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Udialo sa... – jún až november 2012
4.6.2012 – Za účasti starostu obce
a stavebnej firmy S.F.H., s.r.o., ktorá
realizovala v r. 2006/2007 výstavbu
prvých obecných nájomných bytov
2x6 b.j., sa uskutočnilo reklamačné
konanie, ktorého dôvodom je dopraskaná a čiastočne už i poodlupovaná a opadaná fasáda na týchto
bytových domoch.
12.6.2012 – Na Obvodnom úrade
v Nových Zámkoch sa z podnetu
Odboru civilnej ochrany a krízového
riadenia konalo prípravné stretnutie
zástupcov všetkých zložiek, ktoré sú
súčasťou súčinnostného cvičenia
s Atómovou elektrárňou Mochovce, v rámci ktorého sa pripravovalo i
precvičenie evakuácie v našej obci.
13.6.2012 - Na obecnom úrade sa
konalo stretnutie zástupcov Slovenského vodohospodárskeho podniku,
š. p., projektantov a starostu obce, na
ktorom sa spresnili posledné detaily
technického riešenia pre prípravu
projektu stavby „Žitavský luh – Žitava, navýšenie hrádze“.
14.6.2012 – V rámci súčinnosti
cvičenia s Atómovou elektrárňou

Mochovce bol v našej obci vykonaný nácvik postupov pri vyhláse-
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ní jednotlivých stupňov núdzového
stavu v okolí Atómovej elektrárne
Mochovce, pri vyhlásení mimoriadnej situácie a pri vyhlásení evakuácie na území Nitrianskeho kraja.
Počas cvičenia bol zvolaný krízový
štáb obce a evakuačná komisia obce,

ktorá zorganizovala cvičenie evakuácie obyvateľstva. Do cvičenia
bola zaradená i naša základná škola,
kde sa prakticky vykonala evakuácia
žiakov z budovy školy. 40-tim žiakom boli vydané jódové profylaktiká a boli autobusom prepravení do
kontrolného stanovišťa v Obci Hul,
kde desiati z nich prešli hygienickou
očistou v špeciálnych odmorovacích zariadeniach, čo zabezpečovali
príslušníci Hasičského a záchranného zboru. Následne boli žiaci evakuovaní do ZŠ SNP Šurany, čo je plánované miesto núdzového ubytovania.
Do cvičenia boli zapojené všetky
zložky krízového riadenia Nitrianskeho kraja, okresu Nové Zámky,
AE Mochovce, Mesta Šurany, Obcí
Maňa a Hul, ZŠ Maňa a Šurany. Toto
praktické cvičenie bolo naj väčšie
svojho druhu vykonané v SR.
15.6.2012 – Úradne oprávnená oso-
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ba a poverení členovia výberovej
komisie vykonali za účasti oprávnených osôb, v rámci procesu verejného obstarávania dodávateľa stavby
“Amfiteáter v parku Maňa“, otváranie obálok so šiestimi ponukami
a stanovili ich poradie na základe
kritéria najnižšej ceny. Najnižšia ponuka na zhotovenie tejto stavby bola
47628 €.
26.6.2012 – Z podnetu Obvodného
úradu životného prostredia Nové
Zámky sa konalo na Obecnom úrade v Mani ústne pojednávanie vo
veci zistenia osoby zodpovednej za
umiestnenie komunálneho a stavebného odpadu za areálom bývalej tehelne v Malej Mani. Na príslušnom
mieste bola vykonaná prehliadka
z dôvodu zistenia skutkového stavu,
ktorého riešenie bude predmetom
ďalšieho pojednávania.
29.6.2012 – Žiaci deviateho ročníka našej základnej školy sa po
rozlúčke v škole prišli rozlúčiť i na
obecný úrad. V sobášnej sieni sa po
príhovore starostu obce podpísali do
pamätnej knihy, v krátkosti poinformovali o plánoch svojich štúdií na
stredných školách a s rozlúčkovou
piesňou na perách sa vybrali v ústrety prázdninám a do novej etapy ich
života.
29.6.2012 – Zhruba po roku našu
obec opäť navštívila osemčlenná delegácia našich krajanov – Slovákov
žijúcich v obci Laliť v Srbsku.
Privítali sme ich na obecnom úrade, poinformovali sme sa navzájom
o tom, čo je nového u nich i u nás,
prezreli si naše nové námestie a počas malého občerstvenia sme sa dohodli na budúcich spoločných podu1

jatiach a na termínoch návštev, ktoré
by sme mali my (Obecný futbalový
klub, FS Dolina a iní) v najbližšom
čase uskutočniť u nich.
2.7.2012 – Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbor sociálnych
vecí a zdravotníctva určil pre poskytovateľa špecializovanej stomatologickej ambulantnej starostlivosti Eldentica s.r.o. zdravotný obvod Obce
Maňa.
Dnešným dňom MUDr. Jana Lósková začala ordinovať v zubnej
ambulancii v našom zdravotnom
stredisku.
3.7.2012 – Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky na žiadosť obce
osadila na ceste II. triedy v smere na
Žitavce, v zákrute na Dolnej Gedre
nové dopravné značenie, ktoré by
malo v budúcnosti pomôcť k zníženiu
rizika havárií áut na tomto úseku.
4.7.2012 – Pracovníci obce vymenili
prepálené, rozrezané a znehodnotené bočné steny autobusovej zastávky
pri OD Jednota.
13.7.2012 – Na základe ukončeného
verejného obstarávania dodávateľa
stavby bola podpísaná medzi obcou
Maňa a firmou Staviteľstvo Zajíček,
s.r.o. Šurany zmluva na výstavbu
„Amfiteátra v parku“ a súčasne
bolo vykonané odovzdanie a prevzatie staveniska.
16.7.2012 – Na budove bývalého
skladu pri zdravotnom stredisku

bolo vykonané oplechovanie a oprava strechy.
18.7.2012 – Mgr. Miroslav Polák a
PaedDr. Peter Zákopčan na základe
objednávky obce vykonali opravu
sochy Sv. Jána Nepomuckého na
Starej Hore. Táto socha sa pôvodne
nachádzala v „Kiš Valkázi“, odkiaľ
bola prenesená do viníc a naposledy
bola opravovaná v r. 1959. Opravu
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vtedy zabezpečil pán Ján Sojka.
20.7.2012 – Uvoľnený trojizbový
obecný nájomný byt bol po predchádzajúcom schválení obecným
zastupiteľstvom odovzdaný do prenájmu novým nájomcom – rodine
Daniela Černáka.
26.7.2012 – V súvislosti s konaním
24. ročníka Požitavských folklórnych slávností bola drevená skulptúra na námestí dotvorená umiestnením emblému týchto slávností. Po

dopravno-bezpečnostnú situáciu na
hlavnej ceste v tejto časti obce.
2.8.2012 – Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Správa povodia

skončení slávnosti bude vystriedaná
erbom obce. Konštrukcie k ich osadeniu zhotovila sponzorsky pre obec
f irma Mirokov, Miroslav Gaj doš, Maňa.
27.7.2012 – Regionálna správa
a údržba ciest a. s. Nové Zámky na
žiadosť obce a po súhlasnom stanovisku Okresného dopravného inšpektorátu PZ a Obvodného úradu
pre dopravu a cestné komunikácie

dolná Nitra na žiadosť obce vykonal
vyčistenie a prehĺbenie Dolinského
potoka v časti od vyústenia z parku po hranicu intravilánu. Bola to
posledná nevyčistená časť potoka
prechádzajúca obcou, ktorú nebolo
možné kvôli strmým brehom prečistiť ručne. Ručné, manuálne čistenie
už druhý rok vykonávajú pracovníci obce v rámci protipovodňových
prác.
3.8.2012 – V miestnom parku začali
prvé práce na výstavbe amfiteátra.
17.8.2012 – Obec po dobrej skúsenosti z januára tohto roku opäť zorganizovala zbierku použitého šatstva a iných ešte použiteľných vecí.
Tentokrát sme spolupracovali s českou charitatívnou organizáciou Dia-

