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Udialo sa október 2015 až február 2016
6.10.2015
Za účasti zástupcov obce
a ZŠsMŠ sa konalo prvé
úvodné stretnutie s projektantom k posúdeniu havarijnej situácie budovy telocvične, kde je potrebné
urýchlene riešiť zatekanie
a posúdenie statického stavu budovy.

15.10.2015
V zasadačke domu kultúry
sa konalo verejné zhromaždenie občanov našej
obce k stanoveniu priorít
a cieľov vo všetkých oblastiach života obce na
obdobie do roku 2020.
Výsledky tohto stretnutia
budú slúžiť ako podklad
k vypracovanie Stratégie
Miestnej akčnej skupiny
Združenia Termál (MAS
ZT), ktorej súčasťou je i
naša obec.

16.10. 2015
Naša obec ako jedna zo
621 obcí s najvyšším povodňovým ohrozením dostala v rámci projektu Európskej komisie „Aktívne
protipovodňové opatrenia“ od Ministerstva vnú-

tra SR špeciálne upravený
prívesný vozík s protipovodňovou technikou.
Vozík obsahuje niekoľko
druhov čerpadiel, generátor elektriny, prenosné
osvetlenie, protipovodňové zábrany a náradie.

2.11.2015

4.11.2015

29.10.2015
Na ulici Školská pracovníci obce opravili chodník
zo zámkovej dlažby, ktorý
bol na viacerých úsekoch
poprepadávaný, v priestore bočnej uličky námestia
vytvorili vsakovací žľab
na odvedenie zrážkovej
vody, vyčistili odkvapové
ríny na kultúrnom dome v
Malej Mani, zrekonštruovali 10 prenosných lavičiek na sedenie a vykonali
prípravné práce (odstránenie starej a poškodenej
vonkajšej omietky) pre rekonštrukciu fasády budovy skladu na námestí.

31.10.2015
Po podpise nájomnej
zmluvy bol novým nájomcom odovzdaný uvoľnený
trojizbový byt v obecných
bytovkách.

žiadosti o nenávratný finančný príspevok do výšky 124 600,20 €.

Firma Staviteľstvo Zajíček s.r.o. dokončila podľa
zmluvy aj opravu fasády
budovy skladu na námestí. Súčasťou opravy bola
i stabilizácia dvoch poklesnutých rohových častí
budovy, kde bolo vykonané podbetónovanie ich
základov.

3.11.2015
Na základe žiadosti našej
obce o dotáciu na „Rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v
obci Maňa“ sme dostali z
Ministerstva hospodárstva
Slovenskej
republiky
rozhodnutie o schválení

Odborne spôsobilá osoba
– reštaurátor na základe
zmluvy s obcou ukončil
reštaurátorský
výskum
národnej kultúrnej pamiatky sochy sv. Jána Nepomuckého na námestí,
ktorého výsledkom je
„Správa z reštaurátorského výskumu a návrh na
reštaurovanie“ tejto sochy.

5.11.2015
Na budove Domu kultúry
v Malej Mani bola vykonaná výmena rín a zvodov.

6.11.2015
Pracovníci obce pred začatím
archeologického
prieskumu pri kostole odstránili časti betónových
chodníkov, vyčistili odkvapové ríny na budove
skladu na námestí , vymenili podklad a opravili vývesnú tabuľu na cintoríne,
doplnili časti chodníkov k
prechodom pre chodcov
na začiatku ulice F. Jurigu
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k obecným bytovkách a na
ulici Domovina.

pôvodného chodníka, podsypu, vyrovnania a utuženia podkladu, opätovného
uloženia kociek, zašalovania okrajov, pokládky asfaltového povrchu, odšalovania a náteru okrajov
a záverečného vyčistenia
a úpravy terénu. Na ulici
P. O. Hviezdoslava boli
asfaltom vyrovnané poklesnuté okrajové časti
cesty na ploche cca 60 m2.

10.11.2015
Po súhlasnom rozhodnutí
Krajského pamiatkového
úradu k návrhu reštaurovania sochy sv. Jána Nepomuckého sme podali
na Ministerstvo kultúry
SR žiadosť o dotáciu na
reštaurovanie tejto národnej kultúrnej pamiatky. Celkový rozpočet na
opravu je 8 960,- € a dotáciu žiadame vo výške
8 500,- €.

12.11.2015
Na Dlhej ulici bola dokončená rekonštrukcia chodníka v dĺžke 250 m. Pozostávala z rozobratia kociek
2
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25.11.2015

Pracovníci vykonávajúci
verejnoprospešné práce
čistili a zametali chodníky, hrabali lístie v parku
na námestí a robili pod dohľadom archeológa výkopové práce počas archeologického prieskumu pri
kostole.

Obec a spracovatelia
ukončili práce na vypracovaní „Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Maňa 2014 - 2020“. Tento
vyše 60 stranový strategický plánovací dokument
našej obce je k dispozícii
na obecnej webovej stránke v časti „Samospráva
obce“.

23.11.2015

26.11.2015

Pracovníci obce okolo obnovenej budovy skladu na
námestí vybudovali nový
nálepok a odtokové žľaby na odvedenie dažďovej
vody od budovy.

11.11.2015
Pracovníci obce na parkoviskách pred domom kultúry, kaštieľom a zdravotným strediskom doplnili
označenie parkovacích
miest pre telesne postihnutých, doplnili tabuľky
o zákaze pohybu psov na
detskom ihrisku pri obecných bytovkách, premiestnili dočasne uložený
biologický odpad od KD
a opravili v obci smerové
informačné tabuľky.

18.11.2015

13.11.2015
Na žiadosť obce a po súhlasnom stanovisku Odboru
dopravy a pozemných komunikácii bol dopravným
značením vytvorený nový
prechod pre chodcov pri
autobusovej zastávke na
Domovine.

24.11.2015
Na námestí vedľa cykloturistickej informačnej
tabuli cyklotrás Mikroregiónu Termál pribudla
druhá informačná tabuľa
s maľovanou mapou
„Nové Zámky a okolie“ s
cyklotrasami väčšej časti
Nitrianskeho kraja.

V budove zdravotného
strediska bola urobená
kompletná výmena vonkajšej časti odpadového
potrubia. Pôvodné kameninové kanalizačné potrubie vedúce do žumpy bolo
na viacerých miestach prerastené koreňmi stromov
natoľko, že prišlo k jeho
úplnému upchatiu.

27.11.2015
Národná kultúrna pamiatka socha sv. Floriána pri
kostole bola odinštalovaná

z podstavca a odvezená na
reštaurovanie do reštaurátorského ateliéru v Nitre.

prenájom
podperných
bodov (stĺpov el. vedenia)
pre umiestnenie svietidiel
verejného osvetlenia.

8.12.2015
Naša obec podpísala
zmluvu s Ministerstvom
hospodárstva SR o poskytnutí dotácie na „Rekonštrukciu a modernizáciu
verejného osvetlenia v
obci Maňa“ do výšky 124
600,20 €. Následne bola
podpísaná i dodávateľská
zmluva s firmou Tomlux,
s.r.o., ktorú sme ihneď vyzvali na prevzatie staveniska a začatie prác. Súčasne
sme podali Slovenskej
záručnej a rozvojovej banke žiadosť o poskytnutie
preklenovacieho úveru vo
výške 124 tis. € na financovanie tohto diela.

15.12.2015
Na základe ukončeného
prieskumu trhu obec podpísala zmluvu na vykonanie Svetelno-technického merania verejného
osvetlenia po jeho rekonštrukcii, ktorého výsledky
sú jednou z podmienok
pre čerpanie dotácie na
rekonštrukciu osvetlenia.

10.12.2015
V súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia
obec podala na Západoslovenskú distribučnú a.s.
žiadosť o bezodplatný

22.12.2015

Priestor jamy v „hliníku“ v
centre Malej Mani bol zavozený zeminou a upravený na rovnú plochu. Bolo
sem dovezených vyše 100
vlečiek zeminy. Dovoz
a úprava terénu boli pre
obec vykonané bezplatne.

Obec uzatvorila úverovú
zmluvu na financovanie
rekonštrukcie verejného
osvetlenia.

21.12.2015

16.12.2015

9.12.2015
Pracovníci obce vykonali
opravy výtlkov na miestnych komunikáciách, na
ulici Domovina vyrovnávali naklonené stĺpy verejného rozhlasu, podľa
požiadaviek opilovali konáre stromov, odstránili
poškodenú časť ohrady
parku a pokračovali v
maľovke suterénu domu
kultúry. Na zimnú sezónu sme pripravili pohotovostnú zásobu posypového materiálu so soľou. V
zdravotnom stredisku a v
dome kultúry boli vykonané drobné opravy kúrenia.

18.12.2015

Na kostole Sedembolestnej Panny Márie, ktorý
je národnou kultúrnou
pamiatkou, bol okrem
archeologického prieskumu ukončený i prieskum
reštaurátorský a geologický.

17.12.2015
V súvislosti so zatekaním
vody do telocvične počas
väčších dažďov dala obec
spracovať projekt riešenia
tohto stavu. Tento projekt
popisuje súčasný stav a
jeho príčiny, charakterizuje ho ako havarijný a
navrhuje spôsoby jeho
riešenia.

Práce na rekonštrukcii
verejného osvetlenia boli
ukončené protokolom o
odovzdaní a prevzatí diela. Osvetlenie bolo zrekonštruované na všetkých
hlavných cestách – od
Dlhej ulici po Dolnú Gedru, na Školskej ulici,
Železničná ulica až k železničnej stanici a hlavná cesta cez Malú Maňu.
Vybudované boli 4 nové
rozvádzače a pôvodných
70 svietidiel bolo nahradených 145 novými ledkovými. Hodnota diela je
127 548,-€. Celkové náklady aj so Svetelno-technickou štúdiou, Svetelno-technickým meraním,
verejným obstarávaním a
so spracovaním žiadosti
sú 132 716,60 €.

