríkov.

pracovné stretnutie k príprave
ustanovujúceho zasadnutie OZ
a k prerokovaniu návrhu rozpočtu na roky 2015 až 2017 a návrhov pripravených všeobecne záväzných nariadení obce.
15.12.2014 – Pracovníci obce
dokončili opravu oplotenia futbalového ihriska v dĺžke cca 100
m doplnením a výmenou stĺpikov
a pletiva, na Dlhej ulici pokračovali v oprave chodníka, vo vitrínach pred domom kultúry umiestnili nové maľované mapy nášho
okolia (Nové Zámky a okolie,
Ponitrie a Požitavie, Tekov), opravili – spevnili radlicu na odhŕňanie snehu, poodvážali nahrabané
lístie z okolia kostola, doviezli
stromčeky na vianočnú výzdobu
kostola, nainštalovali vianočnú
výzdobu v obci, skriňu na matrike zabezpečili podľa predpisu
uzamykateľným mechanizmom.

22.12.2014 – Obec riešila priestupok nedovoleného nakladania
s komunálnymi odpadmi, pričom bola udelená bloková pokuta vo výške 16 €.

1.12.2014 – Obec prevzala od
doterajšieho nájomcu priestory
trojizbového bytu v obecných
bytovkách a na základe novej nájomnej zmluvy ich súčasne odovzdala novým nájomcom.

24.12.2014 - Deti a mládež rozniesli Betlehemské svetlo do rodín v celej obci. Túto aktivitu sme
realizovali v našej obci už po piatykrát. Veľmi milo nás potešila
iniciatíva detí, ktoré samy prejavujú záujem a do tejto aktivity sa
ich zapojilo asi tridsať.

2.12.2014 – Starosta obce zvolal novozvolených poslancov
obecného zastupiteľstva na prvé

30.12.2014 – Starosta obce vydal
smernicu, podľa ktorej s účinnosťou od 1.1.2015 bude obec posky5

tovať zvýšený príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 100.- €.
7.1.2015 – V rámci príprav na
vypracovanie stavebných projektov pre výstavbu hľadiska
amfiteátra a úprav parku podala
obec na Krajský pamiatkový úrad
a Obvodný úrad životného prostredia žiadosti o ich stanoviská
k už vypracovanej architektonicko-urbanistickej štúdii „Amfiteáter a park Maňa“.
12.1.2015 – V budove základnej
školy bola dokončená rekonštrukcia kotolne a rozvodov
ústredného kúrenia. Rekonštrukcia pozostávala z odstavenia
jednej časti hlavného rozvodu
pod podlahou chodby na prízemí, v ktorej bol lokalizovaný trvalý únik vody a z vybudovania
nového rozvodu vedeného pod
stropom prízemia. V kotolni boli
dva nefunkčné kotle nahradené
jedným novým kotlom s potrebným výkonom a nainštalovaním prístroja na zmäkčovanie
vody. Hodnota rekonštrukcie je
17 209.-€.

13.1.2015 – V materskej škole
bola dokončená celková obnova
priestorov kuchyne a doplnenie
jej vybavenia. Na podlahe kuchyne a priľahlej chodby je nová
dlažba a priestor kuchyne je obložený novými obkladmi. Bola
vykonaná demontáž radiátorov,

zateplenie stien za nimi, náter radiátorov a ich spätná montáž. Inventár bol doplnený nerezovým
pracovným a servírovacím stolom, odkladacími policami, nerezovým drezom s podstavcom
a novou výlevkou. Kuchyňa je teraz plne profesionálne vybavená.

16.1.2015 – Pracovníci obce vybudovali novú prístupovú šachtu na žumpe pri zdravotnom
stredisku, opravili priľahlý poklesnutý chodník a opravili
osvetlenie sochy sv. J. Nepomuckého na námestí. Opravili
a sfunkčnili tiež prednú i zadnú
bránu areálu kostola.
22.1.2015 – Poslanci OZ na pracovnom stretnutí prerokovali
podkladové materiály k programu pripravovaného II. OZ.
27.1.2015 - Nevyužívanú miestnosť premietačky kina na 2.
poschodí kultúrneho domu sme
upravili ako rozšírený priestor
pre uloženie kníh z knižnice
a hudobných nástrojov. Ďalšie
dve priľahlé miestnosti sme upravili pre uskladnenie vysúšacích
prístrojov a iného materiálu. Vyčistili sme a upravili tiež skladový
priestor a miestnosti šatní hercov
pod pódiom v suteréne kultúrneho domu.
Viac fotografií z diania v obci
si môžete pozrieť vo fotogalérii
obecnej web-stránky.
Ing. Igor Sádovský

Nové knihy
v Knižnici Vševlada
Jozefa Gajdoša
7. 11. 2014 sme na Výstave kníh
Bibliotéka 2014 pre našu knižnicu nakúpili nové knihy. Využili sme dotáciu z Ministerstva
kultúry (600€) a obecné zdroje.
Za veľmi výhodne ceny sme priniesli 157 kníh v celkovej hodnote 940€, v priemere 5€/kniha.
Okrem toho sme v roku 2014
získali hodnotný knižný dar od
pani Anny Dojčanovej, za čo jej
aj touto cestou ďakujeme. V roku
2014 sme celkovo zapísali 212
nových kníh, z toho beletria pre
dospelých 124 kníh, detské knihy
31, encyklopédie a náučné knihy
57. Veríme, že z ponúkaného výberu - nielen z nových kníh - si
každý z knižnice odnesie knihu
pre radosť a potešenie. Knižnica
je otvorená v pondelok doobeda, stredu a štvrtok od 12:00h
– 16:30h a v piatok od 11:30h –
18:00h. Tešíme sa na Vás.
(Jarmila Trungelová)

Detský Silvester
31.12.2014 Predsedníctvo Kresťanskodemokratického klubu v
Mani zorganizovalo jubilejné v
poradí už 25. Silvestrovské popoludnie pre deti a mládež. Veselá
rozlúčka so starým rokom bola
tradične spestrená hrami, občerstvením a bohatou tombolou,
na ktorú finančne prispela obec
a sponzorsky predajňa Agro Kvet
pána Mariána Beduša a predajňa
Darčekovo pani Lídie Jančekovej.
Vďaka patrí tiež pani kuchárke
Helene Hajnalovej, ktorá každoročne deťom navarí chutný čaj.
Ing. Igor Sádovský

Úcta k starším

Mesiac október je venovaný Úcte k starším. 19. 10. 2014 sme pozvánkami pozvali všetkých seniorov na
malé posedenie spojené s vystúpením charizmatického nevidiaceho umelca s krásnym hlasom a veľkým
srdcom Maroša Bangu - nazývaného aj slovenský Bocelli.
(Jarmila Trungelová)
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Stretnutie sedemdesiatnikov
Dňa 25. 6. 2014 som zorganizovala stretávku spolužiakov narodených v roku 1944. S námahou ale i s húževnatosťou som
sa dala hľadať mojich spolužiakov z Mane, Malej Mane, Vlkasu a Kmeťova. Podarilo sa mi
ich telefonicky obvolať a srdečne ich pozvať na stretávku. Spolu sa nás zišlo, vďaku Bohu, ešte
22. Podvečer sme mali slávnostnú svätú omšu, po ktorej každému osobitne udelil pán kaplán
svoje novokňazské požehnanie.
Bol to veľmi dobrý a príjemný
pocit, s ktorým sme odchádzali
z nášho kostola Sedembolestnej
Panny Márie. Po sv. omši naše
kroky viedli na cintorín, kde
sme si uctili pamiatku našich
spolužiakov, ktorí nás opustili.
Položili sme veniec k hlavnému
krížu, zapálili kahančeky a spoločne sa pomodlili. Potom sme
šli do kultúrneho domu, kde
nás čakali krásne prestreté stoly
a bohaté pohostenie, ktoré nám
pripravili kuchárky – za čo im
všetci ďakujeme a prajeme veľa
zdravia a šťastia. Nasledovalo
privítanie všetkých spolužiakov
i pána kaplána Jozefa Plutin-