N. Zámky zriadila v Malej Mani dva
nové prechody pre chodcov. Toto
opatrenie by malo pomôcť zlepšiť

konie Broumov, ktorá si z našej obce
na ďalšie použitie odviezla cca 25
m3 šatstva, textilu, obuvi a hračiek,
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čo bolo skoro dvakrát toľko ako pri
predchádzajúcom zbere. Prostred-

níctvom tejto organizácie sa dostanú
k ľuďom, ktorí to potrebujú.
21.8.2012 – V rámci rekonštrukcie domu smútku v Malej Mani sa
v poškodenej časti vykonala kompletná výmena poklesnutej podlahy,
nanovo boli vymurované priečky
a osadené zárubne, bola urobená
kompletná výmena vodovodného a
odpadového potrubia a taktiež nové
elektroinštalácie. Dnes bola ukončená kožovka vnútorných stien.
5.9.2012 – Obec podala žiadosť
o vydanie územného rozhodnutia
pre umiestnenie detského ihriska
v Malej Mani. Súčasťou žiadosti je
i projekt oddychovej zóny, ktorý
bolo potrebné na tento účel vyhotoviť.
10.9.2012 – Na základe výsledku
výberového konania bola podpísaná zmluva na zhotovenie detského
ihriska v Malej Mani.
25.9.2012 – Naša obec podala na
Odbor dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja a na Veoliu Transport Nitra a. s. a SAD Nové Zámky
a. s. žiadosť o zlúčenie autobusových zastávok Malá Maňa – kostol
a Malá Maňa – hostinec do jednej
s označením Malá Maňa obec. Táto
požiadavka vzišla z dvoch rokovaní obecného zastupiteľstva, ktoré sa
konali v Malej Mani, na základe potreby zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie v tejto časti obce.
Súčasné autobusové zastávky sú
umiestnené na neprehľadných miestach, tesne za zákrutami pri vchode
a východe z obce. Novovytvorená
zastávka bude umiestnená medzi
terajšími na rovnom úseku cesty.
2.10.2012 – Rekonštrukcia Domu
smútku v Malej Mani bola dokončená maľovkou všetkých vnútorných
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priestorov, montážou svietidiel, rekonštrukciou a opätovnou inštaláciou chladiaceho boxu, takže dom
smútku je znova plne funkčný a
môže slúžiť svojmu účelu.
9.10.2012 – V dôsledku chybných
technologických postupov pri výstavbe strechy domu kultúry došlo
na severnej strane k značnému posunutiu atiky, k porušeniu vonkajšej
kožovky a brizolitu, a k popraskaniu
izolácie. Pracovníci obce preto poškodené a narušené časti kožovky
strhli, urobili novú kožovku a poškodenú izoláciu po obvode celej

strechy utesnili špeciálnou izolačnou hmotou - tekutou gumou.
9.10.2012 – Na základe dohody medzi obcou a „Občianskym združením
Právnici blízko k Vám“ sa uskutočnilo prvé stretnutie právnikov tohto
združenia s občanmi našej obce, na
ktorom boli jednotlivým záujemcom poskytnuté bezplatné právne
služby podľa ich individuálnych
požiadaviek. Podľa záujmu našich
občanov sa budú tieto poradenské
služby pravidelne opakovať. V mene obce i touto cestou ďakujeme zástupcovi združenia, Mgr. Mariánovi
Bafrncovi, za ponuku i za konkrétnu
právnu pomoc našim občanom.
11.10.2012 – Na stretnutí starostov
obcí Mikroregiónu Termál so zástupcami Odboru strategických činností Nitrianskeho samosprávneho
kraja sa dohodol postup pri príprave
projektu budovania cyklotrasy spá-

jajúcej mesto Nitra a obec Podhájska
ako regionálnych stredísk cestovného ruchu a napojenie tejto trasy na
už naprojektované cyklotrasy mikroregiónu a jednotlivých obcí.
12.10.2012 – Naša obec odovzdala
manažérke Miestnej akčnej skupiny
Združenia Termál (MAS ZT) žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizovanie projektu „Oddychová zóna časti obce malá Maňa“
z dotačných prostriedkov Nitrianskeho samosprávneho kraja -LEADER NSK2.
16.10.2012 – V dome kultúry na
prednáške a prezentácii člena neziskovej organizácie Priatelia zeme
Branislava Moňoka sa zúčastnení
záujemcovia dozvedeli o spôsoboch
a možnostiach kompostovania biologických odpadov zo záhrad a domácností.
23.10.2012 – Umiestnením novej
zbernej nádoby pri budove Jednoty
vedľa veľkokapacitného kontajnera
na sklo sme rozšírili možnosti zberu separovaných odpadov v našej
obci o celoročný zber použitého
šatstva, textilu, topánok a hračiek.
Tieto vyzbierané veci budú použité

na charitatívne účely a do detských
domovov.
30.10.2012 – Naša obec v spolupráci
s Regionálnou rozvojovou agentúrou
v Trnave a v Nových Zámkoch podala žiadosť o poskytnutie podpory
formou dotácie na rok 2013 z En13

vironmentálneho fondu na financovanie projektu „Rekonštrukcia
spoločenského domu Maňa“. Tento
plánovaný projekt zahŕňa výmenu
okien, drobné stavebné úpravy a zateplenie celej fasády a strechy kultúrneho domu.
30.10.2012 – Mgr. Marián Bafrnec, právnik z „OZ Právnici blízko k Vám“, opäť poskytol bezplatné
právne poradenstvo občanom našej
obce, ktorí takéto právne služby potrebovali.
31.10.2012 – Podaním žiadosti
o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2013 cez „Program obnovy dediny“ naša obec chce získať
finančné prostriedky i na vypracovanie projektovej dokumentácie
„Revitalizácia parku – amfiteáter
folklórnych slávností“. Tento projekt
by v rámci siedmich stavebných objektov riešil dobudovanie prírodného hľadiska, spevnenej plochy, osadenie vlajkosláv, spevnenej plochy
prístupu a obsluhy, sadových úprav
parku s chodníkmi, plotom a bránou
do parku, účelových prvkov parku,
lavičiek, smetných košov, detského
ihriska, náučno botanických tabúľ,
hygienických buniek, odpadového
hospodárstva amfiteátra a spevnených plôch parkoviska áut.     
7.11.2012 – Na Starej Hore, v časti
„Krátiny“, bola dokončená rekonštrukcia vonkajších elektrických
rozvodov nízkeho napätia. Rozvod
je nadzemný, na stĺpoch a je pripravený na napojenie pre jednotlivých
spotrebiteľov.
Ing. Igor Sádovský

Uskutočnilo sa...

Pri príležitosti Medzinárodného
dňa detí miestni rybári zorganizovali detské rybárske preteky, ktoré
sa konali na vodnej ploche v Mlynskej ulici. Zúčastnilo sa ich 22 detí,
ktoré organizátori odmenili vecnými cenami získanými od sponzorov.
Poďakovanie patrí hlavne Obecnému úradu v Mani, Erike Karolovej,
Zdenovi Maďarovi, predajni Fisch
– park Vráble a ďalším. Za najlepšieho detského rybára bol vyhlásený
Sebastián Ondo, najmladšou rybárkou bola Karin Gajdošová.
(Vojtech Gatyáš)
5.-7. júla 2012 sa konali Podhájske slávnosti ľudových remesiel,
kde MOMS ako každý rok pripravil Máňanský dvor, kde sa ponúkali dobroty našich starých mám, ako
sú makové slíže, domáce lekváre,
máňanské vínka. Kultúrny program
obohatili aj naši folkloristi, ktorí pripravili spoločný program s Folklórnym súborom zo Srbska.