30.12.2015
Z poskytnutého úveru
bola vyplatená zvyšná
časť faktúry vo výške
124 000,- € za zhotovenie
rekonštrukcie verejného
osvetlenia. Touto platbou
bolo ukončené financovanie celého projektu,
ktoré muselo byť skočené
najneskôr do konca roku
2015.

4. 1. 2016
Obec odovzdala novému
nájomcovi do prenájmu
uvoľnený trojizbový byt v
obecných bytovkách.

14.1.2016
Farský úrad v Mani spolu
s obecným úradom pripravili a zaslali na Ministerstvo kultúry SR všetky
podklady k zúčtovaniu
dotácie poskytnutej na
archeologický a reštaurátorský výskum nášho
kostola, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.
Celkové náklady na prieskum boli 2744,- € z čoho
z dotácie bolo uhradených
1982,- €.

15.1.2016
Starosta obce zvolal prvé
zasadnutie členov volebných komisií k voľbám do
Národnej rady SR, ktoré
sa budú konať 5. marca
2016. Na tomto zasadnutí
navrhnutí členovia zložili
sľub a zvolili si predsedov
a podpredsedov jednotlivých komisií.
Maňanský hlásnik
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19.1.2016
Pracovníci obecného úradu vykonali v časti obce
Malá Maňa odchyt túlavého psa, ktorého umiestnili
do karanténnej veterinárnej stanice v Nitre.

20.1.2016
Obec zaslala na Ministerstvo hospodárstva SR
záverečnú monitorovaciu
správu pre projekt „Rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia
v obci Maňa“, v ktorej je
podrobne spracovaný priebeh, aktivity, výsledky,
financovanie a fotodokumentácia celého projektu.

na predpokladaný vývoj
2015. Podiel obcí a miest,
ktoré pozitívne vyšli z tohto hodnotenia predstavuje
37,7%. V tomto hodnotiacom a informačnom systéme bola obec Maňa za
rok 2015 vyhodnotená ako
„Obec s predpokladom
stabilného rozvoja“ a bola
jej udelená „Pečať Rozvoja obcí a miest“.

22.1.2016
Obec zaslala na Odbor
školstva Okresného úradu
v Nitre žiadosť o poskytnutie dotácie na „Odstránenie havarijného stavu
– výmena strešnej krytiny
v telocvični pri základnej škole v obci Maňa“.  
Súčasťou žiadosti je odborný posudok technického stavu, príčin havarijného stavu, návrh sanácie,
rozpočet a fotodokumentácia.

25.1.2016
Národné
informačné
stredisko Slovenskej republiky, a.s. vykonalo
hodnotenie - rating 2 926
slovenských obcí a miest
na základe ekonomických
údajov, legislatívy, vrátane
rozpočtovej zodpovednosti. Rozpočty boli analyzované štatistickými metódami a v 6 ročnom trende
upravené o medziročný
vývojový trend v období 2013/2014 s ohľadom
4
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osvetlenia, drobné opravy
obecného rozhlasu, odhŕňali sneh z chodníkov,
na ohradu parku pri Jednote umiestnili plagátovaciu
plochu k voľbám do NR
SR, v parku vyzbierali popadané konáre stromov a
odstránili spadnutý strom
a v rámci zberu separovaných odpadov zozbierali
cca 60 veľkoobjemových
begov tohto odpadu.

29.1.2016

28.1.2016
Pracovníci obce v priebehu januára v budove základnej školy odstránili
staré kovové konštrukcie
šatní pre žiakov, v suteréne Domu kultúry obnovili maľovku schodišťa a
chodby pred šatňami hercov, na druhom poschodí
priestor foyer pred zasadačkou a sklad pred premietacou miestnosťou.

Obec zaslala na Ministerstvo hospodárstva SR
žiadosť o platbu so všetkými potrebnými vecnými
a formálnymi náležitosťami, ktoré preukazujú splnenie všetkých podmienok na vyplatenie dotácie
z fondov EU na projekt
„Rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v obci Maňa“.

2.2.2016
Najvyšší kontrolný úrad
Slovenskej republiky začal v našej obci kontrolu zameranú na účinnosť
verejných
prostriedkov
vynaložených na komunálne služby. Kontrola bude
vykonávaná v priebehu 1.
polroka 2016.

5.2.2016
Na streche domu kultúry
kvôli zatekaniu upravili
oplechovanie atiky. V našej i v obciach na okolí robili demontáž vianočného

Ako prípravu na obnovu
podláh v troch triedach
našej základnej školy
pracovníci vykonávajúci
verejnoprospešné práce v

nich odstraňovali viacnásobnú vrstvu starých gumolínov.

17.2.2016
Naša obec uzatvorila
zmluvu so Slovenskou
poľnohospodárskou univerzitou v Nitre na zhotovenie „Krajinno-architektonickej štúdie verejného
priestoru s rybníčkom“
pri Mlynskej ulici. Tri
skupiny študentov Fakulty
záhradného a krajinného
inžinierstva pod odborným
pedagogickým dohľadom
začali túto prácu obhliadkou terénu a zbieraním
vstupných informácií. Po
analýze historického vývoja a súčasného stavu
vypracujú tri variantné
štúdie, ktoré predložia na
verejné pripomienkovanie
a následne bude vypracovaná výsledná štúdia riešenia tejto lokality.
(Ing. Igor Sádovský)

Úcta k starším
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme v nedeľu, 18. októbra 2015
v sále Domu kultúry pripravili pre
našich dôchodcov oslavu, na ktorej
vystúpila hudobná skupina Eminent.
Po skončení programu sme ich pozvali na čašu vína a malé občerstvenie.

Vianoce prichádzajú...
Presne na Mikuláša, 6. decembra 2015
sme zorganizovali tradičné Vianočné
tvorivé dielne. Naše poďakovanie patrí
šikovným, ochotným ženičkám, ktoré
priniesli svoje výrobky do kultúrneho
domu, kde sme spoločne vytvorili krásnu
predvianočnú sviatočnú atmosféru - Ing.
Jane Hppanovej, Marte Srnkovej, Gitke
Stojkovej, Eleonóre Sulanovej, Izabele
Andrášikovej, Ing. Martine Sojkovej,

Kataríne Pittnerovej, Jane Porubskej,
Ľudmile Svoreňovej, Marte Bachovej,
Zuzane Sádovskej a výrobcom medu
Ľubomírovi Korompayovi a Mgr. Jánovi
Laurovi.
Detský kútik, mal opäť veľký úspech
a preto naše poďakovanie patrí aj ochotným p. učiteľkám z Materskej školy,
ktoré trpezlivo s deťmi tvorili vianočné
ozdoby a drobné darčeky.

Podujatie dotvárala výstava z dielne dievčat zo Zariadenia sociálnych služieb Kamilka. Voňavý vianočný punč – najlepší na celom okolí – navarili členky Matice slovenskej.

Stretnutie
jubilantov
Pravidelnou aktivitou
Zboru pre občianske
záležitosti pri Obecnom
zastupiteľstve v Mani
je Stretnutie jubilantov,
ktorí sa dožívajú 50 rokov života a oslavujú strieborné svadby. Na toto
stretnutie - 7. 11. 2015 –
prijalo naše pozvanie 22
jubilantov narodených
v rokoch 1965 a päť párov strieborných manželov. Podujatie sa začalo
svätou omšou a pokračovalo v obradnej miestnosti, kde sa jubilantom
prihovoril starosta obce
Ing. Igor Sádovský. Kultúrny program pripravila
Folklórna skupina Dolina a o dobrú zábavu sa
tradične postaral Jozef
Cigáň.
(Jarmila Trungelová)
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Záver pekného popoludnia patril sv. Mikulášovi, ktorý po roku opäť zavítal do miestnej časti Malá Maňa, kde rozdal
deťom darčeky.

Jeho ďalšia cesta viedla na Námestie Milana Rastislava Štefánika, kde jeho koč spolu s anjelmi a čertmi netrpezlivo
očakávali detičky.

Všetky deti – a my máme len poslušné - dostali od sv. Mikuláša sladkú odmenu.
V dopoludňajších hodinách Štedrého dňa deti rozniesli posolstvo Betlehémskeho svetla do rodín.
(Jarmila Trungelová)
6
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Venček 2016

Každoročne sa vo fašiangovom čase
koná pre našich deviatakov – vstup
do mladosti – venček. Nádherná výzdoba, pripravené venčeky - rodičia
hrdí na svoje deti – všetko zhasne a
do sály vstupujú nádherní mladí ľudia.
Mária Černáková - lektorka tanečného kurzu - sa im prihovorila týmito

slovami: “Do vašej knihy života sa
pripíše pre Vás významná udalosť –
váš venček. Keď v nej neskôr začnete listovať, budú to pre vás milé
spomienky na prvé kroky štandardných či latinsko-amerických tancov.
Vo vašom úsilí vás podporovali rodičia, aby ten váš vstup do mladosti
bol najkrajší. Prajem vám, aby vo

Fašiangové stretnutie seniorov,

vašom živote boli dni plné pohody, aby ste na svojich životných
cestách stretávali ľudí milých a
ústretových.“ Poďakovanie patrí
všetkým, ktorí sa podielali na tomto
krásnom podujatí.
(Mária Černáková,
Martin Sojka)

sa konalo 24. januára 2016 v sále
kultúrneho domu. Pozvanie pracovníkov Obecného úradu prijalo 162
seniorov, ktorých zabávala ľudová
kapela Kysucká vrchárska heligonka - známa z TV Šláger. Okrem
kultúrneho programu sme seniorom ponúkli aj tradičné fašiangové
pohostenie – šišky, fánky, pagáče,
obložené chlebíčka a samozrejme
nechýbalo ani vínko zo Starej hory.
Pohostenie pripravili šikovné kuchárky zo školskej jedálne a jedálne
Agro Žitava za čo im aj touto cestou
ďakujeme.
(Jarmila Trungelová)
Maňanský hlásnik
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Donskí kozáci zavítali do Mane...
Dňa 27. januára 2016 sála kultúrneho domu zaplnená našimi obyvateľmi zažila veľmi pekný, príťažlivý
a nezabudnuteľný večer. Občianske združenie „Vráble
v Európe“ nám totiž sprostredkovalo vystúpenie sólistov
Donského kozáckeho chóra „Volnij Don“ z Rostova na
Done v Rusku, ktorí absolvovali turné po celom Slovensku, Maďarsku a Poľsku.
Pred ich vystúpením sa polhodinovým programom predstavila vrábeľská kapela Kanapa so sólistkou Zuzanou
Novotnou, našom talentovanou speváčkou.
V Rostove na Done (cca 1 mil. obyvateľov) žila v mi-