ského, ktorý prijal pozvanie na
našu stretávku. Vzájomne sme sa
predstavili a každý povedal niečo
o svojom živote, rodine. Srdečne
sme medzi nami privítali aj JUDr.
Danielu Švecovú, teraz predsedníčku Najvyššieho súdu v Bratislave, ktorá sprevádzala manžela
– nášho spolužiaka Pavla Šveca
z Kmeťova. A potom už bola diskusia, debata a nechýbal ani spev
a dobrá nálada ktorá trvala skoro
do polnoci. Nechcelo sa nám ísť
domov, lebo sme boli radi, že sme
sa opäť zišli po desiatich rokoch,
hoci nás už bolo menej ale o to
srdečnejšie bolo naše stretnutie
a pri rozlúčke od dojatia nezostalo jedno oko suché. Spolužiaci
vyslovili želanie, aby sme sa stretávali častejšie i napriek tomu, že
už máme vyšší vek. Sľúbila som
im, že zorganizujem stretávku na
naše 75 jubileum, ale všetci kričali, že na 71 a pravidelne každý ďalší rok. A preto, ak budem
zdravá zorganizujem stretávku
každý rok. Ďakujem všetkým,
ktorí mi pomáhali s adresami
alebo mi zavolali domov. Srdečná
vďaka.
(Melánia Vašeková)

Stretnutie jubilantov
Tradičnou aktivitou Zboru pre
občianske záležitosti pri Obecnom zastupiteľstve v Mani je
Stretnutie jubilantov, ktorí sa dožívajú 50 rokov života a oslavujú
strieborné svadby. Už dlhé roky
sa pravidelne organizujú tieto
stretnutia, tradícia bola porušená iba v roku 2013, kedy sa pre
malý záujem stretnutie nekonalo.
Preto sme 8. 11. 2014 zorganizovali stretnutie dvoch ročníkov
a pozvali sme jubilantov narodeMáňanský hlásnik

ných v rokoch 1963 a 1964 a tiež
strieborných manželov z roku
2013 a 2014. Podujatie sa začalo svätou omšou a pokračovalo
v obradnej miestnosti, kde jubilantov prijal starosta obce Ing.
Igor Sádovský. Kultúrny program
pripravila Folklórna skupina Dolina a o dobrú zábavu sa postaral
Jozef Cigáň.
(Jarmila Trungelová)

HODY

Obec Maňa na sviatok patrónov
našich kostolov pripravila pre občanov a návštevníkov obce hodové
slávnosti.
Na malomáňanské hody – 7. 9.
2014 hodárov zabávala Močenská
kapela z Močenku.
O týždeň neskôr sa na sviatok Sedembolestnej Panny Márie konali
hody v miestnej časti Veľká Maňa.
Trvali tri dni. Začali v sobotu futbalovými zápasmi žiakov a dorastencov a večer pokračovali ľudovou
veselicou v miestnom parku. Nedeľa sa začala slávnostnou svätou
omšou, popoludní záhradkári
otvorili Výstavu ovocia, zeleniny
a kvetov. Počas hodového jarmoku
koncertovala pred kultúrnym domom Kysucká vrchárska heligónka
a samozrejme nechýbal ani hodový futbalový zápas. V pondelok sa
konal tradičný futbalový zápas, kde
si zahrali starší páni a pokračovala
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov.
(Jarmila Trungelová)

FESTIVAL KRESŤANSKÝCH SPEVOKOLOV
Farský úrad v spolupráci s mladými našej farnosti spoločne
pripravili 2. ročník festivalu pod
názvom „BOŽÍ DOTYK 2014“.
Konal sa 18. októbra 2014 v kultúrnom dome. Cieľom akcie bolo
privítať a vypočuť si mladých
ľudí, ktorí oslavujú Boha piesňami a takto vzájomne duchovne
pookriať.
Na festivale vystúpilo 9 spevokolov a kresťanských kapiel. Boli
zastúpené obce z nášho dekanátu
aj mimo neho: Veľké Lovce, Šurany, Michal nad Žitavou, Kmeťovo, Maňa, Vráble, Radava, Dolný
Ohaj a dokonca aj Skalica. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník a na
nadväzovanie krásnych priateľstiev.
(Mgr. Jana Vidová)
7

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB V OBCI MAŇA - 15.11.2014
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu : 1634
Počet odovzdaných obálok :
974
Volebná účasť :
60 %
Počet platných hlasov odovzdaných vo voľbe poslancov Obecného zastupiteľstva:
Volebný obvod č. 1

počet hlasov

1. Peter Hudec, Ing., nezávislý kandidát
2. Igor Báni, SMER-SD, KDH
3. Dominik Tinák, nezávislý kandidát
4. Jozef Tóth, Ing., SMER-SD, KDH
5. Jozef Trungel, SMER-SD, KDH
6. Mária Černáková, nezávislá kandidátka
7. Matej Polák, Ing., SMER-SD, KDH
8. Jana Abrmanová, nezávislá kandidátka
9. Zuzana Račeková, Mgr., nezávislá kandidátka
10. Andrea Pősová, Mgr., SMER-SD, KDH
11. Vojtech Gatyáš, SNS
12. Eva Chudivániová, SNS
13. Jozef Gajdoš, Ing., nezávislý kandidát
14. Pavol Gubric, Ing., nezávislý kandidát
15. Jozef Hrušovský, nezávislý kandidát
16. Michal Šulka, Bc., nezávislý kandidát
17. Jana Čeryová Gajdošová, Ing., nezávislá kandidátka
18. Helena Čačíková, SMER-SD, KDH
19. Mária Pintérová, SNS
20. Pavel Trstiansky, SMER-SD, KDH
21. Marta Kačkovičová, nezávislá kandidátka
22. Eleonóra Sulanová, SNS

303
285
285
282
273
270
270
249
239
235
228
219
213
206
198
198
168
154
134
123
99
96

Volebný obvod č. 2
1. Martin Lauro, SMER-SD, KDH
2. Adrián Šuba, SNS
3. Vojtech Maczvalda, SMER-SD, KDH

70
57
33

Počet platných hlasov odovzdaných vo voľbe starostu obce:

1. Igor Sádovský, Ing., SMER–SD, KDH
2. Slavomír Goda, nezávislý kandidát
3. Ladislav Černák, JUDr., SNS
4. Juraj Gajdošík, nezávislý kandidát

539
212
205
14

55,6 %
21,9 %
21,1 %
1,4 %

POZDRAV A POĎAKOVANIE
Pred Vianocami sme dostali milý list od Komunity
Gratia, jeho obsah patrí všetkým občanom. Uvádzame
ho v plnom znení:
„Drahí naši priatelia!
Čas adventu a Vianoc je časom, keď viac myslíme na svojich drahých, blízkych a priateľov. Aj Vy všetci, milovaní
občania Mane a farníci, patríte medzi našich najbližších.
Spája nás predovšetkým Kristova láska a potom aj láska k Mons. Viliamovi Hoťkovi. Je jedným z Vás. Narodil
sa v Mani a tam odpočíva aj jeho telesná schránka. Jeho
8