Na miestnom rybníku sa 15. 7. 2012
konali rybárske preteky juniorov
a dospelých o Putovný pohár starostu obce. Vďaka dobrému počasiu
sa v tomto roku do súťaže prihlásilo 24 rybárov z Mane. Chytilo sa 9
kaprov nad 40 cm, ostatní rybári
boli hodnotení podľa ulovených malých kaprov a ostatní boli hodnotení
podľa veku. Pre súťažiacich bolo pri-

pravených 29 cien, takže sme ceny
rozdali aj rozhodcom, ktorími boli
rybári z Vlkasu a malým rybárom,
ktorí boli povzbudzovať dospelých.
Najväčšiu rybu, a tak aj Putovný
pohár starostu obce získal Roman
Rosival, keďže ulovil kapra o dĺžke
51 cm. Stal sa absolútnym víťazom
s tromi ulovenými kaprami s celkovým počtom 396 bodov. Na druhom
mieste skončil junior Patrik Trungel
s počtom bodov 240, tretí skončil
Ľuboš Laca s počtom bodov 150 . Aj
touto cestou ďakujem sponzorom,
predovšetkým starostovi obce Ing.
Igorovi Sádovskému, ktorý aj svojou
osobnou účasťou prispel k dôstojnému rybárskemu podujatiu. Ďalej Ing.
Jurajovi Machatovi, konateľovi POD
Lúčnica s. r. o. za mladého baránka,
z ktorého pán Dušan Laho pripravil
veľmi chutný kotlíkový guláš. Ďalšími sponzormi boli Igor Lontoš,
Oľga Kotlárová, majiteľ rybárskeho
obchodu Fish – park Vráble, Róbert
Stoklas, Pavol Cobori a ďalší. Bol to
krásny športový zážitok, ktorí si všetci zúčastnení pochvaľovali a sľúbili,
že sa o rok na rybárskych pretekoch
znova stretneme. Verím, že z 59-tich
máňanských organizovaných rybárov sa ich v roku 2013 zúčastní viac.
„Petru zdar!“
(Vojtech Gatyáš)
(pokračovanie na str. 5)

Z činnosti ZO ZPCCH a ZO SZTP v Mani.

Pre oddych a načerpanie nových síl sme zorganizovali pre našich členov rekondično-rehabilitačné pobyty
v Turčianskych Tepliciach, Trenčianskych Tepliciach, Piešťanoch. Boli pripravené i pobyty v Oravskej Horárni a Skalke – Krahule, ktoré sa pre malý záujem neuskutočnili. Schladiť počas letného slniečka sa naši
členovia boli na termálnom kúpalisku v Štúrove. Návšteva našich pútnických miest bola teraz na Skalke pri
Trenčíne, kde sme si uctili patrónov našej diecézy. Na obchodno-predajnej akcii, ktorú nám ponúkol pán
Matej Bajla, si členovia zaspievali, dozvedeli sa nové možnosti o zdravotných pomôckach a každý účastník
dostal malý darček. Dve naše členky, ktoré sa zúčastnili družobnej akcie v Srbsku, ukázali svojou prácou,
že i chorý človek veľa dokáže. Deň zdravej výživy nás oboznámil s racionálnym stravovaním, výrobkami
zdravými pre naše telo. Dňa 16.11. sa uskutočnilo „Batôžkové posedenie,“ ktoré malo dobrú odozvu medzi
členmi. Veríme, že ste si oddýchli od bežných starostí a zabavili sa v príjemnom prostredí.
Držiteľom preukazov oznamujeme, že výmenu starých preukazov za nové treba uskutočniť do 31.12.2012
v Nových Zámkoch na odbore sociálnych vecí na prízemí.
(Anna Jančová)
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(dokončenie zo str. 4 Uskutočnilo sa...)

V dňoch 26. - 29.júla 2012 Miestny
odbor Matice slovenskej zorganizoval tradičný 4 – dňový autobusový
zájazd.
Podzemným vláčikom sme sa dostali
do Banského skanzenu bane Cígeľ,
navštívili sme Sklársky skanzen vo
Valašskej Belej, kde nás zaujala ukážka fúkania a tvarovania skla, tiež sme
navštívili Múzeum slovenskej dediny v Martine. Druhý deň nás čakala turistická vychádzka najkrajšími
dolinami Slovenska - Prosieckou a
Kvačianskou. Túru sme zakončili vo
vidieckej usadlosti v Kvačanoch, kde
sme sa osviežili kvasinkovým pivom,
ktoré vo svojom mikropivovare varí
a pod značkou Brontvaiovské pivo
predáva dcéra nášho rodáka, spisovateľa Benjamína Tináka. Ďalší deň
tí zdatnejší absolvovali pešiu turistiku v Západných Tatrách – Roháčoch.
Krásne počasie umocnilo prekrásne
výhľady z končiarov - Volovec, Ostrý Roháč, Smutné sedlo, Roháčske
plesá. Tí menej zdatní sa splavovali
na pltiach po rieke Orave, prezreli si Oravský hrad a nechýbala ani
adrenalínová jazda v obrnenom vozidle v Podbieli a prehliadka Múzea
oravskej dediny v Zuberci. Posledný
deň sme navštívili Thurzov sobášny
palác v Bytči, prezreli sme si park
miniatúr v Podolí, kde sú postavené najmä slovenské hrady a kostoly
v mierke 1:25 a 1:50 a náš výlet sme
zakončili v kúpeľnom meste Piešťany unikátnym Vojenským historickým múzeom.
18.8.2012 Vinohradnícky spolok
Stará hora zorganizoval po prvýkrát
letnú súťaž vo varení kotlíkového
guláša.
6.9.2012 – sa v našej obci konal odber krvi mobilnou jednotkou. Aj
touto cestou úprimne ďakujeme darcom za ich humánny čin.
Hodové slávnosti sa v Malej Mani
konali 9.9.2012 a ich atmosféru spríjemnili Tamburáši zo Šurian.
Hodové slávnosti vo Veľkej Mani sa
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konali 16.9.2012 – pre návštevníkov
bola pripravená Výstava ovocia, ze-

leniny a kvetov, futbalové zápasy,
koncert hudobnej skupiny Colorado
z Palárikova, kolotoče a hodový jarmok.
Nitriansky samosprávny kraj a Národná sieť rozvoja vidieka SR zorganizovali 17. októbra 2012 v areáli
Kaštieľa Mojmírovce konferenciu
„LEADER v Nitrianskom kraji ako
nositeľ rozvoja vidieka“. Sprievodným programom bola predajná výstava remeselných produktov, ochutnávka vín a regionálnych produktov,
ukážky jazdy na koni. Do tohto programu sa aktívne zapojili za našu
Miestnu akčnú skupinu Združenia
Termál Izabela Andrášiková a Jannette Imrová.
Október sa tradične nesie v znamení Mesiaca „Úcty k starším“. Preto
sme 21. októbra 2012 pripravili pre
tých skôr narodených koncert operetného bonvivána Ivana Ožváta,
sólistu opery Slovenského národného divadla v Bratislave. Priniesol
nám kyticu krásnych a nezabudnuteľných operetných a muzikálových
melódií, najmä piesne Gejzu Dusíka, Karola Elberta, Dušana Palku či
Franza Lehára, Emmericha Kalmana, F.Löweho. Krátkym programom
našich dôchodcov pozdravili aj žiaci
základnej školy.
26. októbra 2012 sa v Komárne konala prehliadka neprofesionálnej
ultúry NSK „Srdce, duša, radosť
2012“: Pri tejto príležitosti predse-

da NSK Milan Belica venoval pani
Jarmile Trungelovej, organizačnej
vedúcej
Folklórnej skupiny Dolina
Maňa, Ďakovný list
za úspešnú reprezentáciu Nitrianskeho
samosprávneho kraja. Vyzdvihol aj jej
tridsaťročné pôsobenie v oblasti knihovníctva v našej obci
a bohatú kultúrno
– osvetovú prácu.
27. októbra 2012
Folklórna skupina Dolina Maňa
nahrala Vianočné CD máňanských
piesní, ktoré pre nás zanechal organista Jozef Nitray. Nahrávanie
sa konalo v Nitre v koncertnej sále
Župného domu. Uvedenie CD „Radostná novina“ do života sa bude
konať 14. decembra v Nitre. Veríme, že počas Vianoc prinesie radosť
do každej rodiny. Okrem prípravy
CD Folklórna skupina Dolina Maňa
vystupovala na slávnostiach v Starom Tekove, Tlmačoch, Hurbanove
a Dulovciach.
9. novembra 2012 sme na Knižnom
veľtrhu Bibliotéka 2012 nakúpili
119 nových kníh, boli financované
z Grantu Ministerstva kultúry SR
a z rozpočtu obce.
10. 11.2012 sme pozvali na spoločenské stretnutie našich Jubilantov,
občanov, ktorí sa v tomto roku dožili svojich 50. narodenín a manželov,
ktorí slávili svoje strieborné svadby.
(J.Trungelová)

Škola plná zážitkov
Základná škola s materskou školou v Mani opäť otvorila svoje
brány pre nový školský rok 2012/
2013. Celý rok nás (učiteľov, ale
najmä žiakov) budú sprevádzať
dve významné, ba možno až najvýznamnejšie osobnosti, ktoré
k nám priniesli vieru i pí s m o.
(pokračovanie na str. 10)
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Požitavské folklórne slávnosti
Maňa 2012 –XXIV. ročník
Slávnosti sa konali v nedeľu,
5. augusta 2012.