Kozáci žili v tzv. občinách. Volili si svojich predstaviteľov, staršinov – atamanov. Život kozákov nám plasticky približuje ruský spisovateľ Michail Šolochov v impozantnom diele „Tichý Don“.
Svojrázny spôsob života kozákov, v ktorom sa striedali
vojenské výboje s mierovým životom, sa pretavil aj do
ich kultúry, menovite do ich piesní, ktorými si spestrovali (aj uľahčovali) svoj život a ktoré sa u nich zachovali
dodnes.
A práve ukážku z týchto krásnych piesní nám v uvedený
večer prezentovala štvorčlenná umelecká skupina „Volnij

nulosti, a aj dnes žije, početná svojrázna skupina obyvateľov, tzv. „kozákov“ (kozák – odvážlivec, slobodný
človek). Táto skupina vznikla z bývalých nevoľníkov,
ktorí sa postupne premenili na privilegovaný vojenský
stav v pohraničných oblastiach južného Ruska a Poľskolitovského štátu na území dnešnej Ukrajiny. V 16.-17.
storočí im cárska vláda poskytovala zbrane, obilie, rôzne
dary a výsady – privilégiá: pridelila im pôdu, možnosť
lovu, zveriny a rýb. Zato, kozáci museli byť pripravení
kedykoľvek nastúpiť do boja, na vojnu - chrániť hranicu.
Takáto, i keď prerušovaná, vojenská povinnosť vznikala
u mužov od 18 roku života – potom jej podliehali počas
ďalších 25 rokov. Kozáci tvorili prevažne jazdecké oddiely a z pôvodných oblastí južného Ruska sa rozšírili
až na ďaleký východ – za Ural, kde sa vytvorili Sibírske,
Zabajkalské, Amurské, či Usurijské oddiely.

Don“ (Slobodný Don), ktorá sa nám predstavila v tomto
zložení: Grigorij Polovinka (Griša - majster ruského bajanu) – harmonikár a spevák; Alexander Džalašov (Saša)
– moderátor a spevák; Nadežda Bulanova (Naďa) – speváčka; Anastasia Krivoručko (Nasťa) – speváčka.
Prvá pieseň v podaní týchto umelcov si vynútila hneď
na jej začiatku silný potlesk prítomných, ktorý sa potom
opakoval po každej piesni a neustále silnel a gradoval.
Náplň – obsah každej piesne pred jej uvedením komentoval nám zrozumiteľnou ruštinou jeden z protagonistov
– Saša. Umelecká skupina Volnij Don nám teda predviedla v tento nezabudnuteľný večer kozácke a známe
ruské piesne, piesne zo života kozáckych rodín pri práci, zábave, oddychu, pití vodky, v bojovom nasadení, či
laškovaní s mladými kozáčkami. Boli to piesne veselé
až roztopašné, ale aj zádumčivé, smutné, hlavne však
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svojské a typické pre kozácku dušu. Boli to piesne dravé
i pokojné, ako neviazaná rodná rieka Don, ktorá je srdcom, telom i dušou Kozákov. Nečudo, že tieto kozácke
dumky v úchvatnom umeleckom podaní skupiny Volnij
Don, vohnali mnohým z nás slzy do očí, špecifickým ruským humorom pobavili, ale hlavne vniesli nám pozitívnu energiu a radosť. Tieto pocity boli znásobené aj tým,
že mnohí z nás, hlavne starší, ovládajú ešte zo školských
čias mnoho ruských piesní, ktoré sme doteraz nezabudli.
Sólisti Donského kozáckeho zboru nás presvedčili o tom,
že ruské piesne sú jedny z najkrajších, ak nie najkrajšie
spolu so slovenskými na svete.
Príjemným spestrením ich vystúpenia bolo zaradenie

známej slovenskej piesne „Na kráľovej holi“, ktorú zaspievali v čistej slovenčine a ktorá zdvihla všetkých divákov zo sedadiel. Tí sa k spevu pripojili a odmenili ju
búrlivým, až frenetickým potleskom. Nemenej zaujala
aj nám známa bojová pieseň „Kaťuša“ a najmä v závere
zaspievaná „Kalinka“.
Ďakujeme sólistom – spevákom skupiny Volnij Don
(Griša, Saša, Naďa, Nasťa) za nezabudnuteľný večer,
strávený pri prekrásnych ruských kozáckych piesňach,
ktoré v nás zanechali nezabudnuteľný dojem a doteraz
v nás rezonujú. Da svidaňja, Donskije Kazaki, spasiba
Vam.
(Ing. Rudolf Bugár)

Výročná členská schôdza
Výbor členskej základne COOP
Jednoty Nové Zámky, spotrebné
družstvo Maňa pripravil pre svojich
členov Výročnú schôdzu členskej
základne, ktorá sa konala, 31. januára 2016 v kultúrnom dome. Na
schôdzi aktivistka Jednoty p. Eva
Vargová podala informáciu o dosiahnutých výsledkoch COOP Jednoty SD za obdobie rokov 2011-2015
a zámeroch spotrebného družstva
v roku 2016 a aktuálnych úlohách
v družstevníctve. Správu o činnos-

ti členskej základne a hospodárení so združenými prostriedkami za
roky 2014 -2015 predniesol predseda ČZ Jednota Maňa p. Viliam
Horník. Návrh plánu práce a návrh
čerpania združených prostriedkov
členov na roky 2016-2018 predniesla Jarmila Trungelová. Členská
schôdza zvolila výbor ČZ na roky
2016 – 2020 v tomto zložení: Viliam Horník – predseda, Jarmila
Trungelová – pokladníčka, Eva Vojteková – členka výboru a delegátov

členskej základne do Zhromaždenie
delegátov COOP Jednoty, spotrebné
družstvo – Viliama Horníka, Vlastu
Hudecovú a náhradníčku Danielu
Pintešovú. V diskusii sa pochvalne
hovorilo o rekonštrukcii - rozšírení
predajne, o prístupe pracovníčok k
zákazníkom. Tiež vzišla požiadavka
o rozšírenie parkoviska pred predajňou. Schôdza po skončení pracovnej časti pokračovala v priateľským
posedením pri kávičke a pohostení.
(Jarmila Trungelová)
Maňanský hlásnik
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Folklórna skupina Dolina
Každý rok v predposlednú októbrovú nedeľu Cirkev slávi Svetový deň
modlitieb za misie. Na Slovensku
je tento deň známy ako
„Misijná nedeľa“ a v roku
2015 sa konala18. októbra.
Misijná nedeľa je okrem
modlitieb tradične spojená
aj s finančnou zbierkou na
podporu misií, z ktorého
sú financované projekty
Pápežských misijných diel
na pomoc núdznym a na
ohlasovanie evanjelia na
všetkých kontinentoch. Aj
Folklórna skupina Dolina
sa aktívne zapojila a svojim programom prispela na
rodinnom stretnutí v kláštore Misijnej kongregácie
Služobníc Ducha Svätého
v Ivanke pri Nitre. Spoločne sme sa tešili z osobných
stretnutí so sestričkami,
ktoré v kedysi v pracovali v „kaštieli“, bývali na
Máni a stretávali sa s nami
v kostole. Pri tejto príležitosti sme im venovali monografiu „Maňa“, v ktorej
je ich pôsobenie v našej
obci spomenuté. Prezreli
sme si ich priestory, navštívili sme aj chorú Sr.
Arimateu z Vlkasu. Stretnutie so
sestričkami bolo pre nás duchovným
obohatením, milou udalosťou. Na
spiatočnej ceste domov sme sa zastavili v nitrianskej nemocnici a navštívili našu šéfku Máriu Bednárovú. So súhlasom ošetrujúcich sestier
sme jej zaspievali, náš spev potešil
aj ostatných pacientov, ktorým sme
týmto spontánnym prejavom spríjemnili ich pobyt na lôžku.
7. novembra 2015
10
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sme spievali a tancovali našim Jubilantom.

V obci Maňa sme ich spievali pred
Polnočnou sv. omšou.
24.januára 2016
Slovensko ocenilo Krištáľovým krídlom významné slovenské osobnosti v desiatich kategóriách rôznych
odvetví. Za oblasť Hospodárstvo túto cenu získal Ing.
Jozef Barcaj za vybudovanie Termálneho kúpaliska
Podhájska. S týmto úspechom sa podelil aj s nami
a pozval nás vystupovať
pre svojich hostí. Ešte raz
gratulujeme a prajem veľa
tvorivých nápadov.
4. 2. 2016
sme fašiangovali so seniormi v Michale nad Žitavou

27. novembra 2015
sme spievali pri otvorení predajne
Jednota po rekonštrukcii.
Naše Vianočné programy sme začali už 30. novembra 2015 v Nových
Zámkoch, kde sme vystupovali na
Slávnostnom adventnom programe
pre novozámocké školy v Regionálnom osvetovom stredisku. 13.
decembra 2015 si naše prekrásne
koledové pásmo vypočuli diváci na
podujatí Folklórne Vianoce v Jarku.