múdrosť, svätosť života a jeho láska je rozliata
vo Vašich srdciach aj keď ste ho mnohí nepoznali. Sme Vám veľmi vďační, že vôňu jeho
duchovnosti u Vás nájdeme vždy, keď si spomíname na krásu jeho kňazstva a veľkú ušľachtilosť jeho osobnosti.
V septembri sme si pripomenuli blížiacich sa
sto rokov od jeho narodenia a dvadsať rokov
odchodu do večnosti. Všetci zúčastnení zakúsili mocný Boží dotyk sprevádzaný prítomnosťou veľmi vzácneho hosťa mukačevského eparchu, vladyku Milana Šášika, CM
z Ukrajiny, ktorý ho osobne poznal.
Veľká naša vďačnosť patrí aj pánu farárovi
Chovanovi, ktorý mal pre nás vždy otvorené
veľké otcovské srdce. Vo svätých omšiach nezabúdame na neho.
Tento rok, vďaka Bohu, sme sa mohli znova
potešiť aj z vľúdneho a láskavého prijatia od
pána farára Janíka a pána kaplána Plutinského.
Svoju vďačnosť vyjadrujeme aj pánu starostovi Sádovskému, ktorý svoju úlohu zvláda príkladne a zodpovedne po stránke občianskej
i kresťanskej.
V Evanjeliu sa spomínajú aj skromné ženy,
ktoré „chodili s Pánom Ježišom a posluhovali mu...“ Pani Horníková, pani Trungelová a pani Bujdáková a iste aj iné ženy s materským milujúcim a skromným srdcom nás
sprevádzali po všetky roky. Prečo? Lebo chodia spolu s Pánom Ježišom! A to by sme Vám
všetkým, ako aj príbuzným Mons. Viliama
Hoťku chceli vyprosiť pri jasličkách. Aby ste
chodili spolu s Ním, pozerali na všetko jeho
pohľadom, aby Vás napĺňala Jeho múdrosť
a nadovšetko Jeho láska. A aby sa zjavoval
skrze Vás svetu tak, ako sa zjavil skrze Pannu
Máriu a svätého Jozefa – teda vo Vašich rodinách, z ktorých vzídu aj duchovné povolania.
Je rok zasväteného života!
Boh Vám všetkým žehnaj! S vďačnosťou Komunita Gratia,
páter Ľubor Schlossár a sestra Gratia,
Nový Bydžov, 9.12.2014“
Máňanský hlásnik

STRETNUTIE ŠESŤDESIATNIKOV
4. októbra 2014 si dali stretávku spolužiaci, ktorí ukončili ZDŠ v Mani
v roku 1969 a v roku 2014 sa dožili
60 alebo 61
rokov. Zo
47 žijúcich
spolužiakov
sa stretávky
zúčastnilo
31 osôb.
Stretávka začala
svätou omšou, nasledovala spomienka na
zomrelých spolužiakov položením
kvetov a zapálením sviečok na miestnom intoríne.
Na školské časy sme si zaspomínali
pri návšteve Základnej školy v Mani.
Spoločenskej časti stretávky sa zúčastnili i bývalí triedni učitelia Da-

niela Cigáňová a Ladislav Černák.
Organizátorky stretnutia Mgr. Eva
Abrhanová a Vlasta Levická pripravili
nástenku fotografii
zo
školských
čias. Pri prezeraní fotografií sme si
vybavili rôzne udalosti
napr. lyžiarsky
zájazd
v Oraviciach,
p o l i e v a č k y,
nedeľné popoludnia na futbale, brigádu v družstevnom vinohrade a pod. Stretávka bola spestrená výstavou obrazov
nášho spolužiaka PaedDr. Miroslava
Poláka.
Pri dobrej zábave sme pobudli takmer
do rána.
(Mgr. Eva Abrhanová)

ZVONY NAD KRAJINOU
Na jeseň sa nám podaril husársky
kúsok, keď Rádio Regina pripravilo
hodinovú reláciu Zvony nad krajinou, v ktorej celému Slovensku
predstavilo našu obec.
11. 11. 2014 našu obec navštívili redaktori Janka Bleyová a Dalibor Uhlár, ktorí s našimi občanmi nahrali
viac ako 6 hodín rozhovorov. Stretli
sa s občanmi, zástupcami spoločenských organizácií, starostom obce,
ktorí im predstavili obec z rôznych
uhlov pohľadu. Výsledkom celodennej práce bola relácia Zvony nad
krajinou - odvysielaná 23. 11. 2014
o 11,00 h.
Naše poďakovanie patrí hlavne Nore
Turancovej zo Slovenského rozhlasu, ale aj občanom, ktorí svojou troš-

kou prispeli k tvorbe zaujímavej relácii:
Mgr. Mária Bednárová, Ing. Rudolf Bugár, PaedDr. Mária Bujdáková, manželia Bernardína a Jozef Cigáňoví, Štefan
Černák, Ing. Pavol Gubric, Dušan Herda, Viliam Horník, Ľudmila Horníková, Mgr. Ivana Hrašková, Ing. Peter
Hudec, Jannete Imrová, Ivan Miček,
Ing. Matej Polák, Mgr. Andrea Pösová,
Ing. Igor Sádovský, Štefan Štefanides,
Jozef Trungel, Jarmila Trungelová,
PaedDr. Veronika Trungelová, Melánia
Vašeková.
Reláciu z 23. 11. 2014 si môžete vypočuť v archíve RTVS:
http://www.rtvs.sk/radio/
arhiv/1709/83361
(Jarmila Trungelová)

Aktivity
ZO ZPCCH a SZTP
V poslednom štvrťroku sme pripravili pre našich členov rekondično-rehabilitačný pobyt v Sklených
Tepliciach. Záujem bol dosť veľký
-zúčastnilo sa ho 19 členov a všetci
boli spokojní. Dobre oddýchnutí,
nabrali nových síl a prejavili záujem o takéto pobyty i roku 2015.
15. 10. 2014 - deň kúpania na termálnom kúpalisku v Komárne. Aj
jednodňový oddych, kúpeľ v teplej
vode spraví svoje čaro. Kĺby sa zohriali a aspoň trochu prestali bolieť.
21. 11. 2014 už po štvrtýkrát sme
usporiadali Batôžkové posedenie.
Treba sa trochu zastaviť, posedieť,
porozprávať a kde to je najlepšie? No predsa pri dobrej zábave.
Tento rok sa o kultúrny program
postarala naša Folklórna skupina
Dolina. Svojim vystúpením mladí
predviedli, že nie sú im ľahostajné
naše tradície. Veľké ďakujem patrí
všetkým účinkujúcich, zvlášť Mgr.
Márii Bednárovej a Bc. Marcelovi
Macákovi za prípravu programu.
Pri hudbe, tanci a bohatej tombole sme sa dobre zabavili. Teším sa,
že na posedení nás už bolo viac
ako vlani. Moje poďakovanie patrí
všetkým zúčastneným, ale i prispievateľom do tomboly. A ak budeme zdraví stretneme sa o rok
zasa.
6.12.2014 Mikuláš - nezabudol ani
na naše deti v organizácii a obdaroval ich sladkým darčekom. V
predvianočnom čase sme nezabudli ani na našich najstarších členov,
ktorých sme navštívili a venovali
im malý darček. Na záver by som
chcela zaželať všetkým v novom
roku veľa, veľa zdravia. Ďakujem a
teším sa na ďalšiu spoluprácu.
(Anna Jančová)

ČINNOSŤ ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE
SLOVENSKÉHO ZVÄZU ZÁHRADKÁROV V MANI
Počas hodových slávností v našej obci sme zorganizovali tradičnú Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov. Na výstave bolo
prezentovaných vyše 200 vzoriek ovocia, zeleniny a kvetov z našich záhrad. Návštevníci výstavy mali možnosť vybrať
najkrajšie exempláre výstavy. Najviac bodov dosiahla kolekcia kaktusov od pestovateľa Jána Popíka, ktorý prezentoval
nádherné kaktusy takmer z celého sveta a tiež ukážku rozmnožovania a pestovania kaktusov.
pokračovanie na str. 15
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Život v našej škole
Riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Eva Abrmanová, zástupkyňa Mgr. Oľga Barancová a pedagógovia školy aj v novom
školskom roku 2014/2015 vytvorili
príjemné prostredie a množstvo akcií, ktorými sa snažia žiakov nielen
vzdelávať, ale aj vychovávať.
Mesiac september znamenal pre
všetky deti začiatok nového školského roka. Od začiatku nikto nezaháľal a s chuťou sa „zahryzol“ do
prvej akcie s názvom Farebný týždeň
zdravia, ktorej organizátorkou bola
p. uč. Banásová. Zdravie je jedným
z najväčších darov, ktoré človek má,
a preto si ho musí vážiť. Žiaci počas
celého týždňa zdravými potravinami