Začali sa koncertom Tamburášskeho súboru Jozefa Šutku zo Šurian,
pokračovali krojovaným sprievodom ulicami obce. Obyvatelia pripravili pre účinkujúcich ochutnávku máňanských koláčov, zákuskov
a domáceho vínka, vyzdobili svoje
príbytky a priečelia domov.
Program pokračoval v sále domu
kultúry. Začal sa znelkou slávností
a piesňou „Prekrásna je tá pánska
záhrada“, ktorú zaspievali domáci
folkloristi.
Slávnosti otvoril starosta obce, Igor
Sádovský, ktorý privítal hostí, účinkujúcich a návštevníkov slávností,
poslanca Európskeho parlamentu
Borisa Zalu, poslancov NR SR Pavla
Hrušovského a Pavla Abrhana, predsedu NSK Milana Belicu, poslancov
NSK Petra Hudáka, Andreja Huršana, Mariána Radošovského a Richarda Schwarza. Moderátorka Mária
Bujdáková uviedla detský program.
DFS Dolinka – Maňa predviedla
program: Najprv pracovať, potom
tancovať; DFS Matičiarik – Nové
Zámky: Tanec na lúke a Zbojnícky
tanec; DFS Poľana – Očová nám
priniesol Pozdrav z Podpoľania.
Potom nasledoval slávnostný akt
uvedenia 1. CD Folklórnej skupiny Dolina Maňa - „Keť som išov
z Máňi“ .
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Po skončení detského programu nasledoval spoločný program folklór-

nych skupín a súborov z Nitrianskeho kraja: „Pridajte sa do tanca! – farby a paralely“, v ktorom
vystúpili Jaročan – Jarok , Dolina
– Maňa, Vatra senior – Tlmače,
Garam mente senior – Levice, Kéméndi Bokréta – Kamenín. Autorkou programu bola Estera Juhászová
z Regionálneho osvetového strediska Levice.
Záver programu patril Folklórnemu
súboru Zobor Nitra, ktorý pre nás
pripravil to najkrajšie zo svojho jubilejného programu.
Slávnosti sa zakončili ľudovou veselicou.
Počas slávností nechýbal ani jarmok
s predajom remeselníckych výrobkov a ukážkami ich tvorby.
Sprievodným podujatím slávností
bolo aj Rezbárske sympózium – IV.
ročník, na ktorom boli vytvorené
detské lavičky v tvare tuleňov. Konalo sa pod odborným dohľadom
PaedDr. Miroslava Poláka.
Návštevníci slávností mali možnosť
navštíviť aj Národopisnú expozíciu
v miestnej základnej škole, kde si
prezreli zariadenú obytnú izbu, tradičný odev, poľnohospodárske náradie a iné exponáty charakterizujúci
život v našej obci v 19. a 20. storočí.
Ďalším sprievodným podujatím
bola „Žitavská kosa 2012“. Konala

sa v sobotu 4. augusta 2012 formou
kurzu kosenia ručnou kosou pod patronátom staršiny Koseckého spolku
p. Lukáša Janošku z Pohorelej.
Podujatie mediálne podporili: Rádio
Regina, STV, Internetové rádio Janko Hraško, Regionálne noviny MY,
Obecné noviny „Máňanský hlásnik“
a internetové stránky, napr.:
www.obecmana.sk, www.zitava.sk
www.fsk-dolina.sk
Realizáciou tohto projektu sme prispeli k zachovaniu folklórnych tradícií nášho Požitavia. Celkovo vystúpilo 10 folklórnych súborov a skupín,
čo predstavuje 274 účinkujúcich.
Slávností sa zúčastnilo približne
1100 návštevníkov.
(Jarmila Trungelová)

Nové CD
máňanských
folkloristov

Folklórna skupina Dolina z Mane si
po dvadsiatich šiestich rokoch existencie splnila jedno zo svojich želaní – vydanie CD s „máňanskými
pesničkami“. Myšlienka o vlastnom
albume nadobudla reálnu podobu
po fašiangovom podujatí Spievajže
si, spievaj, spevavé stvorenie, kedy
Dolina nadviazala spoluprácu s Ľudovou hudbou Ponitran, na čele
s primášom Mariánom Járekom.
Pôvodný plán bol zozbierať pesničky z obce Maňa a vydať Spevník
máňanských piesní. Spoločná snaha nakoniec vyústila do konkrétnej
podoby CD s názvom Keď som išóv
z Máňi. Tomuto konečnému úspechu však predchádzalo množstvo
práce. Či už z umeleckej stránky
alebo z tej menej viditeľnej, no zato
nesmierne potrebnej – manažérskej.
Tieto atribúty úspešne zastúpila pani
učiteľka Mária Bednárová, umelecká
vedúca skupiny, pán Marián Járek,
primáš Ľudovej hudby Ponitran
a pani Jarmila Trungelová, organizačná vedúca Doliny. O konkrétnu
podobu albumu sa postaral pán Jaroslav Stráňavský, zvukový majster.
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Po zdolaní všetkých prekážok nakoniec CD uzrelo svetlo sveta na XXIV.
ročníku Požitavských folklórnych
slávností, ktoré sa konali piateho augusta 2012; domáce javisko Doliny
bolo vhodnou príležitosťou
na predstavenie albumu verejnosti.

nom dome, v ktorom zaznejú tóny
krásnych „máňanských“ piesní.
Folklórna skupina Dolina aj touto
cestou ďakuje sponzorom, vďaka
ktorým bolo možné projekt zrealizovať:
Nitriansky samosprávny kraj; Obec

Máňanským vínom si na jeho šťastný život a veľa priaznivcov pripilo
sedem ľudí, ktorí sú spätí s obcou
a Dolinou: starosta obce Maňa Igor
Sádovský, poslanec NR SR Pavol
Hrušovský a europoslanec Boris
Zala, riaditeľ Termálneho kúpaliska
Podhájska Jozef Barcaj, umelecká
vedúca FSk Dolina Mária Bednárová, organizačná vedúca FSk Dolina
Jarmila Trungelová a primáš Ľudovej
hudby Ponitran Marián Járek, ktorý
odborne viedol celý proces prípravy CD od výberu, znotovania až
po nahranie. Všetci vyjadrili radosť
i vďaku, že folkloristi z Mane na čele
so svojimi vedúcimi aj takto zhmotnili ľudové dedičstvo a spolu s nimi
veria, že spríjemnia chvíle v nejed-

Maňa; Obec Vlkas; Termálne kúpalisko Podhájska; Matica slovenská;
OC Zora Šurany;
VEPOS, s. r. o. Vráble; DIMI max
Zlaté Moravce; Lúčnica, spol. s r. o.,
Lúčnica nad Žitavou; MIKRA - Milan Kramár, Nevidzany;
PaedDr. Miroslav Polák, Nitra; Alexander Šuba, Malá Maňa; Ing. Jozef
Toman s rodinou, Svätý Jur; František Kollár, Bratislava; Ing. Diana
Tóthová, Vráble; Ing. Pavol Abrhan,
Nové Zámky; JUDr. Pavol Hrušovský, Nitra; Mgr. Miloš Volentier, Nitra; Slavomír Goda, Maňa.
Poďakovanie za všestrannú pomoc
pri realizácii tohto projektu patrí
Obecnému úradu v Mani.
(Mgr. Hana Abrmanová)