Od 12. februára 2016 sme
začali Školu tanca pod vedením Stanislava Palica,
dlhoročným
tanečníkom
SĽUK-u. Dopĺňame tanečnú zložku a preto aj touto
cestou pozývame hlavne
mladých ľudí, ktorí majú
záujem o ľudový tanec, vítaní sú aj hudobníci a speváci. Tancujeme každý piatok od 18:00 hod.
V tomto roku si pripomenieme 30.
výročie vzniku FSk Dolina a 50.
výročie vzniku DFS Dolinka. Plánujem pripraviť slávnostný program
a preto pozývame bývalých členov,
ktorí sa chcú aktívne zapojiť do programu, aby prišli medzi nás ...
(Jarmila Trungelová)

V našej škole
September. Slnečné lúče hriali tak
silno, akoby sa leto nechcelo vzdať
svojej moci, iba lastovičky poletovali, štebotali a začali si sadať
v skupinkách na drôty. Začala dôležitá porada, príprava a čas na odlet.
Zákon prírody, znak, že niečo končí,
ale aj nový začiatok. Skončilo leto
a s ním aj prázdniny a začal sa nový
školský rok. Na školskom dvore žiaci plní dojmov a zážitkov z prázdnin,
opálení a vysmiati, štebocú ako lastovičky. Iba prváčikovia mocne tisnú ruku rodičov, dôležito všetko pozorujú. Po príhovore a uvítaní pani
riaditeľky, učitelia a žiaci sa presunú do tried. Obavy a strach prvákov premieňa triedna pani učiteľka
na úsmev a radosť. Všetko je čisté a pripravené. S chuťou a elánom
si začíname plniť svoje povinnosti,
získavať vedomosti, športovať. Začíname.
Mama má Emu. Ema má mamu.
Kým prváci začali spoznávať prvé
písmená, skladať slová aj ich napísať, starší žiaci si už overovali
svoje schopnosti v anglickom jazyku. Pod vedením Mgr. A. Pösovej a Mgr. Z. Sulanovej Hraškovej,
PhDr. v súťaži Európsky deň jazykov družstvo 3. triedy /A. Baranec,
M. Tináková, K. Machatová, D.
Sádovský, K. Jančárová, L. Srnková/ a 4. triedy /S. Ambrúsová,
N. Sojková, A. Sojková, K. Bednáriková, H. Šuláková, E. Moravčíková, si overili svoje schopnosti
pri anglickom odposluchu, skladaní
puzzlov a rôznych iných úlohách.
Žiaci 2. stupňa mali za úlohu pripraviť jedlo niektorej z európskych krajín, ktoré dotyčnú krajinu reprezentuje, a tak spoznať aj gastronómiu
zvolenej krajiny.

úspešne postúpil do krajského kola.
Slovenský jazyk.
Nikto z nás nepochybuje, aká je potrebná a dôležitá znalosť materinského jazyka. Byť hrdým Slovákom
znamená ovládať svoju reč slovom
aj písmom, znalosť osobností dejín
Slovenska. Presvedčili sa o tom aj
naši piataci v Testovaní 5 zo slovenského jazyka, literatúry a matematiky. Preverili si tak svoje vedomosti,
ktoré sa naučili počas prvých štyroch rokov v základnej škole.
Ľudovít Štúr, meno tak známe
a neodmysliteľne spojené so slovenčinou. V rámci roka venovaného
tejto významnej osobnosti si p. zástupkyňa Mgr. O. Barancová spolu
s Mgr. Z. Löblovou pripravili pre
žiakov 2. stupňa rozhlasovú reláciu
a kvíz o Ľ. Štúrovi. Gymnazisti zo
Šurian a Vrábľov predviedli krátke
divadelné predstavenie, v ktorom
opísali život a dielo Ľ. Štúra svojimi

Žiaci L. Poláková / 6.roč. / a K. Kajanovič /7.roč./ sa zúčastnili školského kola olympiády v anglickom
jazyku.
K. Kajanovič postúpil do okresného
kola v Nových Zámkoch. Školského
kola olympiády v nemeckom jazyku sa zúčastnil L. Lauro /6.roč./ a
Maňanský hlásnik
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očami.
Kniha je neodmysliteľnou súčasťou každého človeka. Sprevádza nás
celým životom, leporelo, rozprávky,
šlabikár, učebnica. Učíme sa z kníh,
získavame informácie potrebné pre
život. Nájdeme v nich poučné príbehy, tajomstvá i svet fantázie. Dobrá
kniha je ako dobrý priateľ. A na priateľa by sme nemali zabúdať.
Mgr. A. Banásová pripravila akciu
s názvom Deň školských knižníc.
Žiaci 1. stupňa dostali priestor prezentovať pred spolužiakmi svoju
obľúbenú rozprávkovú knihu a zahrať sa na ilustrátorov pri navrhovaní vlastnej ilustrácie do knihy.

Do každej rozčítanej knihy neodmysliteľne patrí záložka, ktorá upozorňuje čitateľa, kde jeho príbeh
pokračuje. 1. – 7. ročník mal možnosť navrhnúť čo najoriginálnejšiu
podobizeň záložky prostredníctvom
súťaže Záložka spája školy.
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Matematika.

Občania Mane sú hrdí na svojho rodáka spisovateľa Benjamína Tináka.
Pani zástupkyňa Mgr. O. Barancová zorganizovala besedu pre žiakov
5.-9 ročníka. O živote a práci svojho
otca prišli porozprávať jeho dcéry, ktoré žiakov bližšie oboznámili
s jeho celoživotnou tvorbou.

Naši žiaci na recitačnej súťaži
Šaliansky Maťko predviedli svoje nadanie a schopnosti. Školského
kola sa zúčastnili E. Kazíková /2.A/,
L. Krivá /2.A/, V. Supeková /2.B/,
A. Baranec /3.roč./, K. Černáková
/3.roč./, K. Bednáriková /4.roč./,
M. Slováková /4.roč./, B. Šulková
/7.roč./. Najväčší úspech a postup do
okresného kola v Šuranoch si vybojovali K. Bendáriková, L. Krivá a B.
Šulková, ktorá v okresnom kole získala 2. miesto.

Naši žiaci si svoje počtárske schopnosti a logické myslenie otestovali
v rámci pytagoriády z matematiky,
ktorú pripravila Mgr. M. Tináková.
V kategórii P3-P5 sa jej zúčastnili
tretiaci D. Sádovský, M. Tináková,
K. Machatová, D. Gregorová, A. Baranec, K. Černáková, L. Srnková, M.
Tinák, štvrtáci K. Bednáriková, M.
Slováková, N. Sojková, P. Tináková, K. Kotlár, A. Sojková, piataci A.
Holka, S. Machata, P. Žák, A. Pösová, S. Vrbová a B. Bednáriková. Kategóriu P6-P8 zastupovali šiestaci L.
Hrabkovský, M. Chudivániová, M.
Löbb, L. Račeková, K. Jakubík, M.
Sirčeková, P. Švecová, siedmaci K.
Kajanovič, D. Kazík, N. Sádovská,
A. Vojtek, J. Vojtek a ôsmačky A.
Pražáková, E. Výberčiová. Úspešnými riešiteľmi, ktorí postúpili do
okresného kola sa stali D. Sádovský,
M. Tináková, K. Bednáriková, M.
Slováková, A. Holka, M. Löbb.
Žiaci 1. - 4. triedy sa stretli so starými rodičmi na podujatí s názvom
Sme radi, že Vás máme, ktoré zorganizovala Mgr. J. Vidová. Deti
pripravili program a spolu so starkými si aj zaspievali. Starí rodičia
sa v spomienkach mohli vrátiť do
školských čias a oprášiť si svoje vedomosti v triedach, spolu so svojimi vnúčatami. Deti starým rodičom
s hrdosťou poukazovali triedu, školské tašky, knihy a pomôcky. Toto
milé podujatie bolo poďakovaním
starkým za ich lásku, starostlivosť
a čas. Ďakujeme a ešte dlho buďte

s nami!
Telesná výchova a šport.
O dôležitosti telesnej výchovy
a športu pre telesný i duševný vývoj detí v dnešnom svete internetu,
určite nikto nepochybuje. Naši žiaci, okrem povinných hodín telesnej
výchovy sa zúčastňujú športových
súťaží, na ktoré ich pripravuje Mgr.
T. Slovák. V poslednom období zaznamenal veľký záujem šport nazývaný florbal, v ktorom našu školu
reprezentovali žiačky aj žiaci oboch
stupňov. Mladší žiaci A. Turanová ,
A. Sojková , D. Lauro , K. Kotlár,
N. Vojteková /4.roč./, D. Sádovský,
A. Baranec /3.roč./ sa umiestnili na
4. mieste majstrovstiev okresu. 4.
miesto získali aj ich starší spolužiaci
S. Machata /5.roč./, L. Lauro /6.roč./,
S. Holka, J. Vojtek, K. Kajanovič,
A. Švec /7.roč./. Starší žiaci M. Hudec, T. Matis , G. Kečkéš, M. Lauro
/9.roč./, L. Harendarčík a M. Ondo
/8.roč./ získali v semifinálovom kole
3. miesto na majstrovstvách okresu
rovnako ako dievčatá S. Godová, P.
Horníková /9.roč./, N. Sádovská, Z.
Bendová , V. Mičeková a S. Oškerská /7.roč./.
2. miesto na majstrovstvách okresu
vo florbale si vybojovali žiačky S.
Oškerská, P. Naďová, N. Sádovská,
V. Ondová, V. Mičeková, Z. Bendová /7.roč./, E. Šulková, L. Jakubíková /5.roč./. Ani starší žiaci S. Holka,
A. Švec /7.roč./, L. Harendarčík, M.
Ondo /8.roč./, T. Matis, M. Hudec
/9.roč./ sa nedali zahanbiť a obsadili
2. miesto na okresnom kole vo florbale v Nových Zámkoch.