a farebným oblečením vyzdvihovali myšlienku stravovania, ktoré
prospieva ľudskému organizmu. Za
svoju snahu bol každý odmenený
chutnou odmenou v podobe jabĺčka,
ktoré darovali záhradkári, za čo im
ďakujeme. Zdravie sa neodmysliteľne spája s vitamínmi, ktoré sú obsiahnuté v ovocí a zelenine. Práve tieto
dve zložky sa stali hlavnými „postavičkami“ na našej výstave. Niekto
môže namietať, že ich nemá rád,
ale sladké jabĺčko alebo chrumkavá
mrkvička neraz potešia.
Tento mesiac sa niesol aj v znamení cudzojazyčných súťaží, ktoré si
mnohí obľúbili v predošlých rokoch.
Európsky deň jazykov vytvára pre

všetkých zúčastnených priestor na
oboznámenie sa s inojazyčnými kultúrami, ale taktiež aj priestor hravou
formou sa zdokonaliť vo vyučovacom jazyku. P. uč. Sulanová Hrašková a p.uč. Pösová pripravili pre
žiakov 3. – 6. ročníka zaujímavé úlohy, v ktorých si žiaci preverili svoje
logické myslenie a už nadobudnuté
poznatky z predchádzajúcich školských rokov.
Aj v nasledujúcom mesiaci októbri si

naši najstarší žiaci 9. ročníka v rámci
výučby nemeckého jazyka pripravili
ukážky nemeckej a rakúskej kuchyne. Pod vedením p. uč. Pösovej sa
žiaci „kulinárskou“ formou dozvedeli niečo nové o gastronómii nemecky
hovoriacich štátov a mohli si zároveň
vyskúšať aj svoju zručnosť pri príprave sladkých dobrôt. Všetky špeciality

zožali veľký úspech a potešili nejedno bruško.
Počas októbra si na svoje prišli aj
milovníci histórie v rámci exkurzie
s názvom Tutanchamon, ktorá sa ko-

nala v Bratislave. Žiaci II. stupňa sa
s nadšením vybrali po stopách slávneho faraóna Egypta a mali možnosť
sa bližšie oboznámiť s rekonštrukciou jeho hrobky a s množstvom
rozličných artefaktov, ktoré miestami
vyrážali dych svojou krásou. V rám-

ci spomínanej exkurzie si p. uč. Trstianska pripravila pre 5. – 9. ročník
kvíz, ktorým sa všetci oboznámili
s postavou z histórie, ktorá ich sprevádzala počas návštevy výstavy.
Aj tento rok si žiaci II. stupňa „oprášili“ svoje vedomosti zo zdravotnej
oblasti, z oblasti biológie a ochrany
prírody počas jesenného účelového
cvičenia. Ich mladší spolužiaci sa vydali do prírody, kde absolvovali každoročnú trasu k rybníku. Vyzbrojení
energiou a dobrou náladou zvládli
vychádzku úspešne a už teraz sa tešia na ďalší deň strávený v obklopení
prírody.
Už druhý školský rok sme sa zapojili do česko-slovenského projektu
Záložka spája školy. Cieľom je nadviazanie kontaktov s inými školami
a podpora rozvoja čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.
Tento rok nám bola pridelená slovenská škola v Košiciach. Žiaci 1.
– 7. ročníka na hodinách výtvarnej
výchovy a literatúry na záložkách
stvárnili ľubovoľnou technikou svoju
obľúbenú knihu alebo postavu. Vy-

tvorili sme vyše 100 záložiek, ktoré
poputovali do iného slovenského
mesta, kde budú spríjemňovať číta10
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nie niekomu ďalšiemu.
V októbri sa konali aj športové súťaže, ktoré potešili milovníkov športu

a pohybu. Na majstrovstvách okresu v cezpoľnom behu sa zúčastnili V. Ondová /6.roč./, S. Oškerská
/6.roč./, A. Naď /9.roč./ a K. Kapitančík /9.roč./. Na majstrovstvách
okresu v bedmintone, ktoré sa konali
v Šuranoch, našu školu reprezentovali P. Horníková /8.roč./, V. Horváthová /8.roč./, T. Matis /8.roč./,
G. Kečkéš /8.roč./. Chlapci A. Naď
/9.roč./, M. Ondo /9.roč./, A. Molda
/9.roč./, M. Andrášik /9.roč./, K. Kapitančík /9.roč./, T. Matis /8.roč./, S.
Pecek /9.roč./, M. Kotlár /5.roč./ a L.
Harendarčik /7.roč./ úspešne zvládli
turnaj vo futbale odkiaľ priniesli 1.
miesto.
Ani v novembri pedagógovia nestrácali elán a neustále sa snažili deti
motivovať k tvorivej činnosti v rámci rôznych projektov. Aj naši rómski
žiaci dostali priestor na to, aby sa
zapojili do výtvarnej súťaže Rómske
farbičky. Žiaci T. Kotlár /6.roč./, M.
Kotlár /5.roč./, D. Kotlár /5.roč./,
M. Kotlárová /4.roč./, V. Kotlárová
/4.roč./, E. Kotlár /1.roč./ a S. Kotlárová /1.roč./ vytvorili maľbu na tému
Teba kto alebo čo inšpiruje.
Životné prostredie nemôže byť ľahostajné nikomu z nás, pretože
predstavuje všetko to, čo človeka
obklopuje. Aj my sa snažíme využívať všetky dostupné prostriedky
na to, aby žiaci pochopili, čo znamená milovať svoju planétu a okolie. V rámci novembrového Týždňa
vedy a techniky sa žiačky K. Löblová
/8.roč./, D. Löblová /8.roč./ a P. Horníková /8.roč./ pod dohľadom p.uč.
Feješovej zapojili do enviro projektu
Ochrana životného prostredia. Svojimi výtvarnými prácami poukázali
na problém znečisťovania prostredia
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a silu jednotlivca pozitívne ovplyvniť jeho kvalitu. K najlepším výtvarným projektom patrila ilustrácia D.
Löblovej a K. Löblovej, ktoré boli
odmenené diplomom a knihou.

Žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami D. Klimčíková
/1.roč./ a P. Klimčík /3.roč./ začlenení v našej základnej škole sa stali
účastníkmi výtvarnej súťaže Mesiac
detskej tvorby, ktorú usporadúva
Slovenský plynárenský priemysel.
Tento rok mali za úlohu vytvoriť
ilustráciu na tému Rozprávka. Využili pri tom svoju detskú fantáziu
a hravú predstavivosť.
Tretí novembrový týždeň je už tradične venovaný boju proti drogám.
P. uč. Mančušková dala žiakom priestor, aby využili svoju obrazotvornosť pri tvorbe najoriginálnejšieho
plagátu vystihujúceho negatívnosť
tejto formy závislosti. Víťazom I.
stupňa sa stala 2. trieda a na II. stupni zvíťazila 6. trieda. Cenu za najviac
prepracovaný plagát si odniesli deviataci.
So zdravým životným štýlom sa spája aj boj proti obezite, ktorá ohrozu-

je čoraz viac ľudí. Žiačka 7. ročníka
A. Pražáková sa rozhodla rozhýbať
„celú“ školu a poukázať na potrebu
väčšej starostlivosti o svoj chrám –
telo. V rámci jedného týždňa potešila žiakov 1. – 4. ročníka a spestrila
im desiatovú prestávku tancom a zábavou. Najlepší tanečník každého
dňa bol odmenený a žiaci sa už teraz

tešia na ďalšiu tanečnú „šou“. Žiačke
ďakujeme za ochotu a trpezlivosť
s mladšími spolužiakmi.
November sa niesol aj v znamení
športových súťaží, na ktorých nemohli chýbať ani zástupcovia našej
školy. 2. miesto z obvodného kola
v basketbale vybojovali M. Andrášik
/9.roč./, A. Molda /9.roč./, A. Naď
/9.roč./, M. Ondo /9.roč./, T. Matis /8.roč./, K. Kapitančík /9.roč./,
M. Kotlár /5.roč./, S. Pecek /9.roč./.
2. miesto taktiež získali aj dievčatá Z. Bendová /6.roč./, V. Mičeková
/6.roč./, S. Oškerská /6.roč./, N. Sádovská /6.roč./, P. Horníková /8.roč./,
V. Horváthová /8.roč./, D. Husárová
/9.roč./, S. Tináková /9.roč./ na obvodnom kole vo florbale.
Začiatkom posledného mesiaca sa p.
uč. Feješová spolu so siedmakmi, ôsmakmi a deviatakmi po prvýkrát stali súčasťou kampane Červené stužky.
Svetový deň boja proti AIDS si žiaci
pripomenuli tvorbou a následným
nosením červených stužiek. Zaujímavým spôsobom podpory kampane bolo vytvorenie „živej“ červenej
stužky. V priestoroch telocvične žiaci oblečení do červenej farby spoločne vytvorili živú stužku. K lepšiemu
pochopeniu tejto problematiky bol
účastníkom premietnutí film s názvom Anjeli. Hlavným cieľom organizovanej akcie bolo uvedomenie si
hodnoty vlastného zdravia.
Posledné dni sa chodbami našej školy niesla vôňa vianočného stromčeka a žiarivé svetielka nám po celé
dni pripomínali blížiace sa sviatky.