Podpísanie Zmluvy o spolupráci

Miestne spoločenstvo v Laliti (Srbská republika) v dňoch 21. - 23. 9. 2012
pozvalo predstaviteľov obce Maňa, zástupcov spoločenských organizácií
a Folklórnu skupinu Dolina Maňa na družobnú návštevu, ktorej hlavným
programom bolo podpísanie Zmluvy o priateľstve a vzájomnej spolupráce
obcí Maňa a Latiť.
Priateľstvo medzi obcami sa začalo písať v roku 1998, kedy maňania prvýkrát
zavítali do Lalite – do obce v Srbsku, v okolí Báčskeho Petrovca a Nového
Sadu pri príležitosti 50. výročia vzniku ich Kultúrno – umeleckého spolku
Štefánik. Korene osídlenia tejto oblasti Slovákmi sa počítajú približne 250 rokov nazad, kedy prví naši krajania zo Zvolenskej, Hontianskej, Novohradskej
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a Gemerskej stolice začali osídľovať
túto časť Európy. Po štrnástich rokoch sme sa do Lalite vrátili po druhý a pevne veríme, že nie poslednýkrát.
Laliťania nás privítali v piatok popoludní, s úprimnou radosťou sme
sa stretli so známymi tvárami. Po
srdečnom privítaní sme sa rozišli do
rodín hostiteľov, kde sme si trošku
oddýchli, porozprávali sa, a potom
sme sa spoločne večer, už akoby starí
známi, vrátili späť do Domu kultúry, kde pre nás členovia MO MS z
Báčskej Palanky pripravili divadelné
predstavenie Zypa Cupák. Výborné
výkony amatérskych hercov v tejto
komédii navodili uvoľnenú atmosféru na strávenie spoločného večera.
V sobotu sa náš program začal netradične, sadením lipy, ktorú Laliťanom venovala základná organizácia
Slovenského zväzu záhradkárov z
Mane. Tento ušľachtilý strom, symbolizujúci lásku, porozumenie, dobrosrdečnosť, priateľstvo a život, spoločne zasadili predstavitelia oboch
obcí na novovznikajúcej oddychovej
zóne, povedľa obecného úradu v Laliti.
Starosta obce Maňa, Ing. Igor Sádovský, poprial, aby Lipa Slovanov,
ako spontánne sme pomenovali
zasadený strom, rástla aspoň 200
– 300 rokov a vyslovil sľub, že sa budeme snažiť čím častejšie ju chodiť
polievať. V tejto symbolike polievania bolo vyslovené presvedčenie, že
budeme podporovať vzájomné priateľstvo a spoluprácu nielen našich
dvoch obcí, ale zároveň i priateľstvo
medzi našimi dvomi slovanskými
národmi.
Ďalším našim spoločným programom boli tvorivé dielne v priestoroch lalitskej Základnej školy Nestora Žučného, kde sme predstavili
šikovné ruky našich občanov. Mgr.
Mária Sádovská a Mgr. Zuzana Račeková predviedli výrobu úžitkových
predmetov servítkovou technikou na
dreve, keramike, skle a textile. Pani
Izabela Andrášiková ukázala, ako sa
maľujú tričká, robí paličkovaná čipka, zdobia medovníčky… Žiačky z
maňanskej základnej školy, vedené
7

pani učiteľkou, Mgr. Alžbetou Gálovou, šikovne narábali s kukuričným
šúpolím. A práve kukuričné šúpolie,
ktorého je v tejto poľnohospodárskej
oblasti nadbytok, zaujal ako materiál
hlavne mladých ľudí, ktorí prejavili
záujem si to vyskúšať i na vlastnoručne zhotovených výrobkoch. Laliťanov potešila aj výstava vynikajúcich
fotografií Ing. Mariána Manducha, v
tvorbe ktorého prevláda krajinárska
fotografia a portrét, a aj vystavené
fotografie predstavili rodné Slovensko vo všetkých jeho krásach.
V popoludňajších hodinách čelní
predstavitelia v sprievode občanov
oboch obcí odcestovali do okresného mesta Odžaci, kde na Okresnom
úrade podpísali Zmluvu o priateľstve a spolupráci. Pod text: „Obyvatelia obce Maňa a miestneho spoločenstva Laliť, vedení snahou, aby sa
nepretržite rozvíjali vzájomné styky,

dohodli sa na spolupráci v oblasti
kultúry, športu, turizmu, hospodárstva, ako aj na spolupráci kolektívov,
ktorá by bola v prospech a v záujme
obyvateľov oboch obcí,“ sa podpísali starosta obce Maňa Ing. Igor Sádovský a predseda Rady Miestneho
spoločenstva Laliť a zároveň zástupca predsedu okresu Odžaci Nikola
Krivokuća.
Sobotný večer patril Folklórnej skupine Dolina, ktorá pripravila takmer
dvojhodinový program. V prvej
časti početné obecenstvo sledovalo Máňanské veselie – od rozlúčky
dievčaťa s kamarátkami, obliekanie
nevesty, zvykov pri čepení nevesty
a na druhý deň na veselí. V ďalšej
časti programu dievčatá tancova8

li Heličky, zahrali sa na Čížika, kde
nám ukázali, ako treba pracovať a po
práci sa zabávať. Pásmom Za vysoké
konope sme obecenstvu pripomenuli spracovanie tejto už zabudnutej
rastliny – siatie, trhanie, máčanie,
trepanie, česanie, pradenie, tkanie...
O plynulý a temperamentný priebeh programu sa postarali umelecká
vedúca Mgr. Mária Bednárová a organizačná vedúca Jarmila Trungelová. FSk Dolinu hudobne sprevádzali
harmonikári: Pavel Trstiansky a Mgr.
Gabriela Tóthová, na kontrabase hral
Ing. Peter Nemeš. Odmenou za vynikajúci program im bol búrlivý potlesk spokojného obecenstva. Mnohí
sme si pripomenuli slová vtedajšieho
starostu obce Maňa, Jozefa Trungela,
ktorý pred štrnástimi rokmi povedal, že „ešte dlho, dlho budú v srdciach a dušiach Laliťanov doznievať krásne slovenské zvyky, piesne
a tance
z Mane.“
A že semienko
padlo do
úrodnej
pôdy,
potvrdil
i fakt, že
po štrnástich rokoch od
prvého
stretnutia v Laliti sme sa všetci, ktorí sme
zavítali do Lalite, cítili ako medzi
svojimi. Je priam symbolické, že
niektorí, ktorí teraz zavítali do tejto slovenskej obce v Srbsku, boli už
druhá generácia od toho roku 1998.
Vtedy tam bol otec, dneska už jeho
syn, alebo dcéra. To znamená, že
vtedy nadviazané osobné, ale i rodinné priateľstvá prežili doteraz
a veríme, že sa budú naďalej rozvíjať
a rozširovať.
Po skončení programu nasledovala
spoločná večera a vynikajúca zábava
pri ľudovej hudbe až do bieleho rána.
Kto by bol vtedy počítal, koľkokrát
sa v hraných ľudových slovenských
piesňach budú spomínať názvy našich spriatelených obcí, určite by bol

z toho vyčerpaný viacej, ako z miestneho tanca, ktorý sme sa spoločne
učili a aj naučili tancovať.
Nedeľa, posledný deň nášho pobytu
v Laliti, bola určená na voľné aktivity. Mnohí sme so svojimi hostiteľmi
boli na bohoslužbách v evanjelickom kostole. Popoludní sme absolvovali návštevy v ďalších rodinách,
kde sme nadviazali nové priateľstvá.
Podvečer nás čakala rozlúčka s hostiteľmi. Bolo to dojemné, veď nejednému z nás sa zaleskla aj slzička
v oku. Ale aj to patrí k úprimnému
priateľstvu. Tri dni strávené medzi
priateľmi uplynuli ako voda a my
pevne veríme, že v budúcom roku
budeme môcť oplatiť našim priateľom ich úprimnosť a pohostinnosť.
(Jarmila Trungelová)