Žiaci 2.stupňa sa zúčastnili školského turnaja v begmintone. V rámci
športových podujatí sa žiaci T. Matis, G. Kečkéš /9.roč./, M. Ondo, L.
Harendarčík /8.roč./, S. Holka, J.
Vojtek /7.roč./ otestovali v basketbale, ktorý sa konal v Mani. Naše
žiačky P. Horníková, S. Godová, V.
Horváthová /9.roč./, V. Mičeková,
S. Oškerská, N. Sádovská, Z. Bendová /7.roč./ vybojovali 2. miesto
obvodného kola v Mojzesove v už
spomínanom florbale. Telesnú zdatnosť si vyskúšali T. Matis /9.roč./,
L. Harendarčík /8.roč./, S. Holka, S.
Oškerská a P. Švecová /7.roč./ v cezpoľnom behu. Našu školu reprezentovali úspešne na športových súťažiach P. Horníková, S. Godová, V.
Horváthová /9.roč./, V. Mičeková, S.
Oškerská, Z. Bendová, N. Sádovská
/7.roč./ a obsadili 5. miesto okresného kola vo florbale v kategórii
staršie žiačky. Obratnosť a rýchlosť
si T. Matis, G. Kečkéš, P. Horníková
/9.roč./, K. Kajanovič, N. Sádovská,
V. Mičeková /7.roč./ preverili v obvodnom kole stolného tenisu odkiaľ
priniesli 1. miesto a postup do okresného kola.

Na nebezpečenstvo omamných látok
a ich vplyv na zdravie človeka počas
Týždňa boja proti drogám diskutovala Mgr. Z. Mančušková so staršími a mladšími žiakmi. Pripravila si
obrazovú prezentáciu, ktorá prinútila každého zamyslieť sa nad alarmujúcim problémom, ktorý sa neustále
viac a viac rozširuje.

Zdravie.
Až keď ho stratíš, spoznáš čo si mal.
Nedá sa kúpiť a len ťažko sa opravuje. Je ako rozbitá váza. Poskladáš
ju a zlepíš, ale navždy zostane poškodená. Každý by si mal uvedomiť
cenu zdravia, chrániť si ho a nie ľahkomyseľne s ním hazardovať. Už
druhý rok sa žiaci 8. a 9. ročníka pod
vedením Ing. H. Feješovej zapojili
do kampane Červené stužky. Vytvorili „živú“ stužku, ktorá je symbolom boja proti AIDS.

Riaditeľka Mgr. Eva Abrmanová
pripravila žiakov na geografickú
olympiádu. Okresného kola v Nových Zámkoch sa zúčastnili A. Pösová / 5. roč./, M. Löbb /6. roč./, L.
Maňanský hlásnik
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Hrabkovský /6. roč. /, K. Kajanovič
/7. roč./, B. Sádovská /8.roč./ a J.
Šulka /9.roč./, ktorý obsadil v kategórii 8.-9.roč. ZŠ, piate miesto.
Kto by nepoznal historický príbeh
Titanicu a jeho tragický ľúbostný
príbeh? Aj naši žiaci sa stali členmi posádky tejto „nesmrteľnej“
lode v rámci exkurzie do Bratislavy. V spojitosti s týmito udalosťami si Mgr. D. Trstianska pripravila
pre starších žiakov kvíz Srdce oceánu, prostredníctvom ktorého boli
žiakom priblížené historické fakty

detských vecí Vianočná vločka. Kto
mohol, priniesol detské oblečenie
a iné veci, ktoré už nepotreboval, ich
darovaním pomohol a urobil radosť
niekomu inému. Radosť z dobrého
skutku potom hriala pri srdci každé-

ho darcu.
Tanec je blízky takmer každému
dieťaťu. Za zvukov hudby dokáže
znázorniť i to, čo by slovami nedokázalo povedať. Pre našich tanečníkov
bol zorganizovaný koncert, ktorý si
pripravila skupina Phantoms crew.
Žiaci sa naučili novú choreografiu,
vybláznili sa na moderné tóny piesní
a zasúťažili si.

J. Čeryovej Gajdošovej PhD a Mgr.
J. Vidovej, za hudobného doprovodu
SZUŠ J. Dömeho, predviedli pásmo spevu a tanca. Všetkých účinkujúcich odmenilo obecenstvo búrli-

vým potleskom.
V priestoroch našej školy sa uskutočnil vianočný koncert SZUŠ J.
Dömeho, na ktorom predviedli všetci nielen svoj talent, ale aj hodiny
trpezlivej práce. Spojenie hudby,
spevu a tanca potešilo všetkých prítomných.

o potopení Titanicu.
Ako každý rok aj tento k nám v noci
zavítal sv. Mikuláš. Po príchode do
školy si žiaci našli v oknách balíčky,
ktoré im vyčarili úsmev na tváričkách a osladili školský deň.

Začiatkom decembra zorganizovala
Mgr. A. Pösová charitatívnu zbierku
14
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Vianočná akadémia.
Sála kultúrného domu praskala vo
švíkoch. Deti materskej i základnej
školy sa premenili na hviezdičky,
snehové vločky, anjelov a zvedavý
bol aj čertík. Každá trieda si pripravila program - básničky, tanečné
choreografie, spev, humorné scénky.
Folklórny krúžok pod vedením Ing.

Náš folklórny krúžok sa predviedol

i na vianočnom koncerte SZUŠ J.
Dömeho v Dolnom Ohaji. V krojoch
si zatancovali i na koncerte Petra
Cmoríka, ktorý vianočný koncert
obohatil svojím vystúpením.
Po vianočných prázdninách sa žiaci
vrátili do školy. Oddýchnutí a plní
energie. Nový kalendárny rok bol
očakávaný najmä deviatakmi.

Venček, nádherná výzdoba, dievčatá sa v krásnych šatách zmenili na
dámy a chlapci na elegánov v oblekoch. Tanečnú prípravu pod vedením M. Černákovej a M. Sojku
predviedli 22. januára v Kultúrnom
dome v Mani svojim blízkym a priateľom. Hrdí otcovia vytáčali svoje
princezné a mamky sa krútili v objatí svojich synov. Spokojné úsme-

vy a úspešný priebeh slávnosti, boli
výsledkom dobre zvládnutej prípravy.
Mgr. A. Banásová zorganizovala
lyžovačku a sánkovačku pre žiakov
1. stupňa spolu s rodinnými príslušníkmi. Výlet na Donovaly bol pre
deti nezabudnuteľným zážitkom.
Spolu s rodičmi strávili príjemný
deň na snehu.

Materiálno – technické zabezpečenie školy
Do materskej školy boli zakúpené
učebné, kompenzačné, didaktické
pomôcky a výtvarný materiál pre
predškolákov, 2 stoly a 4 stoličky do
jedální. Na vonkajšom sklade v areáli MŠ bola opravená strecha, vymenené dvere a okná. Uskutočnila sa
rekonštrukcia PVC podlahy v hornej šatni detí a oprava schodiska
medzi jedálňami. Na úpravu trávnika v areáli MŠ bol zakúpený materiál: hadice, čerpadlo a trávna zmes.
V školskej jedálni MŠ bol zakúpený sporák a v ZŠ bola zakúpená
chladnička. V oboch jedálňach bol
doplnený drobný inventár.
Pre žiakov ŠKD boli zakúpené stavebnice, spoločenské a didaktické
hry.
Do základnej školy boli zakúpené učebné a didaktické pomôcky,
stavebnica na technickú výchovu,
2ks notebookov, reproduktory do
5-tich tried. Pre plánované dopravné
ihrisko v areáli školy sme zakúpili
betónové obrubníky. Počas vianočných prázdnin sa uskutočnila oprava
plynového kotla. Už od prvého dňa
po príchode z vianočných prázdnin
sme začali s rekonštrukciou podláh v
troch triedach /3. trieda, školská družina, počítačovo-jazyková učebňa/
a maliarskymi prácami. Najväčšou
komplexnou rekonštrukciou prešla

šatňa. V jej priestoroch boli odstránené nefunkčné rozvody, nevzhľadné rozvody boli prekryté sadrokartónom, bola položená nová dlažba
a šatňa bola vymaľovaná. Zakúpené pestrofarebné šatníkové skrinky
oživili priestor a vzbudili u žiakov
veľkú radosť.

Pre duševný i telesný rozvoj je dôležité čisté a zdravé prostredie. Finančné prostriedky sú investované
podľa priorít, rekonštrukčné práce
nenarúšajú vyučovací proces, ale
vyžadujú si trpezlivosť a ohľaduplnosť. Ďakujem všetkým za ich pomoc, trpezlivosť, námahu a čas.
Všetky aktivity a činnosť školy uverejňujeme na webovej stránke školy:
www.zsmana.edupage.org , na ktorej nájdete aj vyhodnotenie dotazníkov o ZŠ a MŠ. (Mgr. Eva Abrmanová , riaditeľka školy)
Materská škola
Po prázdninách vynovená škôlka
a množstvo hračiek čakalo v sep-
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tembri na našich nových ale i starých
škôlkárov, a aby ich pobyt v škôlke
bol spestrený pripravili sme pre nich
i rôzne akcie.

zorganizovali i divadelné predstavenie „Kamaráti“, ktoré nám do našej
MŠ prišlo zahrať divadlo Fantastika.

V novembri nás navštívili ujovia
z polície, predviedli nám ako poslúchajú a zasahujú ich vycvičení psi.
Ukázali nám autá a techniku, ktorú
pri svojej práci používajú. Druhou
akciou v tomto mesiaci bol výlet do
Podhájskej do kina, kde sme si pozreli rozprávku „Žmurko Bill“.
Ako prvá bola návšteva výstavy
ovocia a zeleniny v kultúrnom dome
na hodence.

V októbri, tak ako aj po iné roky sme
sa stretli spolu s deťmi a ich rodičmi
na školskom dvore, kde sa organizovala tekvicová párty, na ktorej sa deti
prezentovali výtvormi z plodov jesene. Pri tejto príležitosti sme urobili
i ochutnávku nátierok našej školskej
jedálne. V tomto istom mesiaci sme
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December bol na akcie bohatý, hneď
začiatkom mesiaca sme boli v ZŠ
v telocvični, kde si naše deti vyskúšali tancovať s tanečnou skupinou
Phantoms crew. O pár dní po tom
sme v našej MŠ privítali Mikuláša,
ktorý deti obdaril balíčkom. Ďalšou
veľmi vydarenou akciou bola návšteva pani MUDr. Jany Löskovej,
ktorá deťom porozprávala o tom ako
sa majú starať o svoje zúbky. Staré divadlo v Nitre opäť nesklamalo,
profesionálny herci zahrali rozprávku „Janko a Marienka“ a ešte sa aj
odfotografovali s deťmi. Poslednou
akciou v tomto mesiaci bola Vianočná akadémia a tak ako aj po iné roky
bola úspešná.