Ani tento rok nás neobišiel Mikuláš, ktorý k nám zavítal v noci. Žiaci
všetkých ročníkov si ráno v pripravených čižmičkách objavili sladkú
dobrotu, ktorá im vyčarovala úsmev
na tvárach.
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Počas decembra sa v škole uskutočnili školské kolá olympiád v nemeckom jazyku pod vedením p. uč.

Pösovej, v ktorom L. Lauro /5.roč./
postúpil do krajského kola a olympiády v anglickom jazyku pod dohľadom p. uč. Sulanovej, na ktorej sa
zúčastnil K. Kajanovič /6.roč./, ktorý
nás pôjde reprezentovať na obvodné
kolo.
Víťazi školského kola geografickej
olympiády M. Löbb /5.roč./, L. Hrabkovský /5.roč./, K. Kajanovič /6.roč./,
B. Sádovská /7.roč./, J. Šulka /8.roč./,
A. Molda /9.roč./, ktorú pripravila
p. riad. Abrmanová, postupujú do
okresného kola.
Milovníci čísel dostali príležitosť
overiť svoje vedomosti na školskom
kole pytagoriády z matematiky, na
ktoré dohliadala p.uč. Tináková. Riešiteľmi logických úloh boli: K. Bednáriková /3.roč./, D. Lauro /3.roč./,
A. Pösová /4.roč./, P. Žák /4.roč./, S.
Machata /4.roč./, M. Löbb /5.roč./,
L. Hrabkovský /5.roč./, B. Šulková
/5.roč./, K. Jakubík /5.roč./, M. Kohajda /5.roč./, K. Slováková /5.roč./, A.
Vojtek /6.roč./, J. Vojtek /6.roč./, M.
Bujdák /6.roč./, F. Habrman /6.roč./,
K. Kajanovič /6.roč./, S. Oškerská
/6.roč./, A. Pražáková /7.roč./, K.
Löblová /8.roč./, J. Šulka /8.roč./ a P.
Horníková /8.roč./. Úspešnými riešiteľmi sa stali K. Bednáriková /3.roč./,
A. Pösová /4.roč./, M. Löbb /5.roč./
a A. Vojtek /6.roč./. Prebehlo i školské kolo matematickej olympiády, na
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ktorom sa zúčastnili nasledovní žiaci
a žiačky: L. Hrabkovský /5.roč./, K.
Jakubík /5.roč./ a M. Löbb /5.roč./,
ktorý sa stal úspešným riešiteľom.
Veľakrát sme už počuli vetu: Koľko
kníh si prečítal, toľkokrát si človekom. Ak sa nad ňou zamyslíme,
nejaká pravda sa v nej ukrýva. Knihy
nás oboznamujú s novými poznatkami, vedia nás vtiahnuť do sveta
mágie, kde sa i ten najväčší obor zdá
ľahko premožiteľný. Aj my sa snažíme našich žiakov motivovať k literatúre, jej pochopeniu ako aj k tvorbe. V rámci literárnej výchovy sa
uskutočnilo školské kolo recitačnej
súťaže v prednese povesti Šaliansky
Maťko. Zúčastnili sa ho: K. Jančárová /2.roč./, K. Bednáriková /3.roč./,
A. Sojková /3.roč./, P. Žák /4.roč./, S.
Vrbová /4.roč./, B. Šulková /5. roč./,
L. Račeková /5.roč./. Do okresného
kola postúpili A. Sojková /3.roč./ a L.
Račeková /5.roč./.
Pohybové zručnosti a telesnú zdatnosť si žiaci mohli vyskúšať aj počas športových súťaží, na ktoré ich
pripravuje p.uč. Slovák. Dievčatám
S. Flotischlerovej /9.roč./, D. Husárovej /9.roč./, S. Tinákovej /9.roč./,
K. Klačkovej /9.roč./, S. Godovej
/8.roč./, V. Horváthovej /8.roč./,
P. Horníkovej /8.roč./ sa podarilo
získať 3.miesto v obvodnom kole
v basketbale. Chlapci M. Andrášik
/9.roč./, A. Molda /9.roč./, K. Kapitančík /9.roč./, A. Naď /9.roč./, M.
Ondo /9.roč./ a T. Matis /8.roč./ sa
tento mesiac zúčastnili obvodného
kola vo florbale, kde získali 2.miesto. Žiaci A. Molda /9.roč./, T. Matis
/8.roč./ a K. Kajanovič /6.roč./ bojovali na majstrovstvách okresu v stolnom tenise odkiaľ priniesli krásne
1.miesto a postúpili na krajské majstrovstvá. Dievčatám P. Horníkovej
/8.roč./, N. Sádovskej /6.roč./ a S. Tinákovej /9.roč./ sa v stolnom tenise
tiež darilo a obsadili 3.miesto.
V decembri sa v škole uskutočnila aj
charitatívna akcia „Vianočná vločka“.
Vyzbierané veci, ktoré boli zo srdca
darované poputujú deťom a rodinách zo sociálne slabého prostredia.
Všetkým darcom ďakujeme.
V spomínanom období sa priestor

okolo školy „rozrástol“ o nové drevené preliezky, ktoré zožali veľký
úspech u všetkých detí. Každý potichu čaká kedy nastane to vytúžené
obdobie, aby sa mohol vyblázniť pri
šantení na novovybudovaných preliezkach.
Ako už býva zvykom v decembri
sa našim žiakom naskytla možnosť
prejaviť svoje umelecké vlohy na
Vianočnej akadémii. Žiaci I. a II.
stupňa svojimi vystúpeniami preukázali odvahu postaviť sa na pódium
a spríjemniť chvíle v hektickom období. Svojím tancom, spevom, scénkou či hrou na hudobnom nástroji
prezentovali svoju osobnosť a oživili
detské spomienky v srdciach každého prítomného. Úsmevy na tvárach
najbližších sa stali najväčšou odmenou za ich výkony a nezabudnuteľný zážitok. Na Vianočnú akadémiu
bola pozvaná riaditeľkou školy Mgr.
Evou Abrmanovou aj predsedníčka
Najvyššieho súdu SR JUDr. Daniela
Švecová, ktorá ako rodáčka ocenila
talenty a aktivity žiakov našej školy.
K vianočnej atmosfére prispeli aj
naši žiaci Vianočným koncertom
SZUŠ Jozefa Dömeho, ktorý sa uskutočnil 16.12.2014 v sále KD v Mani.

S Vianocami sa neodmysliteľne spája narodenie Ježiša Krista. Túto výnimočnú chvíľu stvárnili „herci“ A.
Tinák /1.roč./, L. Srnková /2.roč./,
D. Sádovský /2.roč./, K. Jančárová
/2.roč./, K. Bednáriková /3.roč./,
H. Šuláková /3.roč./, A. Turanová
/3.roč./, A. Pintéš /3.roč./, K. Kotlár
/3.roč./, L. Jakubíková /4.roč./, P. Žák
/4.roč./, V. Michlíková /4.roč./, S. Vrbová /4.roč./, R. Sirčeková /4.roč./, A.
Pösová /4.roč./, L. Račeková /5.roč./,
M. Chudivániová /5.roč./, K. Kajanovič /6.roč./, D. Kazík /6.roč./, J.
Vojtek /6.roč./, A. Pražáková /7.roč./,
pokračovanie na str. 15
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FOLKLÓRNA SKUPINA
DOLINA
FSk Dolina v októbri vystupovala
a zabávala seniorov v Obci Černík,
v novembri sa predstavila v Palárikove, pripravila program pre našich
jubilantov a srdečne zablahoželala
k okrúhlemu jubileu PaedDr. Márie

Bujdákovej – našej folklóristke.
December bol venovaný príprave
Vianočného programu „Hojné požehnanie Vám nesieme..“ a nácviku
Polnočnej sv. omše v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Mani.