Aktivity materskej
školy

Príroda je na jeseň čarovná, aj naša
materská škola dýcha týmto prekrásnym ročným obdobím, o čom
svedčia práce našich detí, ktoré
rozjasňujú celú budovu. Inšpiráciou
nám bola branná vychádzka k rybníku, spolu so žiakmi 1. – 4. ročníka
základnej školy, kde si deti všímali
krásu nášho vidieckeho prostredia
a vychutnávali si lúče jesenného slniečka. Druhou jesennou aktivitou
bola „tekvicová párty“, na ktorej sa
rodičia prezentovali svojimi fantastickými výtvormi z plodov jesene. Materská škola na tejto párty
ponúkla ochutnávku jedál školskej
jedálne, ale ani mamičky sa nedali
zahanbiť a napiekli rôzne dobroty.
Atmosféra tejto párty bola vynikajúca, široko ďaleko do neskorých
večerných hodín bolo počuť džavot
šťastných detí a vravu spokojných
rodičov. Tieto fantastické výtvory
z plodov jesene si na druhý deň prišli
pozrieť i žiaci základnej školy, ktorí sa
na túto návštevu, tak ako i naše deti,
vždy veľmi tešia. Výlet do Arboréta
v Mlyňanoch, kde sme spolu s deťmi
z Materskej školy z Kmeťova absolvovali krásnu turistickú vychádzku,
ukončil naše jesenné aktivity. Priniesli sme si odtiaľ množstvo prírod-
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ného materiálu, ktorý postupne využívame v našich výtvarných prácach
a skrášľujeme tým interiér našej materskej školy. Tento rok nie - len interiér našej MŠ dostáva ozdobný šat, ale
aj exteriér, ktorý nám prišli pomôcť
skrášliť rodičia detí. Z ďaleka vidieť novonatretú, veľmi veselú ohradu a preliezky. Všetkým rodičom,
ktorí prišli skrášliť prostredie svojich detí, ešte raz touto cestou veľmi
pekne ďakujem. A keďže sa už jeseň
začína schyľovať k zime, začíname
s nácvikom programu na Mikuláša
a Vianočnú akadémiu. Nechajte sa
prekvapiť, určite sa pri tom pobavíte
a už teraz Vás všetkých srdečne pozývame.
(Mgr. Katarína Výberčiová)

Turistika vo Vysokých Tatrách 2012

Je 28. septembra 2012, ráno 9,00 hodín a my, členovia Cykloklubu Tatra-Bike
Maňa, sa vydávame na známy tatranský vrchol Kriváň. Náš turistický výstup,
na tento pre všetkých Slovákov symbolický vrchol, sme začali z Troch Studničiek, kde sme ponechali autá. Stúpame po zelenej turistickej značke. Cez
nízku oblačnosť nie je miestami vôbec nič vidieť. Po chvíli prídeme k odbočke
Partizánsky bunker, ktorý je tiež pomníkom, ktorý je venovaný partizánom
padlým v 2. svetovej vojne. Keď si pozrieme pomník a bunker, vraciame sa späť
na zelenú a stúpame ďalej. Oblačnosť sa postupne dvíha... A náhle sa mraky
rozostúpia a v diaľke vidíme vrchol Kriváňa. Odteraz je už cesta veľmi pekná a
príjemná, stále sa rozhliadame. Výhľady sú neuveriteľné. Pod rázcestníkom v
Krivánskom žľabe odpočívame. Ďalej pokračujeme po modrej značke strmým
stúpaním. Po hodine sa dostávame na hrebeň a vďaka krásnym výhľadom cesta príjemne ubieha. Prichádzame tesne pod vrchol hory, kde už k výstupu musíme použiť i ruky. Po chvíľke sme na vrchole. Je nás tu, vzhľadom na počasie
a deň, dosť. Vrchol sa chvíľami ponára do mrakov, ale potom sa znovu otvárajú
úžasné výhľady. Kocháme sa celú hodinu, a potom pomaly zostupujeme. Volíme cestu zostupu príjemným lesným chodníkom smerom k Trom Studničkám. Nádherný výlet.
(Jozef Čambalík)

Náš duchovný pastier ukončil svoju púť ...
Životopis Vdp. Juraja Chovana
Narodil sa 17. februára 1929 v Hriňovej, v osade Mangútovo, v rodine
Ondreja a Emílie, rod. Jamnickej
ako ich tretie dieťa. Mal dve staršie
sestry – Máriu a Júliu, a mladšieho
brata – Ondreja. Veľmi skoro osirel
– v roku 1938 mu
tragicky zahynul otec,
v decembri 1944 matka, ktorú pri ceste na
roráty zasiahla guľka
nemeckého vojaka.
Juraj ju sprevádzal na
pobožnosť do kostola.
Vyrastal v rodine,
ktorá nábožne a zodpovedne pristupovala
k výchove svojich detí.
Školskú dochádzku
začal v školskom roku
1936/37 v rodisku.
Pokračoval v Detvianskej Hute, kde skončil štyri trie dy ľudovej školy a odtiaľ odišiel do
Gymnázia A. Sládkoviča v Banskej
Bystrici. Gymnaziálne štúdiá ukončil v školskom roku 1948/49. V školskom roku 1949/50 začal študovať
Máňanský hlásnik

teológiu v Banskej Bystrici.
Z dôvodu zatvorenia seminára vtedajšou vládnou mocou musel nastúpiť do pracovných táborov, kde
strávil štyridsať mesiacov.
Po prepustení, 1. januára 1954, začal pracovať ako robotník v tehelni

vo Zvolene. V rokoch 1962 – 1967
pracoval na Krajskom zväze výrobných družstiev so sídlom vo Zvolene.
Po prepustení z pracovného tábora,
si takmer pravidelne podával prihlášku na štúdium teológie do Brati-

slavy. V čase, keď už prestával dúfať,
dostal oznámenie o prijatí a 1. januára 1967 začal študovať na Teologickej fakulte v Bratislave. Dôsledne sa
pripravoval na všetky skúšky, a tak
s pomocou Božou za tri roky zvládol
celé štúdium.
Za kňaza bol
vysvätený 21.
júna 1970 ThDr.
Róbertom Pobožným v Dóme sv. Martina
v
Bratislave.
Primičnú sv.
omšu odslúžil
v rodisku – na
lazoch v Mangútove – v poli
pri Kríži.
Ako duchovný
pôsobil v Starom
Tekove,
Piešťanoch,
Komjaticiach a Mani, filiálky Podhájska a Vlkas. Jeseň života strávil
na zaslúženom odpočinku v Podhájskej, neskôr po zhoršení jeho
zdravotného stavu sa o jeho dôstoj9

ný odchod do večnosti postarali rehoľné sestričky z Misijného domu Matky
Božej v Nitre na Kalvárii.
14. februára 2009 (na sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda) ho Mons. Prof.
ThDr. Viliam Judák PhD., nitriansky biskup, menoval titulárnym kanonikom (čestný titul) pri príležitosti jeho 80–tych narodenín.

Pôsobiská:

1. august 1970 – 30. jún 1971
1. júl 1971 – 1. december 1973
2. december 1973 – 14. január 1975
15. január 1975 – 14. júl 1977		
15. júl 1977 – 30. jún 2002		
1. júl 2002				

kaplán v Starom Tekove
kaplán v Piešťanoch
správca farn. v Starom Tekove
kaplán v Komjaticiach
správca farnosti v Mani
zaslúžený odpočinok

Zomrel 22. septembra 2012, pochovaný bol 26. 9. 2012 vo svojom rodisku v Detvianskej Hute, kde sa s ním v mene všetkých občanov Mane
rozlúčil starosta obce týmito slovami:
Vážená smútiaca rodina, Excelencie najdôstojnejší otcovia biskupi,
veľadôstojní kňazi, vážené smútiace zhromaždenie.
Všetko má svoj čas a svoju chvíľu, každé úsilie pod nebom. Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť. Svoj čas ste zavŕšili i Vy, pán farár Chovan.
Váš život bol ako nádherná pochodeň, ktorú ste dostali, aby ste ju na
chvíľu niesli, a aby horela tak jasne, ako sa len dá.
Do obce Maňa ste prišli v roku 1977. Viacerí z nás si v pamäti uchovávajú ten deň, kedy Vám bol odovzdaný kľúč od máňanského kostola. Tento kľuč ste spravovali 25 rokov. 25 rokov ste nám pomáhali otvárať srdcia
pre Boha. Učili ste nás pochopiť lásku až za smrť, obetovať sa, vnášať
pokoj, pochopiť poslušnosť, a pritom pokorne, celkom oddaný, v samote,
no nie sám, ste v našich dušiach zažíhali vždy živý Boží chrám.
Vaša zbožnosť bola zakorenená v úprimnej modlitbe a v osobitnej
úcte k Panne Márii. Zbožnosť bola osobitnou črtou Vášho duchovného
života a Vašej identity. Veľakrát sme hovorili, že ste „mužom modlitby“.
Svoj kríž choroby ste dlhé roky niesli so sebou v tichosti a takmer nepozorovane, hrdinsky vo vedomí, že čas nás všetkých nesie bližšie k večnosti,
preto je na nás, aby sme hlbšie prežívali Božiu blízkosť a lásku. Hlboká
viera vo večný život Vám dávala pevnú nádej, že ho dosiahnete a túto
nádej ste pomáhali objavovať i nám.
Dnes ďakujeme Všemohúcemu Bohu za Vás a kľúčom modlitby prosíme
Boha, aby Vám na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky
máňanského kostola, otvoril bránu do neba.
(Jarmila Trungelová, Mgr. Mária Bujdáková)
(dokončenie zo str. 5 ...Škola...)