Máňanská kvapka krvi

Vo februári bolo veselo, fašiangy
sme zavŕšili karnevalom, na ktorom
boli deti ale i pani učiteľky poobliekané do rôznych kostýmov.

Do prázdnin nás čaká ešte divadelné predstavenie Polepetko, ktoré do
kultúrneho domu pre nás a pre žiakov ZŠ príde zahrať divadlo Cliper-

ton a potom už hurá na jarné prázdniny.
(Mgr. Katarína Výberčiová)

V novembri sme v spolupráci s obecným úradom odovzdali vecné darčeky našim jubilujúcim darcom krvi.
Sú to: Marián Kohajda /diamantová
Jánskeho plaketa/, Daniel Hudec /
zlatá Jánskeho plaketa/, Jozef Hrušovský /strieborná Jánskeho plaketa/, Ivan Vašek /strieborná Jánskeho
plaketa/, Daniela Sádovská, Jana
Abrmanová, Mgr. Eva Cigáňová.
December je mesiacom bilancovania, hodnotenia a obdarúvania. Preto
aj my sme v tento čas odovzdávali
Jánskeho plakety za celý rok našim
aktívnym bezplatným darcom. Sú
to: Bronzová Jánskeho plaketa /10
bezplatných odberov/ – Urban Hudec, Matúš Komáromy, Mgr. Zuzana
Račeková, Mária Sádovská, Zuzana
Straňáková, Dominik Tinák ml.,
Mgr. Marek Baranec. Strieborná
Jánskeho plaketa /20 bezplatných
odberov/ - Daniel Jančár, Monika
Černáková. Zlatá Jánskeho plaketa /40 bezplatných odberov muži, 30
bezplatných odberov ženy/ - Stanislav Meňhert, Bc. Ľudmila Peceková. Diamantová Jánskeho plaketa
/ 80 bezplatných odberov/ - Milan
Kiš. V tomto roku sme odovzdávali i jedno veľmi vzácne a ojedinelé
ocenenie nášmu rodákovi Jánovi
Ribanovi, a to Kňazovického medailu za 100 bezplatných odberov.
Plakety odovzdávala členka Najvyššej rady SČK pani Zita Lutišanová
a vecné dary starosta obce Ing. Igor
Sádovský.

Odovzdávanie plakiet prebiehalo
na Vianočnej akadémii, kde pani
učiteľky zo základnej i materskej
školy nacvičili krásny program,
ktorým potešili i naše srdiečka.
Ďakujem pani riaditeľke Mgr. Eve
Abrmanovej, že nám umožnila
uskutočniť toto odovzdávanie počas ich školskej akcie.
Touto cestou by som chcela poďakovať i zamestnankyniam obecného úradu a pánovi starostovi za ich
nezištnú spoluprácu a ochotu počas celého roka, s ktorou sa o nás
vždy i počas odberov starajú.
12. januára 2016 sa uskutočnil
odber krvi mobilnou transfúznou
službou v kultúrnom dome. Zúčastnili sa ho títo darcovia: Zuzana Straňáková, Mgr. Andrea
Banásová, Oľga Rajčanová, Alžbeta Vojteková, Ing. Tomáš Sádovský, Pavel Bařina, Bc. Jana
Kosáková, Mária Srnková, Jozef
Cigáň, Anežka Tináková, Andrej
Balla, Vladimír Holka, Peter Bányi, Mária Holková, Daniel Jančár, Ing. Igor Sádovský, František
Belenčík, Stanislav Meňhert, Bc.
Ľudmila Peceková, Matúš Tinák,
Dominik Tinák st., Mgr. Marek
Baranec, Vladimír Bujdák, Jaroslav Farbár a Dušan Holka. Všetkým za účasť a ochotu pomáhať
zo srdca ďakujem a teším sa na vás
pri ďalšom odbere, ktorý sa bude
konať v máji.
(Bc. Ľudmila Peceková)

Aktivity ZO ZPCCH a SZTP v Mani.
Po letných jednodňových výletoch
sme i na jeseň uskutočnili akcie pre
našich členov. V novembri sme navštívili mesto Trnava. V katedrálnom chráme sv. Mikuláša sme sa
zúčastnili záverečného dňa Trnavskej Novény. Dňa 20.11.2015 sme
usporiadali už po piatykrát „Batôž-

kové posedenie“. O kultúrny program sa postarala Folklórna skupina
Bukovina z Kšinnej“. Ich vystúpenie
spestrilo a dodalo výbornú náladu
všetkým zúčastneným. Prispeli nám
i darčekmi do tomboly. Spokojní
sme boli my, ale i súbor Bukovina,
ktorému sa u nás veľmi páčilo a

chválili obecenstvo. Za vystúpenie,
program im patrí ešte raz ,,Ďakujeme“. Mikuláš i tento rok nezabudol
na naše (dobré) deti a priniesol im
sladkú odmenu. Vianočné sviatky sú
sviatky pokoja, stretnutí a tak sme i
my navštívili našich starších, ťažko
chorých členov. Malým darčekom,
Maňanský hlásnik
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rozhovorom sme sa snažili spríjemniť im vianočné sviatky. Veríme,
že sa nám to podarilo. Poďakovať
sa chceme OU Maňa za pomoc pri
našich akciách i všetkým, ktorí nám
prispeli svojimi 2% dane, darčekmi
do tomboly. Prvá akcia roku 2016
bola návšteva Nitry. Tu sme si uctili
relikvie sv. Terezky.
V roku 2016 sú pripravené rekondično-rehabilitačné pobyty: Sklené Tep-

lice – penzión Lenka v termínoch:
14.3.-18.3.2016 a 5.9.-10.9.2016;
Turčianske Teplice – penzión Milka
v termínoch: 17.4-22.4.2016,6.11.11.11.2016; Dudince – hotel Jantár
v termínoch:4.4.-8.4.2016, 30.53.6.2016,19.9.-23.9.2016;
Štúrovo – chatky (cena 250 €) v termíne
4.6-11.6.2016 a letecký zájazd Bulharsko – Slnečné pobrežie (425 €)
v termíne 28.8-.4.9.2016.

Ďalej jednodňové výlety: Štúrovo,
Komárno, Hronský Beňadik, Skalka pri Trenčíne, Ľutina, Staré hory,
Hostín, Šaštín - podľa Vášho záujmu. VČS sa uskutoční 10.5.2016.
Verím, že i tento rok budeme spolu
dobre vychádzať, spolupracovať a
všetkým želám veľa, veľa zdravia.
(Anna Jančová)

Talentovaného študenta z našej obci ocenil aj predseda NSK
Mladý, nadaný študent Filip Varga sa počas štúdia
na Gymnáziu vo Vrábľoch
okrem iného venoval matematike aj literatúre. V minulom školskom roku sa
zapojil do súťaže Matematický klokan a spomedzi
1402 slovenských matematikárov sa umiestnil na 17
mieste.
Filip si rád vymýšľa, do-

konca na medzinárodnej
úrovni... Dôkazom toho
je tretie miesto, ktoré získal v literárnej súťaži sci-fi próz s názvom: Keď si
vymýšľam. Jeho umelecké
dielo vzniklo v anglickom
jazyku.
Každoročne sa zapája do
Súťaže Esej Jána Johanidesa, ktorej cieľom je
pripomenutie Johanideso-

vej tvorby stredoškolským
študentom a rozvoj ich
tvorivého písania. Absolútnym víťazom 5. ročníka
sa stal Filip. Vynikajúcim
umiestnením tak zavŕšil
sériu predošlých úspechov
(čestné uznanie a prémia)
v tejto súťaži. Za odmenu
pocestuje na Medzinárodný knižný veľtrh do talianskej Bologne, ktorý sa bude

konať tohto roku začiatkom apríla. Vďaka tomuto
a ďalším úspechom bol aj
medzi najlepšími študentmi
ocenenými predsedom Nitrianskeho samosprávneho
kraja za rok 2015. Filipovi
blahoželáme, prajeme veľa
tvorivých nápadov a veľa
študijných úspechov.
(Jarmila Trungelová)