Program „Hojné požehnanie
Vám nesieme..“ sme uviedli na
Vianočných trhoch vo Vrábľoch

a domácich divákov sme potešili
na sviatok Troch kráľov. Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí nám
pomohli, ale zvlášť – Milanovi
Rohoňovi, Floriánovi Bedušovi,
Slavomírovi Némethovi, Mgr.
Martinovi Barancovi a Ing. Igorovi Sádovskému – za doplnenie
mužských hlasov, Marianne Bedušovej, Márii Černákovej - za
doplnenie ženských hlasov, speváčkam z chórusu, Stelle Jónašovej za hru na organe, našim duchovných otcom za ich ústretový
prístup, Jozefovi Cigáňovi a Mgr.
Michalovi Hraškovi za kvalitné
ozvučenie a osvetlenie.
(Jarmila Trungelová)
Máňanský hlásnik

AKTIVITY MIESTNEHO ODBORU
MATICE SLOVENSKEJ
V jesennom období sa Miestny odbor
Matice slovenskej venoval organizovaniu zájazdov za kultúrou.
10.10.2014 Kollárovci rozdávali radosť mladším aj starším v Kultúrnom dome v Komjaticiach. Nosným
pilierom ich koncertu bola slovenská ľudová pieseň, vypočuli sme si
aj skladby z klasickej či populárnej
hudby, no nechýbali ani vlastné piesne a možnosť zakúpiť si ich CD – albumy. Ľudová hudba – Kollárovci zo
Starej Ľubovne je zoskupením piatich
mladých, talentovaných hudobníkov
– z toho sú traja bratia Kollárovci.

Svojím goralským temperamentom,
hudobným umením zabávajú a rozveseľujú už mnoho rokov poslucháčov
doma i za hranicami Slovenska.
17. 10. 2014 sme zorganizovali autobusový zájazd do Bratislavy na domovskú scénu Radošinského naivného divadla na predstavenie Jááánošííík
po tristo rokoch. Celé hľadisko - 250
miest – zaplnili diváci z Požitavského
regiónu – z obcí Michal nad Žitavou,
Kmeťovo, Maňa, Vlkas, Dolný Ohaj,
Úľany nad Žitavou, Šurany.
24. 10. 2014 sme v Dome Matice slovenskej v Šuranoch boli na programe
Srdce – duša – radosť, alebo to najlepšie čo v kraji máme, ktorý sa konal
pod záštitou predsedu Nitrianskeho
samosprávneho kraja Milana Belicu.
V programe sa predstavili najlepšie
amatérske zoskupenia zo všetkých
okresov nášho kraja.
7.12.2014 sa už v našom kultúrnom dome konali tradičné Vianočné tvorivé dielne. Naše poďakovanie
patrí aktívnym ale hlavne ochotným
občanom, ktorí sa podelili so svojim umom, šikovnosťou a predviedli
nám svoje výrobky a ukážky zo svojej
tvorby – Ing. Jana Hoppanová (dekoratívne predmety a šperky), Jannete

Imrová (výrobky z drôtu, maľovaný
hodváb), Marta Srnková a Alžbeta
Urbanová (vianočné ikebany), Gitka
Stojková (pečenie oblátok), Eleonóra
Sulanová (vianočné ozdoby z pachworku), Ľubomír Korompay (med a
výrobky z vosku), Mgr. Zuzana Račeková (dekoratívne predmety a maľba), Jana Porubská (dekoratívne a vianočné doplnky z papiera).
Veľké ďakujem patrí aj p. učiteľkám
z Materskej školy, ktoré pre deti pripravili detský kútik, kde spolu s deťmi
tvorili vianočné ozdoby a drobné darčeky. Sviatočnú atmosféru dopĺňala
výstava z tvorby dievčat zo zariadenia
sociálnych služieb Kamilka a vôňa
ihličia a vianočného punču, ktorého
sme rozdali 40 litrov.
Záver pekného popoludnia patril
sv. Mikulášovi, ktorý po roku opäť zavítal do miestnej časti Malá Maňa, kde
rozdal deťom balíčky plné sladkostí.
Jeho ďalšia cesta viedla na Námestie
Milana Rastislava Štefánika, kde jeho
koč spolu s anjelmi a čertmi očakávali
poslušné detičky.
Podujatie sa konalo s finančným príspevkom Nitrianskeho samosprávneho kraja a Obce Maňa.
Vianočnú atmosféru sme prežívali
v honosnej Viedni tesne pred Vianocami – 21. decembra 2014. Doobeda sme zastavili v letnom sídle
Habsburgovcov, v Schönbrunne, popoludní sme si prehliadli historické
centrum Viedne: Nám. Márie Terézie,

Umeleckohistorické múzeum, Prírodovedecké múzeum, Hofburg, Hrobku Habsburgovcov, Dóm sv. Štefana
(epitaf rodiny Kollerovcov) a Jezuitský kostol, kde sa nachádza originál
obrazu Indiánskej Panny Márie. Putovanie za pamiatkami Viedne sme
ukončili na tradičných vianočných
trhoch na Radničnom námestí.
(Jarmila Trungelová)
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ZO ŽIVOTA MATERSKEJ ŠKOLY
Po letných prázdninách do materskej školy nastúpilo 48 detí, na ktoré
čakali nové preliezky, hojdačky, dopravný chodník, kompletne vybavená
telocvičňa, novo vymaľované steny a
triedy plné didaktických pomôcok,
výtvarných pomôcok a množstvo hračiek. September je náročný mesiac,
hlavne pre škôlkarov začiatočníkov,
ale tohtoročný september bol pomerne
pokojný. Od začiatku sa začali utvárať kamarátske vzťahy, čo vytvorilo
pohodovú atmosféru v našej škôlke a
naša práca sa mohla začať. Deti sa tešili
zo svojich prvých výtvarných prác, z
práce na interaktívnej tabuli, z prvých
pokusov vypracovať didaktickú úlohu či už do pracovných zošitov alebo
prostredníctvom didaktických hračiek,
alebo z hry s kamarátmi. Okrem každodennej práce sme pre deti pripravili
aj iné aktivity. V októbri sme s deťmi
staršej vekovej skupiny boli na jesennej
vychádzke na našom rybníku, kde sme
si vyskúšali kondíciu a zároveň sme
si urobili piknik v peknom prostredí.
Tekvicová párty nám tento rok nevyšla
pre nepriaznivé počasie, ale i napriek
tomu rodičia priniesli krásne výtvory z
plodov jesene, ktoré zdobili náš dvor. V
novembri naše deti prišlo pobaviť diva-

dlo Dúha s divadelným predstavením
„Mišo a jeho kamaráti“. Naše deti vždy
rady privítajú a aj potleskom ocenia
divadlo či už v našej materskej škole alebo v Starom divadle v Nitre kde
sme v decembri boli na divadelnom
predstavení „Slovenský Betlehem“, čo v
nás a v našich deťoch navodilo krásnu
vianočnú atmosféru. December bol na
akcie bohatý. Začiatkom mesiaca prišiel naše deti obdariť Mikuláš, deti sa
mu za balíček poďakovali pesničkami
a básničkami. Na tvorivých dielňach v
kultúrnom dome sa pri našich stoloch
vystriedalo veľa detí, ktoré si vyrobili rôzne vianočné ozdôbky, náš kútik
mal ako aj po iné roky veľký úspech.
Vyvrcholením našich decembrových
aktivít bola Vianočná akadémia, kde
sa naše deti predviedli ako malí herci a tanečníci. V materskej škole ruch
neutíchol ani počas vianočných prázdnin. Prebiehala tam totiž kompletná
rekonštrukcia kuchyne, nové obklady,
dlažby, nerezové stoly, a tak sa v januári
naše tety kuchárky môžu tešiť na novú
kuchyňu. Na záver prajem všetkým,
ktorí čítajú tento príspevok, ale i našim
deťom, úspešný rok 2015!
(Mgr. Katarína Výberčiová)