Id e o v i e ro z v e s t c ov,
sv.
Cyrila a Metoda, ktorí k nám zavítali pred 1150 rokmi. Žiaci si
vedomosti o najznámejších učeníkoch začali upevňovať už od
začiatku školského roka, a to výletom 6. a 7. ročníka do Nitry. Ich
bádanie, ako i bádanie celej školy
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bude pokračovať počas ďalších
ôsmich mesiacov.
September bol pre mnohých prvým mesiacom dlhej, ale napriek
tomu krásnej cesty vzdelávania
a nadobúdania nových vedomostí.
Opäť sme v škole privítali pani
učiteľku Andreu Banásovú, ktorá

sa k nám vrátila po materskej dovolenke, ale taktiež i začínajúcu
pani učiteľku Andreu Ďuricovú.
V dňoch 21. – 23. septembra
boli žiaci našej školy na návšteve
v srbskom meste Laliť, v ktorom
predviedli svoje zručnosti v ľudových remeslách.
V októbri sme začali so školskými akciami, ktoré pomôžu žiakom pri rozvíjaní vedomostí, ale
rovnako im budú pomáhať aj na
ďalších životných cestách.
Z hľadiska stále sa rozrastajúcej
potreby využívania cudzích jazykov sa u nás uskutočnil „Európsky deň jazykov“, ktorý bol
určený žiakom 2. stupňa. Nadobudnuté vedomosti si preverili
prostredníctvom testu, v ktorom
najlepšie obstáli Jakub Šulka,
Paula Horníková /6. roč./ a Lukáš Harendarčík /5. roč./. Žiaci sa
prostredníctvom spomínanej akcie nezdokonaľovali iba v jazyku
krajín, ale spoznávali i ich osobitosti a kultúru.
Po oboznámení sa s cudzojazyčnými krajinami sme uskutočnili
ďalšie podujatie s názvom „Týždeň zdravých zubov“, do ktorého
boli zapojení žiaci 1. stupňa. Zavítala k nám nová zubná lekárka, MUDr. Jana Lósková, ktorá
zdôraznila potrebu ústnej hygieny a starostlivosť o zúbky.
Tento mesiac sme nezabudli ani
na športovcov, ktorí sa zúčastnili Majstrovstiev okresu v cezpoľnom behu, uskutočnených v Nových Zámkoch. Najcennejší kov
– zlato, priniesla Ivana Hudecová
z 9. ročníka. V krajskom kole dosiahla krásne 6. miesto.
V októbri sa skončila aj celoživotná učiteľská púť Mgr. Milana
Sojku, učiteľa ZŠ, i pani učiteľky
Dariny Hraškovej z MŠ. Obom
im za dlhoročnú pedagogickú
prácu ďakujeme. 			
(Mgr. Eva Abrmanová)
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Činnosť ZO SZZ v Mani

V dňoch 21.-22. júla sme zorganizovali 2-dňový autobusový zájazd
po Slovensku. Prezreli sme si hrad
Slovenská Ľupča, Skanzen vo Svidníku – Národopisnú expozíciu v prírode, mesto Bardejov, Bardejovské
kúpele, Spišský hrad a Pamätník
Dukla s vojenským cintorínom, kde
sme si položením venca uctili pamiatku Dominika Skačana, rodáka
z Mane, ktorý tu zahynul v boji počas karpatsko-duklianskej operácie
pri oslobodzovaní Československa
v roku 1944. Cestou domov sme sa
zastavili v Kľuknave pri hrobe pána
farára Jána Kováča, ktorého pamiatku sme si uctili položením venca,
krátkou modlitbou a piesňou „Kto
za pravdu horí“.
Pri príležitosti hodových slávností v našej obci sme zorganizovali
v kultúrnom dome Výstavu ovocia,
zeleniny a kvetov, na ktorej si návštevníci prezreli krásne exponáty
z našich záhrad.
Dňa 7. októbra sa v našej obci uskutočnila súťaž „ O najkrajšie jablko
Dolného Požitavia „. Pestovatelia
jabĺk z Mane, Palárikova, Šurian,
Podhájskej, Úľan nad Žitavou, Mojzesova a Lipovej priniesli spolu 133
vzoriek jabĺk. Odborná porota vybrala 10 najkrajších, ktoré boli ocenené vecnými cenami a diplomom.
Na 1. mieste sa umiestnilo jablko
odrody MELODIE od pestovateľa
Jozefa Hlavatého zo Šurian, 2. miesto
obsadila odroda GRANNY SMITH
od pestovateľa Ladislava Szaba z Mane a 3. miesto získalo jablko odrody
GOLDEN DELICIOUS od Ivana
Búdu z Lipovej. Všetky exponáty si
mohli záujemcovia prezrieť v kultúrnom dome v Mani. Po ukončení výstavy sa všetky vzorky jabĺk odviezli
na celoštátnu výstavu „Jablko roka
2012“, ktorá sa uskutočnila v dňoch
19. – 20. októbra 2012 na výstavisku
EXPO CENTER v Trenčíne. Na tejto
výstave sa umiestnilo na 5. mieste jablko odrody GOLDEN DELICIOUS
od pestovateľa Pavla Šulku z Mane.
(Ing. Peter Hudec)
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Cyklotúra „Kremnica 2012“

Prišla jeseň, babie leto a s ním i posledné pekné slnečné dni. Je 5. 10.
2012. Dušan, Peter R., Peter S. a Tomáš, členovia Cykloklubu Tatra-Bike Maňa, nakladáme bicykle na
nosič auta, nasadáme do auta a vyrážame do oblasti Kremnické vrchy.
Je to posledná klubová cyklotúra.
Do cieľa jazdy autom, Horného Turčeka, prichádzame asi o 9,30 hod.
Rýchlo skladáme bicykle z auta, obliekame si cyklodresy a už - už vyrážame smerom k VD Turček. Prechádzame okolo neho po lesnej ceste
a obdivujeme krásne prostredie jesennej prírody. Lesné cesty striedajú
svoj povrch – raz je cesta suchá, raz
kamenistá a raz zase bahnistá, ako
sa na jeseň patrí.
Blíži sa však obedňajšia hodina a my
pociťujeme hlad v žalúdku. Schádzame do Kordíkov a v miestnej
krčme si dávame obed. Ako to však
už býva zvykom na našich cyklotúrach, musím po dobrom obede
spraviť pichnuté koleso bicykla.
Po tejto prestávke sa spúšťame dole
po lesnej ceste k Tajovu. Všetci si to
užívame. Z lesa vychádzame pri hoteli
Lesák. Svoju ďalšiu cestu smerujeme
na Tunel a Králiky. V Králikoch obchádzame skokanský mostík a volíme
si cestu smerom na Skalku. Bola to pre
všetkých veľmi ťažká cesta. Svah kopca sa zdvihol tak, že sme v niektorých
miestach niesli bicykle na našich chrbtoch my a nie bicykle nás.
Keď sme vyšli z lesa, bola pred nami
Skalka so svojím nezameniteľným
znakom – rádiokomunikačným vysielačom. Bol to náš najvyšší bod
cyklotúry. Urobili sme niekoľko
fotiek, trochu sa najedli a vydali
sme sa ďalej po chodníku k Tunelu.
Prezreli sme si historicky významný
Tunel, sadli na bicykle a smerovali po lesných cestách k Stredu Európy nad Kremnicou. Ten sme len
tak prešli s malou zastávkou. Boli
sme tu už totiž na viacerých cyklotúrach, a tiež preto, že nás tlačil čas
a slniečko veľmi rýchlo padalo dole.
Zo Stredu Európy sme to mali už len
na skok do cieľa – Turčeka. Spustili sme sa po lúke znovu do lesa a za

niekoľko minút sme už boli pri našom aute. Vedľa tečúci malý potôčik
nám poslúžil ako kúpeľňa, a tak sme
sa mohli čistí, plní krásnych zážitkov vydať na spiatočnú cestu domov.
(Dušan Herda)