„KAMILKA“ oslavovala...
„KAMILKA“, zariadenie sociálnych služieb Maňa si v roku 2015
pripomenulo 40. výročie svojho založenia.
V roku 1975, presne 19. apríla bol
založený Ústav sociálnej starostlivosti pre deti a mládež v Mani.
Jeho zriaďovateľom bol vtedajší
Okresný národný výbor v Nových
Zámkoch. V roku 1987 bola uskutočnená rozsiahla rekonštrukcia bývalej sýpky čím sa navýšila celková
kapacita ubytovaných na 120 obyvateľov. Po roku 1989 zmenou režimu
mení sa aj celková sociálna politika
štátu. To prináša zmenu zriaďovateľa, ktorým sa stáva Krajský úrad
Nitra a mení sa aj názov na Domov
sociálnych služieb pre deti a dospelých s týždenným a celoročným
18
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pobytom. Po nadobudnutí platnosti
zákona o územnosprávnom usporiadaní v SR sa opäť mení zriaďovateľ
a mení sa aj názov na Domov sociálnych služieb.
Od roku 2009 náš názov znie „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych
služieb Maňa.
V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách v platnom
znení poskytujeme 3 druhy sociálnej
služby a to v domove sociálnych
služieb, v špecializovanom zariadení
a zariadení podporovaného bývania.
„KAMILKA“, zariadenie sociálnych služieb Maňa je koedukované
zariadenie s kapacitou 96 klientov.
Zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj.
Za štyri desaťročia existencie po-

skytlo zariadenie domov niekoľkým
stovkám zdravotne postihnutých
detí i dospelých občanov.
„KAMILKA“ ZSS Maňa patrí k výzamným zamestnávateľom v našej
obci. V súčasnej dobe zamestnáva
59 pracovníkov, hlavne z obce Maňa
a blízkych okolitých dedín.
V decembri roku 2015 sme si oficiálne pripomenuli 40. výročie vzniku
zariadenia, pozvali sme bývalých
i súčasných zamestnancov, hostí,
dodávateľov, dobrovoľníkov, sponzorov. Milým prekvapením bol pre
nás príchod rehoľných sestričiek,
ktoré v minulosti v zariadení pracovali. Súčasťou oslavy bola prehliadka zariadenia, z ktorej sa tešili nielen
súčasní obyvatelia, ale hlavne bývalí
zamestnanci, z ktorých mnohí v za-

riadení prežili aj niekoľko desiatok
rokov. Dostalo sa nám slov uznania
a mnohí bývalí zamestnanci si obnovili milé spomienky na uplynulé obdobie. Samozrejmosťou oslavy bol
aj kultúrny program našich obyvateľov, v ktorom sa chceli všetci účinkujúci ukázať v čo najlepšom svetle.
Dievčatá sa predstavili približne
hodinovým programovým pásmom
piesní, básní, krátkych scénok, tancov a príhovorov k prítomným.
O histórii, vývoji a súčasnosti zariadenia prítomných poinformovala
riaditeľka zariadenia Ing. Katarína
Némethová. Vo vestibule zariadenia
sme spolu s našimi dievčatami pripravili výstavku ručných prác, výrobkov a rôznych upomienkových
predmetov. Súčasťou výstavky bola
aj výstava fotografii zo života našich
obyvateľov pri rôznych denných činnostiach, kultúrnych, spoločenských
akciách a pod. Všetci návštevníci
sa mohli zapísať do našej kroniky,
ktorú starostlivo spracovávame už
od založenia zariadenia.
Po oficiálnych príhovoroch, kultúrnom programe a prehliadke zariadenia sme sa všetci preniesli do
sály kultúrneho domu, kde na nás
všetkých čakalo malé občerstvenie.
V neformálnych rozhovoroch pokračovalo stretnutie prítomných až do
večerných hodín.
V príjemnej predvianočnej atmosfére za zvuku kolied sme si na pamiatku vyhotovili aj niekoľko spoločných fotografií.
Na záver je potrebné vysloviť jedno
veľké ĎAKUJEME všetkým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom pričinili
a zrealizovali myšlienku zorganizovať stretnutie a milým spôsobom
si pripomenúť 40 rokov existencie
a prevádzky ZSS v našej obci.
Vedenie ZSS „KAMILKA“ Maňa
ďakuje všetkým bývalým i súčasným zamestnancom, ktorí odvádzajú záslužnú prácu pri starostlivosti
o klientov zariadenia.
(Mgr. Eva Cigáňová)
Maňanský hlásnik
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Činnosť Základnej organizácie Slovenského
zväzu záhradkárov v Mani
Naši záhradkári sa zúčastnili na Okresnej výstave
o najkrajšie jablko a hrušku
okresu Nové Zámky, ktorá
sa konala 10. a 11. októbra 2015 v Dolnom Ohaji.
Za najkrajšie jablko komisia vybrala jablko odrody
RUBÍN od pestovateľky
Márie Šulkovej z Úľan
nad Žitavou. Za najkrajšiu
hrušku komisia vybrala
odrodu BOSKOVA FĽAŠA od pestovateľa Milana
Gábriša tiež z Úľan nad

Žitavou. Vzorky jabĺk boli
následne zaslané na Celoslovenskú súťaž o najkrajšie jablko roku 2015, ktorá
sa uskutočnila 22. októbra
2015 v Trenčíne. Víťazom,
s pomedzi 1686 vzoriek, sa
stalo jablko odrody BOHEMIA od pestovateľa Mareka Pánisa z Lehoty pod
Vtáčnikom.
14. novembra sme sa zúčastnili na Svätomartinskom požehnaní mladých
vín v Úľanoch nad Žitavou.

Pripravujeme:
6. marec
Výročná členská schôdza ZO SZZ v Mani – kultúrny dom Maňa 15:30h
12. marec
Ukážka rezu ovocia – Palárikovo – predvedie Ing.
Marián Komžík ( Kohaplant ). Podľa záujmu zabezpečíme dopravu.
2. apríl
Výstava vín v Šuranoch. Odborná degustácia prebehne 11.3.2016, vzorky budeme zbierať v Mani 2.-4.
marca u p. Mariána Vrzalu na Ul. P. O. Hviezdoslava č. 35, kde budú k dispozícii i prázdne fľaše.
27. máj
Celoštátna výstava vín Českého záhradkárskeho
zväzu s medzinárodnou účasťou v Břeslavi. Vzorky
sa budú zbierať v Mani predbežne od 14. do 20. apríla 2016. Budeme organizovať autobusový zájazd
na verejnú výstavu do Břeslavi dňa 27.5.2016. Podrobnosti budú oznámené neskôr.
30. apríl
Majáles – hudba DJ Silo - kultúrny dom Malá Maňa
(Ing. Peter Hudec, predseda ZO SZZ v Mani)
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Boli tu prezentované mladé
vína od vinárov z Dolného
Požitavia, ktoré moli miestnym správcom farnosti
vdp. Štefanom Vojtekom
požehnané. Ďalej nasledovala ochutnávka mladých
vín spojená s malým občerstvením.
26. decembra 2015 sme
usporiadali VIII. záhradkársky ples v Kultúrnom
dome v Mani. Do tanca hral
DJ Feri z Nitry. Účastníci
plesu sa vynikajúco bavili

O pôde

až do skorého rána.
Záhradkári z Malej Mane
zorganizovali Silvestrovské posedenie v Spoločenskej miestnosti v Malej
Mani, kde pri dobrej zábave a občerstvení oslávili koniec roka a privítali
Nový rok 2016.
23. januára 2016 sme za
zúčastnili v Palárikove na
ochutnávke domácich destilátov a likérov, nátierok
a súťaže o najlepší domáci
výrobok zo zemiakov.

Uplynulý rok 2015 bol v OSN
vyhlásený za Medzinárodný
rok pôdy. Prízvuk významu
pôdy sa kládol na jej udržateľné obhospodarovanie,
ochranu a zabezpečenie potravinovej bezpečnosti. Tieto
otázky sa týkajú každého z nás, napriek tomu, že väčšina z nás na pôde nehospodári. No mnohí sme vlastníkmi poľnohospodárskej pôdy, ktorú prenajímame. Ako
je známe, na prelome 40-50-tych rokov minulého storočia bolo vlastnícke právo na pôdu prerušené kolektivizáciou poľnohospodárstva. Medzi najvýraznejšie
zmeny, ktoré sa pri tomto v spoločnosti a krajine prejavili, boli nemožnosť vlastníkov samostatne a slobodne
rozhodovať o svojej pôde a tým strata vzťahu k pôde
na celé generácie (až dodnes); sceľovanie honov do
veľkých užívateľských celkov, vrátane likvidácie dovtedajšej štruktúry krajiny (t.j. likvidácia medzí, drevín,
odvodňovanie). Tento stav, až na výnimky, pretrváva
stále. Hospodárenie na vlastnej pôde znamená radikálne
odlišný postoj akým spôsobom k pôde pristupujeme.
Pri veľkoplošnom hospodárení pomocou ťažkej mechanizácie a bežných poľnohospodárskych postupoch
pôda trpí zhutnením podorničia (približne 10-30 cm
pod povrchom je takmer vodonepriepustná), vodnou a
veternou eróziou (odnos najúrodnejšej časti pôdy, strata 10-100 ton zeminy za rok na 1 hektár), pôda je už
takmer bez humusu (bez priemyselných hnojív by bola
prakticky neúrodná), hospodárenie bez ohľadu na prírodné podmienky (zorávanie podmáčaných pôd, kde i
tak nebýva úroda a predtým tam boli lúky) a tak ďalej.

Tieto fenomény sa nám navonok prejavujú tým, že na
poliach vidíme stojacu vodu aj na kopci (nepriepustné
podorničie), stekajúcu zakalenú vodu zo svahov (spôsobujúcu rýchle povodne,
rybníky a cesty zanesené
bahnom), znečistená a
nepitná voda v studniach,
pesticídy nachádzajúce sa
vo včeľom mede, hynúce včelstvá, ryby a zver,
erózne ryhy a výmoly
na pozemkoch (možno)
aj vo vašom vlastníctve,
kde už vystupuje na povrch podložie bez úrodnej
pôdnej vrstvy… Nie je
jedno akým spôsobom sa
na pôde hospodári a jedno
by to nemalo byť predovšetkým vlastníkom pôdy. Existujú iné a vhodnejšie postupy ako zachovať pôdnu úrodnosť, zlepšovať prirodzené vlastnosti pôdy, bez toho aby sa vyskytovali vyššie
uvedené negatívne javy. Skúste sa spýtať poľnohospo-

dára, ktorému prenajímate svoje pozemky, akým spôsobom vašu pôdu chráni (ako váš majetok). Najlepšie,
nech vám ukáže presne ten váš kus zeme, ktorý ste mu
zverili do opatery.
Vaša pôda si zaslúži
väčšiu pozornosť,
veď
agrodotácie
dosahujú
takmer
50% rozpočtu EÚ;
repka, kukurica a
ďalšie plodiny sa už
dávno nevyužívajú len na potraviny,
ale na ekonomicky
neefektívnu výrobu palív, mazív, či
spaľovanie. Ak nebudete s odpoveďou
poľnohospodára
spokojný, môžete ho „vymeniť“ a svoju pôdu zveriť do
správy inému subjektu. (Miestna pobočka Slovenskej
ornitologickej spoločnosti - www.podunajsko.sk)