KALENDÁR AKCIÍ 2015 NA ŽITAVSKOM LUHU
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V ROKU 2014
Hniezdna sezóna v roku 2014 bola na Gedrianskych lúkach mimoriadne úspešná.
Toto malé, ale o to cennejšie územie v srdci Požitavia, je ozajstnou oázou pre vtáctvo, ale aj iné živočíchy a aj flóru. V roku
2014 bol napríklad zaznamenaný nový
hniezdiaci druh v území a tiež naďalej
hniezdili vzácne, a pre Žitavský luh typické, vtáčie druhy.
Novým druhom, ktorý hniezdil po
prvýkrát je kačica chripľavá. Samicu
s 11 káčatkami bolo vidieť počas celého
leta, až do úspešného odrastenia mláďat. Podobne bola pozorovaná aj kačica
chrapačka s 8 mláďatkami. Jej hniezdenie bolo v roku 2014 potvrdené už iba
na niekoľkých miestach na Slovensku.
Podobne to bolo aj v prípade chriašťa
bodkovaného, ktorý patrí medzi veľmi
vzácne druhy na Slovensku. Počas mája
bolo počuť z močiarov a lúk svišťavý hlas
až 5 samcov lákajúcich samičky a neskôr
v júli boli pozorované mláďatká v močiari. Podobne to bolo aj pri ďalšom druhu
chriašťa - chriašťa malého, ktorý patrí tiež
medzi vzácnych operencov.
Vyšší počet mláďatá vodiacich samíc bol
zaznamenaný aj v prípade kačice divej.
Počas migrácie na jar a na jeseň územím
putovali kŕdle husí, rôznych druhov kačíc, bocianov, bahniakov a v jesennom
období počas zletovania sa na nocovisko
predvádzali vzdušné kreácie aj početné kane močiarne (až 80 exemplárov za
noc). V zime 2014/2015 očakávame, tak
ako každú zimu, že lúky budú nocoviskom kaní sivých a myšiarok močiarnych
– čiže ochrana územia je nevyhnutná aj
v zimnom období. Rok 2014 ukázal, že
Žitavský luh patrí medzi unikátne územia
Slovenska. Preto je naďalej dôležitá jeho
prísna ochrana, ktorá sa ukázala ako prospešná, nielen pre vyššie uvedené druhy.
(Miestna pobočka Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko)
10. októbra sme sa zúčastnili našimi výpestkami na regionálnej výstave Jablko a hruška roka 2014, ktorá sa tento rok uskutočnila v Lipovej. Najvýznamnejšie ocenenie
z Mane získal pestovateľ Marián Petrovský
– s odrodou hrušky Williamsova sa umies tnil na 1. mieste v kategórii hrušiek.
V dňoch 24.-25. októbra sa uskutočnila
Celoslovenská súťaž o najkrajšie jablko
a hrušku roka v Trenčíne, kde sa prezentovali i pestovatelia ovocia z Mane. Najlepšie
z Mane sa umiestnil Marián Tkáč s odrodou jablka Melrose.
(Ing. Peter Hudec)

Máňanský hlásnik

ZÁHRADKÁRI dokončenie zo str. 9

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko pozýva v rôznych ročných obdobiach na poznávanie a pozorovanie vtáctva na Žitavskom luhu počas
roku 2015.
4. apríl 2015 – Medzinárodný deň vtáctva – Jarný vtáčí festival
Pri príležitosti 1. apríla – Medzinárodného dňa vtáctva, pozývame k vítaniu jari
na Žitavskom luhu. Počas exkurzie sa zameriame na poznávanie vtáčieho spevu
a pozorovaniu vodného vtáctva. Privítame prvých jarných navrátilcov a spoznáme spev viacerých druhov vtákov. Exkurzia sa koná v čase od 9:00 do 12:00. Poobede pozývame na besedu spojenú s prednáškami, prezentáciami a premietaním
krátkych filmov na obecnom úrade v Mani v čase od 15:00 do 17:00.
9. máj 2015 – Svetový deň sťahovavých vtákov
Vtáčia migrácia vrcholí. V máji prilietajú aj posledné operence z Afriky. Populácie lastovičiek či bocianov sú už všetky v Európe a začínajú hniezdiť. Prilietajú
aj strakoše, vlhy a sedmohlásky. Aj tieto sťahovavé druhy budeme pozorovať na
Gedrianskych lúkach pri príležitosti Svetového dňa sťahovavých vtákov.
3. október 2015 – Európske dni vtáctva
Prvý októbrový víkend sa konajú po celej Európe a v niektorých ázijských krajinách Európske dni vtáctva. Aj na Žitavskom luhu sa do tohto obrovského celoeurópskeho podujatia zapojíme exkurziou a pozorovaním vtáctva. Na jeseň migrujú
územím Žitavského luhu kŕdle kačíc, husí, bahniakov a vyskytnúť sa môžu aj žeriavy popolavé.
Začiatok exkurzií je vždy o 9:00 s trvaním do 12:00. Miesto stretnutia je náučný
panel č. 1 pri ceste v smere z Mane do Žitaviec. Na exkurzie je dobré priniesť si
ďalekohľady a nepremokavú obuv.
Kontakt: Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, tel. 0907149152
e-mail: gugh@vtaky.sk; marek.sadovsky@gmail.com

ŽITAVSKÝ LUH

KALENDÁR KULTÚRNYCH PODUJATÍ V OBCI MAŇA NA ROK 2015
06. 01. 2015
10. 01. 2015
14. 01. 2015
29. 01. 2015
30. 01. 2015
07. 02. 2015
08. 02. 2015
14. 02. 2015
15. 02. 2015
21. 02. 2015
22. 02. 2015
01. 03. 2015
08. 03. 2015
16. 03. 2015
03.2015
04. 04. 2015

Hojné požehnanie vám nesieme – Trojkráľové popoludnie
7. ples záhradkárov
Odber krvi
Výchovný koncert pre žiakov ZŠ
Venček – slávnostné ukončenie tanečného krúžku
Ples kresťanskej mládeže
Fašiangové popoludnie pre dôchodcov
Ples priateľov
Karneval pre deti
Súťaž “O najchutnejší zimný starohorský guláš “
Mariášový turnaj
Uvítanie detí narodených v roku 2014
VČS – záhradkári
Slávnostný zápis žiakov 1. triedy za čitateľov knižnice
Vynesenie Moreny
Medzinárodný deň vtáctva – Jarný vtáčí festival
na Žitavskom luhu - exkurzia
19. 04. 2015 VČS – zäzu invalidov
24. 04. 2015 Divadelné predstavenie žiakov ZŠ – Vymenená princezná
26. 04. 2015 Divadelné predstavenie žiakov ZŠ – Vymenená princezná
30. 04. 2015 Stavanie mája v časti obce Malá Maňa
03. 05. 2015 Stavanie mája + Stretnutie cyklistov
– cyklotúry v Mikroregióne Termál
09. 05. 2015 Svet. deň sťahovavých vtákov
– pozorovanie vtáctva na Žitavskom luhu
09. 05. 2015 Vínny festival na Starej hore
10. 05. 2015 Deň matiek
24. 05. 2015 Oslavy sv. Urbana na Starej hore
31. 05. 2015 Detské rybárske preteky
05. 2015
Predvádzanie remesiel - kováčstvo, rezbárstvo, hrnčiarstvo....
13. 06. 2015 Rybárske preteky dospelých
– 4. roč.“O putovný pohár starostu obce“
27. 06. 2015 Ľudová veselica
28. 06. 2015 XXVII. ročník Požitavských folklórnych slávností
05. 07. 2015 Futbalový turnaj O pohár starostov obcí
11. 07. 2015 2. ročník – Traktor mánia
26. 07. 2015 Kultúrne leto v panskej záhrade
09. 08. 2015 Kultúrne leto v panskej záhrade
15. 08. 2015 Súťaž “O najchutnejší letný starohorský guláš”
23. 08. 2015 Kultúrne leto v panskej záhrade
30. 08. 2015 Kultúrne leto v panskej záhrade
09. 2015
Veľkomoravský mikrofestival
06. 09. 2015 Hodové slávnosti – v časti obce Malá Maňa
12. 09. 2015 Hodová veselica
13. 09. 2015 Hodové slávnosti
13. 09. 2015 Výstava ovocia, zeleniny a kvetov “Dary zeme”
03. 10. 2015 EU dni vtáctva – exkurzia a pozorovanie vtáctva
na Žitavskom luhu
18. 10. 2015 Úcta k starším – oslava
24. 10. 2015 Festival kresťanských spevokolov – Boží dotyk – 3. ročník
07. 11. 2015 Jubilanti
05. 12. 2015 Hedšík
06. 12. 2015 Mikuláš + Vianočné tvorivé dielne
13. 12. 2015 Vianočná akadémia
24. 12. 2015 Privítanie Betlehémskeho svetla a jeho roznesenie do rodín
26. 12. 2015 Mini futbalový turnaj Máňanov - Memoriál E. Sojku
31. 12. 2015 Detský Silvester
V Kalendári sú zahrnuté podujatia, ktoré nám organizátori do uzávierky novín
dodali. Kalendár kultúrnych podujatí budeme podľa potreby a požiadaviek
občanov dopĺňať. Zmena termínu vyhradená.