Gýmeš

Posledné krásne počasie a zlatisté
lúče slnka členovia Cykloklubu Tatra-Bike Maňa dňa 20. 10. 2012 využili na cyklotúru k hradu Gýmeš.
Zišli sa – Monika, Dušan, Tomáš ako
hlavný organizátor cyklotúry, Vlado
a v Čechynciach sa pridal i Peter.
Trasa viedla z Mane a Šurian, kde
boli začiatočné body trasy, cez Černík, Čechynce, Veľký Lapáš, Pohranice do Jelenca, a potom už lesom
hore na Gýmeš.
Vrchol hradu všetci zúčastnení členovia dosiahli unavene. Kopec je to
i na horské bicykle dosť strmý. Ale
slniečko všetkých hnalo vpred.
Na hrade bolo malé občerstvenie
vo forme ovocia a sušienok. Krásne
slnečné výhľady všetci obdivovali,
niečo nafotili a vydali sa dole smerom k železničnej stanici Ladice
(Neverice).
Zjazd si asi najviac užíval Tomáš.
Vlado sa na novom krosovom bicykli len tak pomaly viezol, veď ho zatiaľ
len testuje v teréne. Pri samom konci zjazdu, na konci lesa, bola znovu
nútená prestávka – ako inak, defekt.
Teraz ale nie Dušan, ale Monika.
V prednom plášti kolesa bol pichnutý malý pripináčik s peknou veľkou
bielou hlavičkou. Rýchla oprava defektu a už sa ide ďalej cez Neverice,
Beladice a Vráble až domov.
Celková dĺžka cyklotrasy sa tento
deň pohybovala asi tak 90 až 110 kilometrov. Všetci zúčastnení sa tešili
na pekné uzamknutie sezóny 2012.
(Dušan Herda)
Obec Maňa ponúka na prenájom
a) - kancelárske priestory v budove
domu kultúry na 2. poschodí,
b)- nebytové priestory v budove na
adrese Domovina 1, ktoré boli doteraz využívané ako predajňa potravín a textilu. Bližšie informácie na t.
č. 035 6595103 – 4, mob. 0905522839
alebo e-mail:starosta@obecmana.sk.
11

Zhodnotenie jesennej časti futbalovej súťaže.
Ako mnohí viete, tak naše ,,A“mužstvo sa po dlhých 16-tich rokoch
prebojovalo medzi okresnú elitu
a momentálne účinkuje v Majstrovstvách oblasti.
Ako nováčik sme vstupovali do sezóny s cieľom umiestniť sa v strede tabuľky, čo sa nám aj podarilo.
V tabuľke sme obsadili výborné 8.
miesto so skóre 38:37 s osemnástimi bodmi. Aj keď bodíkov mohlo
byť o niečo viac. Zimnú prípravu
začneme 22.12. 2012 na halovom turnaji v Šuranoch
o pohár ObfNZ.
Naši dorastenci
po obmene kádra skončili
na 8. mieste
s 10 bodmi a skóre
18:24. Žiaci
skončili na
9. mieste,
taktiež s 10-timi bodmi
a skóre 24:53.
Treba ale všeobecne uznať, že
máme plne funkčné
dve mládežnícke mužstvá, čo sa nedarí ani vo väčších obciach.
Dňa 17.11.2012 sa v kabíne konala
členská výročná schôdza, na ktorej sa
zhodnotil uplynulý ročník s konštatovaním, že bol suverénne najúspešnejší v novodobej histórii. Členskú
schôdzu podporil svojou návštevou
aj poslanec obecného zastupiteľstva
Ing. Jozef Tóth. Na programe bola
aj voľba predsedu a členov výboru.
Predsedom sa stal Ing. Pavol Gubric,
(nahradil Antona Vacha), podpred-

sedom bol opätovne zvolený Viliam
Polák, tajomníkom Viliam Klobučník (namiesto Ing. Gubrica), pokladníkom Bc. Michal Šulka (nahradil
Ľubomíra Račeka) a za členov výboru boli zvolení: Juraj Balla, Ľubomír
Raček, Antónia Pinterová.... Revízna
komisia zostala v starom zložení.
Predseda Bc. Matej Polák, členovia
Juraj Šimunik, Bc. Tomáš Sádovský.
Za členov OFK Maňa boli zvolení:
Dominik Tinák ml., Marek Hudec,
Martin Hudec, Milan
Černák a Marek
Gajdoš.
Po
výborovej
schôdzi sa
konalo
o b č e rstvenie
s výborn ý m
gulášikom.
Na zá
-ver by
som chcel
poďakovať
v š e t ký m ,
ktorí v uplynulom
roku nejakým spôsobom
pomohli a venovali čas nášmu klubu, všetkým fanúšikom, ktorí nás
podporovali, aj keď sa nám niekedy
menej darilo.
o jarnej časti si poprajme hlavne
veľa zdravia a športových úspechov
a našim verným fanúšikom pevné
nervy a silné hlasivky, nech pokrik
góóóóóól, počujú aj na susedných
dedinách čo najčastejšie.
(Ing. Pavol Gubric,
predseda OFK Maňa)

Pf

Požehnané prežitie vianočných sviatkov
a veľa zdravia a úspechov v novom roku 2013
praje všetkým občanom starosta obce, poslanci obecného
zastupiteľstva a pracovníci Obecného úradu v Mani.

Pripravujeme:
1. december 2012 - Hedšík na Starej
hore.
2. december 2012 - Požitavská liga
v Mariáši – bližšie informácie Vojtech Gatyáš, kontakt: 0918 521 203.
8. december 2012 - tradičné posedenie členov Cykloklubu Tatra-Bike
spolu s rodinami a varenie gulášu
– Posedenie s Mikulášom - sa bude
konať v Podhájskej. Členovia budú
hodnotiť uplynulú cyklistickú sezónu 2012, spomínať na zážitky z
cyklotúr a besedovať o možnostiach
a plánoch nových cyklotúr v sezóne
2013. Posedenie organizačne zabezpečuje Tomáš Blanár,
e-mail: blanar2@centrum.sk,
tel. 0908 153 336.
9. december 2010 - Vianočné tvorivé dielne, prosíme záujemcov
– remeselníkov, ktorí sa chcú zapojiť a predviesť svoje výrobky, aby sa
prihlásili u p. Jarmily Trungelovej.
Podvečer deti privítajú Mikuláša
s plnou nošou sladkostí.
14. december 2012 – uvedenie vianočného CD „Radostná novina“
a spomienka na bývalého riaditeľa
školy a organistu Jozefa Nitraya sa
bude konať v Nitre v Župnom dome.
Bližšie informácie Jarmila Trungelová a Mgr. Mária Bednárová.
16. december 2012 - Vianočná akadémia.
29. december 2012 - Vianoce v časti obce Malá Maňa – vianočný program Folklórnej skupiny Dolina.
6. január 2013 – Vianoce s Folklórnou skupinou Dolina.
26. január 2013 – 5. ples záhradkárov.
Ponuka spolupráce
Kto má záujem zapojiť sa do redakčnej práce pri vydávaní nášho
Hlásnika a svojimi príspevkami,
názormi, nápadmi prispieť k jeho
vyššej úrovni, nech sa prihlási na
obecnom úrade.

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