Vinohradnícky spolok Stará hora Maňa
(VSSH) svoje celoročné aktivity
ukončil schôdzou vinohradníkov
5. 12. 2015 Hedšíkom. Na Starej
hore pri kaplnke sv. Urbana sa volil
nový richtár, horský výbor, predniesli sa hospodárske výsledky VSSH
a nechýbala ani diskusia vinohradníkov. Staronovým richtárom bol
opäť zvolený Štefan Černák. Perekmi boli na ďalšie obdobie zvolení:
Jozef Hrušovský, Milan Hrušovský,
Marcel Dominik, Juraj Žigray, Pavol
Tinák, Juraj Sulan. Počet platiacich
členov VSSH je k 1. 1. 2016 – 117
vinohradníkov.
Prvé zasadnutie horského výboru
bolo zvolané na 17. januára 2016.
Na zasadnutí VSSH odsúhlasil kalendár podujatí na tento rok:

13. 2. – konanie 15. ročníka vo varení Starohorského guláša
24. 4. – verejná degustácia vín
29. 5. – oslavy sv. Urbana na viniciach
3. 12. – Hedšík
Počas zimného obdobia sa konajú
na Starej Hore „Varty“- dobrovoľné stráženie viníc. Hliadky by mali
zabrániť tomu, aby sa nenarušoval
poriadok na viniciach a nevykrádali sa hajlochy. Na hliadkovanie sa
môžu ešte aj teraz nahlásiť vinohradníci u Milana Hrušovského. Chráňme tak spoločne hodnoty a majetky
všetkých vinohradníkov!
13. februára 2016 sa súťažilo, konal
už 15. ročník vo varení Starohorského gulášu. Úspešná akcia prilá-

kala 23 odvážlivcov, ktorí súperili
o skvelé ceny. Najlepší guláš uvaril
Tomáš Sojka. Na druhom mieste
skončil Marián Sojka a na treťom
mieste Štefan Černák. Výhercom
gratulujeme a pevne veríme, že chutilo každému. Akciu podporil svojou
účasťou aj náš rodák – poslanec NR
SR Pavol Hrušovský.
Viac informácií o VHHS nájdete na
webovej stránke www.vinohradymana.sk. V novej kolónke - história
viníc, môžete nájsť naskenované
rôzne historické dokumenty týkajúce sa viníc. Najstaršie zachovalé
záznamy pochádzajú z roku 1817.
Činnosť spolku môžete vidieť aj na
sociálnej sieti FACEBOOK.
(Pavol Tinák)
Maňanský hlásnik
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Mariáš
Dňa 14. 2. 2016 sa v obci
Maňa uskutočnil 7. ročník Požitavskej ligy vo
volenom mariáši. Turnaja
sa zúčastnil rekordný počet hráčov – 66. Starosta
obce Maňa Ing. Igor Sádovský privítal zúčastnených hráčov, oboznámil
ich v krátkosti s históriou
obce a poprial im šťastnú ruku pri hraní kariet.
Hralo sa podľa pravidiel
Slovenského zväzu mari-

ášových klubov, výnimkou bola iba dĺžka hracieho času - hracie kolo bolo
skrátené z 50 na 45 minút,
nakoľko turnaj sa odohrával iba v popoludňajších hodinách. Celkovo sa
hralo 5 kôl.
Víťazom turnaja sa stal domáci hráč Vojtech Gatyáš
s počtom bodov 23 a s nahratou sumou 62,85€. Ako
druhý skončil hráč z Dolného Lopašova Róbert Bánoš

s počtom bodov 23 a s nahratou sumou 55,45€, tretí
bol starosta z Diviakov nad
Nitricou – Vladimír Pružinec s počtom bodov 21
a s nahratou sumou 63,70€.
Všetci hráči boli obdarovaní vecnými cenami
alebo fľašou kvalitného
vína z produkcie organizátora podujatia p. Vojtecha
Gatyáša.
Turnaj sa odohrával v príjemnom prostredí kul-

túrneho domu, kde bolo
pripravené aj chutné pohostenie, za ktoré ďakujeme
p. Helene Hajnalovej,
vedúcej kuchyne Agro
Žitava. Ďalej ďakujem
všetkým sponzorom, ale
hlavne starostovi obce
Maňa za ústretový prístup
k turnaju a jeho osobnú
účasť.
(Vojtech Gatyáš)

Rybári vás pozývajú:
2. 4. 2016 o 8:00 h – Školenie mladých rybárov – dom kultúry Maňa,
treba si priniesť finančný príspevok
na zaplatenie rybárskeho lístku;

28. 5. 2016 – Rybárske preteky detí
pri príležitosti MDD na Mlynskej
ulici, zápis štartujúcich od 7:00 –
8:00h, prineste si vedierko na odkladanie ulovených rybičiek;

11. 6. 2016 – Rybárske preteky dospelých – miestny rybník, súťaží sa
o Pohár starostu obce, zápis štartujúcich od 6:00 – 7:00h.
(Vojtech Gatyáš)

Kalendár kultúrnych podujatí v Obci Maňa na rok 2016
12. 01. 2016

Odber krvi mobilnou jednotkou

16. 01. 2016

Ples kresťanskej mládeže

22. 01. 2016

Venček – slávnostné ukončenie tanečného krúžku

24. 02. 2016

Fašiangové popoludnie pre dôchodcov

27. 01. 2016

Piesne Donských kozákov

31. 01. 2016

VČS – Jednota

06. 02. 2016

Ples priateľov

07. 02. 2016

Predvolebný míting - SNS

13. 02. 2016

Súťaž “O najchutnejší zimný starohorský guláš “

14. 02. 2016

Mariášový turnaj

19. 02. 2016

Divadelné predstavenie pre žiakov ZŠ
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21. 02. 2016

Premietanie filmu Stopy v snehu –míting KDH

05. 03. 2016

Parlamentné voľby

06. 03. 2016

VČS – záhradkári

16. 03. 2016

Divadelné predstavenie v angl. jazyku pre žiakov ZŠ

29. 03. 2016

Slávnostný zápis žiakov 1. triedy za čitateľov knižnice

03. 04. 2016

VČS – zväzu invalidov

22. 04. 2016

Divadelné predstavenie žiakov základnej školy

24. 04. 2016

Výstava a degustácia vín

30. 04. 2016

Stavanie mája

01. 05. 2016

Birmovka

08. 05. 2016

Deň matiek

10. 05. 2016

Odber krvi mobilnou jednotkou

15. 05. 2016

Uvítanie detí narodených v roku 2015

22. 05. 2016

1. Sv. prijímanie

28. 05. 2016

Rybárske preteky detí

29. 05. 2016

Oslavy sv. Urbana na Starej hore

11. 06. 2016

Rybárske preteky dospelých

25. 06. 2016

Vystúpenie FS Zobor Nitra + Ľudová veselica

26. 06. 2016

XXVIII. ročník Požitavských folklórnych slávností

03. 07. 2016

Futbalový turnaj O pohár starostov obcí

17. 07. 2016

Kultúrne leto v panskej záhrade

31. 07. 2016

Kultúrne leto v panskej záhrade

14. 08. 2016

Kultúrne leto v panskej záhrade

20. 08. 2016

3. ročník – Traktor mánia

28. 08. 2016

Kultúrne leto v panskej záhrade

11. 09. 2016

Hodové slávnosti – v časti obce Malá Maňa

17. 09. 2016

Hodová veselica v parku

18. 09. 2016

Hodové slávnosti

18. 09. 2016

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov “Dary zeme”

23. 10. 2016

Úcta k starším – oslava

05. 11. 2016

30. výročie FSk Dolina + 50. výročie DFS Dolinka

12. 11. 2016

Jubilanti

03. 12. 2016

Hedšík

11. 12. 2016

Mikuláš + Vianočné tvorivé dielne

18. 12. 2016

Vianočná akadémia

24. 12. 2016

Roznesenie Betlehémskeho svetla do rodín

31. 12. 2016

Detský Silvester

Maňanský hlásnik
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Výsledky volieb do NR SR v obci Maňa, 5.3.2016
1662
1005

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu:
Počet platných hlasov odovzdaných pre polit. strany:
Účasť: 60,5 %
Por.
číslo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23

Strana, Koalícia

Strana TIP
Strana moderného Slovenska
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník
Šanca
Sme rodina - Boris Kollár
Strana zelených Slovenska
Koalícia spoločne za Slovensko
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia
Vzdor - Strana práce
MOST - HÍD
Slovenská národná strana
Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia
Komunistická strana Slovenska
Slovenská demokratická a kresťanská únia - DS
SMER - sociálna demokracia
Kresťanskodemokratické hnutie
Slovenská občianska koalícia
Kotleba - Ľudová strana naše Slovensko
Sieť
Strana maďarskej komunity
Priama demokracia
Sloboda a solidarita

1. okrsok

2. okrsok

3. okrsok

2
0
25
0
1
20
3
0
0
2
2
84
0
0
0
133
46
1
30
11
0
0
12

2
2
31
0
0
30
2
0
0
1
0
93
0
1
1
217
36
1
45
12
0
2
24

1
0
3
0
0
10
0
0
0
0
1
14
0
1
0
73
4
0
19
0
0
0
7

372

500

133

Hlasy

5
2
59
0
1
60
5
0
0
3
3
191
0
2
1
423
86
2
94
23
2
43

Poradie

Percento

9-10
13-16
6
19-23
17-18
5
9-10
19-23
19-23
11-12
11-12
2
19-23
13-16
17-18
1
4
13-16
3
8
19-23
13-16
7

0,50
0,20
5,87
0,00
0,10
5,97
0,50
0,00
0,00
0,30
0,30
19,00
0,00
0,20
0,10
42,09
8,56
0,20
9,35
2,28
0,00
0,20
4,28

1005

Požehnané Veľkonočné sviatky,
plné milosti z Kristovho zmŕtvychvstania Vám želajú starosta obce,
poslanci obecného zastupiteľstva a pracovníci obecného úradu.
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