Máňanský hlásnik

Phantoms Crew dokončenie zo str. 1

ponúkli odpovede na rôzne typy
otázok z ich súkromia, fungovania
skupiny ale aj otázky o ich vzťahu k
ženám. Ako bodka za rokom 2014
bolo natočenie mikulášsko-vianočného videa s názvom Santa Claus
Crew Breakdance, ktoré si možete
pozrieť na serveri Youtube. Toto video obletelo celý svet a dostalo sa až
do americkej televíznej show Right
This Minute, kde sa zaoberajú virálnymi videami z celého sveta. Video
bolo hodnotené moderátormi tejto
show veľmi kladne. Skvelú atmosféru, zábavu a tanečné prvky vo videu
ocenili aj mnohé svetové tanečné
stránky, ktoré podporili toto video
zdieľaním na sociálnej sieti Facebook.
(Bc. Radovan Kováč)

ZŠ dokončenie zo str. 12
B. Sádovská /7.roč./, E. Výberčiová
/7.roč./ počas jasličkovej slávnosti
vo Farskom kostole v Mani. Na
úspešnú prípravu a stvárnenie
dohliadala p. uč. Junasová.
Všetkým našim žiakom prajeme,
aby sa im darilo aj v ďalších školských mesiacoch a želáme im veľa
úspechov.
(Mgr. Andrea Ďuricová)

Obecný
futbalový klub
Jeseň sa pre naše Áčko neskončila veľmi dobre. Naše mužstvo okupuje poslednú priečku a na jar nás čaká veľa
roboty, aby sme túto okresnú súťaž
udržali. Veríme, že chalani si vstúpia
do svedomia a v zimnej prestávke
Poďakovanie patrí organizátobudú na sebe pracovať tak, aby sa I.
rom,
hráčom,
úradu,
trieda hrala
v našejobecnému
obci aj v budúcom
sponzorom,
Ing. Petrovi Hoppanosúťažnom ročníku.
vi,
ktorý
sa
veľkou
mierou
zaslúžil
Náš dorast sa umiestnil
na 10.
mieso
zabezpečenie
sponzorských
te a po prestavbe kádra od letadarov.
stále
Všetkým
priaznivcom
hľadá svojuhráčom
tvár. Našia najmladší
príSTK
želám
v rokuúvodnej
2015 veľa
zdravia,
pravkári
vo svojej
sezónne
po
pevnú
ruku,
športové
šťastie
a
veľa
jeseni sú na 10 mieste a s ich výkonvíťazných
zápasov.
mi je v klube
najväčšia spokojnosť...
pretože napriek postaveniu v tabuľke
hrali
veľakrát
skúsenejšími
súper(Jozef
Molda,zopredseda
STK Maňa)
mi vyrovnanú partiu a iba vďaka no15

váčikovskej neskúsenosti prehrali veľa
duelov.
Cez zimu sa u nás konal tradičný Mini
futbalový turnaj Máňanov - Memoriál Emanuela Sojku. Víťazstvo si ako
minulý rok uchmatli pre seba hráči
Alko Teamu na druhej priečke skončil STavmont, bronz sa ušiel Disco
Guľiam, na nepopulárnom 4. mieste

skončil Corgoň Team, piaty boli Starí
páni a na 6. mieste sa umiestnil nováčik Intermedial Players.
Na konferencii OBFZNZ boli na základe nášho návrhu ocenení za dlhoročnú funkcionársku kariéru Ján Macák a František Hoppan. Týmto obom
aj my gratulujeme a prajeme ešte veľa
zdravíčka.

Na záver mi dovoľte popriať do nového roku našim (5-tim) fanúšikom
pevné nervy pri záchranárskych
prácach, našim funkcionárom dobré
rozhodnutia a futbalistom, aby ich
obchádzali zranenia. Všetkým spoločne prajem hlavne veľa zdravia.
(Ing. Pavol Gubric ISSF manager)

STOLNOTENISOVÝ KLUB MAŇA
Po neúspešnom ukončení 5. ligy naše
A mužstvo začalo sezónu 2014/2015
opäť negatívne. Hneď v prvom zápase sme podľahli súperovi z Gymnázia
Nové Zámky. Ďalšie kolá sme zabojovali, čo sa prejavilo opakovanými výhrami. Po desiatom, predposlednom
kole sa STK Maňa A umiestnila na
druhom mieste v tabuľke. Posledné
kolo sa odohralo 20.12.2014 v Mani,
kde sa hralo o prvé miesto v tabuľke s
mužstvom TJ Mužla, ktoré bolo na prvom mieste. Po vynikajúcich zápasoch
plných napätia a bojovnosti to naši
hráči dokázali, a porazili hosťujúce
mužstvo 11:7 čím sa zaslúžili o umiestnenie na prvom mieste tabuľky.
Dňa 27.12.2014 sa konal Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce.
Turnaj bol rozdelený na dve kategórie.
Deti a mládež hrali v dopoludňajších
hodinách. Spolu sa ich zúčastnilo 12.
Odohrali pekné zápasy plné napätia
a humoru.
Turnaj sa skončil v tomto poradí:
1. Kristián Kajanovič, 2. Ivana Hudecová, 3. Nikola Hudecová, 4. Paula
Horníková, 5. Adrián Naď, 6. Gabriel
Kečkéš, 7. Simona Tinákova, 8. Martin Löbb, 9. Leo Hrabkovský, 10. Patrik Pintér, 11. Ema Šulková, 12. Petra
Tináková. Všetky deti boli odmenené
vecnými cenami.
Popoludní sa odohrala kategória mužov a juniorov. Zúčastnilo sa 18 hráčov, kde si víťazstvo vybojoval Marek
Zifčák, na 2. mieste sa umiestnil Aurel
Molda, na 3. mieste Jozef Molda, na 4.
mieste skončil Daniel Hudec.
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Poďakovanie patrí organizátorom, hráčom, obecnému úradu, sponzorom, Ing. Petrovi Hoppanovi, ktorý sa veľkou
mierou zaslúžil o zabezpečenie sponzorských darov. Všetkým hráčom a priaznivcom STK želám v roku 2015 veľa
zdravia, pevnú ruku, športové šťastie a veľa víťazných zápasov.
(Jozef Molda, predseda STK Maňa)
Pripravil a vydal OÚ v Mani, Nám. M. R. Štefánika 1, 941 45 Maňa, redakčná úprava: Ing. Igor Sádovský, Jarmila Trungelová,
texty neprešli jazykovou úpravou, tlač a grafická úprava – Tlačiareň MERKUR s.r.o., Dolný Ohaj, náklad 620 ks.
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