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Udialo sa február 2016 až október 2016
25.2.2016

Ministerstvo
hospodárstva SR v súvislosti
s rekonštrukciou verejného osvetlenia vykonalo
kontrolu procesov verejného
obstarávania
zhotoviteľov
Svetelnotechnickej štúdie a Svetelnotechnického merania
a skonštatovalo, že neboli
zistené žiadne nedostatky.

26.2.2016
Neznámy vandal alebo
vandali, ktorí si pravdepodobne
neuvedomujú
nemúdrosť svojho konania, poškodili na námestí
tri svietidlá (jedno rozbili,
druhé odtrhli a tretie postriekali sprejom. Sprejom
poškodili i lavičky na námestí a v parku, steny autobusových zastávok pri
Jednote a pódium a stĺpy
na amfiteátri. Obec podala oznámenie na neznámeho páchateľa na polícii
a oznámila vzniknutú škodu poisťovni.

29.2.2016
Po vlaňajšej obnove priestorov WC na prízemí

domu kultúry sme začali
i rekonštrukciu priestorov WC pri sále na 1. poschodí.

4.3.2016
Obec v spolupráci s JUDr.
Pavlom Pösom a Mgr. Soňou Trubíniovou pripravila projekt na obnovu
pôvodného starého kríža na cintoríne vo Veľkej
Mani. Súčasťou projektu je zdokumentovanie
súčasného stavu, technologický a časový postup
opravy, jednotlivé aktivity
a finančný rozpočet. Tento projekt je podkladom
k žiadosti o poskytnutie
grantu z Nadačného fondu
Telekom pri Nadácii Pontis na 1. etapu opravy.

8.3.2016
Vzhľadom na aktuálne potreby rozvoja obce boli vypracované písomné a mapové podklady návrhu
Územného plánu obce
Maňa - zmeny a doplnky
č. 2, ktorý doplní súčasne platný územný plán
o zmenu funkčného využitia piatich lokalít intra-

vilánu v časti obce Veľká
Maňa.

9.3.2016
Pracovníci Nitrianskeho
samosprávneho kraja vykonali kontrolu správnosti čerpania poskytnutých dotácií z projektov
Miestnej akčnej skupiny
Združenia Termál v roku
2015 v rámci nástroja
LEADER NSK 2. V našej
obci sme z tejto dotácie
vybudovali altánok s posedením na detskom ihrisku
pri obecných bytovkách.

nárov sme v tomto ruku
v obci vyzbierali 28 vývoziek, čo je približne 50
ton drevnej hmoty, ktorá
bude po spracovaní použitá na energetické účely.

11.3.2016
V rámci projektu „Revitalizácie centra obce Maňa“,
ktorý bol zrealizovaný
v roku 2011 sme na Sprostredkovateľský
orgán
Riadiaceho orgánu pre
Regionálny operačný program zaslali 4. následnú
monitorovaciu správu,
ktorú je obec povinná ročne spracovávať po dobu 5
rokov od ukončenia projektu.

14.3.2016
V rámci jarného zvozu ko-

18.3.2016
V dome kultúry pri sále na
1. poschodí sme ukončili
rekonštrukciu priestorov WC. V rámci obnovy
bola vykonaná kompletná demontáž zariadenia,
odstránené staré obklady
a dlažba, vybúrané a odstránené priečky, rekonštrukcia elektroinštalácie,
vyrovnanie podlahových
plôch a stien, montáž
sádrokartónov,
nové
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dlažby, obklady, maľovka stien, opätovná montáž vodovodných batérií,
umývadiel,
zariadenia
WC, nových vypínačov,
osvetlenia,
doplnenie
a výmena držiakov, košov,

Pri príležitosti 71. výročia
oslobodenia našej obce
sme dali obnoviť a opraviť
pamätnú tabuľu, ktorá bola
v roku 1970 umiestnená
pri vchode do budovy základnej školy. 46 rokov sa
prejavilo na vzhľade pamätnej tabule narušením
jej povrchovej úpravy, slabou čitateľnosťou písma
a odlomeným rohom. Obnovenú pamätnú tabuľu
sme umiestnili na stenu vo

vchode do Domu kultúry
aj z toho dôvodu, aby bola
prístupná širokej verejnosti. Druhá svetová vojna
bude vždy mementom pre
ľudstvo tejto planéty a treba sa častejšie zamýšľať
nad jej vznikom a útrapami ktoré pre ľudí priniesla.
Veríme, že aj týmto spôsobom upozorníme na krutú
históriu vojny a tiež vyslovujeme nádej, že vojna sa
u nás nebude už nikdy viac
opakovať.

29.3.2016

zásobníkov utierok a zrkadiel.

29.3.2016
2
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Tohtoročný prílet nášho
máňanského páriku bocianov sa o pár dní oneskoril. V predchádzajúcich
rokoch zvykli prilietať
okolo prvého jarného dňa
20. – 21. marca, v minulom roku samček priletel 24. a samička 26. no
a v tomto roku prileteli
až 29. marca. Zo svojho
afrického
„zimoviska“
šťastne preleteli minimálne 4 tisíc km.

29.3.2016
V súvislosti s končiacim sa
funkčným obdobím Rady
školy v ZŠ s MŠ Maňa starosta obce zverejnil výzvu
na voľbu členov rady
školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Maňa
pre funkčné obdobie 2016
– 2020 v termíne skončenia funkčného obdobia k
23.4.2016.

30.3.2016
Starosta a zástupca starostu obce sa na Fakulte
záhradného a krajinného
inžinierstva
Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre zúčastnili
na konzultácii k predbežným návrhom „Krajinno-architektonickej štúdie
verejného
priestoru
s rybníčkom“ pri Mlynskej ulici. Štyri variantné
návrhy, ktoré pripravili
a predstavili študenti fakulty, zástupcovia obce
pripomienkovali. Po zapracovaní týchto pripomienok budú variantné
štúdie predložené na verejné pripomienkovanie
v obci a následne bude vypracovaná výsledná štúdia
riešenia tejto lokality.

31.3.2016
Po podpise nájomnej
zmluvy bol novej nájomníčke
odovzdaný
uvoľnený jednoizbový byt
v obecných bytovkách.

1.4.2016

V priebehu marca pracovníci obecného úradu
vyčistili priestory starých
hrobov v cintoríne od zárastu kríkov, opilovali
stromy na verejných prie-

stranstvách i podľa objednávok občanov, na základe
objednávok vykonali orby
a rozrábanie pôdy, vyčistili posprejované autobusové zastávky, svietidlá na
námestí, lavičky a amfiteáter, opravili poškodenú
vchodovú bránu zadného
vchodu na „Pajtu“, čistili
a upravili priestor parčíku
na námestí, vykonali zber
separovaných
odpadov,
odviezli kovové odpady
do výkupne, naplno sa
rozbehla kosba verejných
priestranstiev, námestia,
cintorínov, jarkov,....

2.4.2016

Verejnoprospešní pracovníci ukončili kosenie
parku, vykonali zber odpadov v obci, v parku, v cintoríne, v jarkoch povedľa
hlavných ciest 2. a 3. triedy v rámci celého katastra
našej obce, čistili a zametali priestory námestia, záhonov, amfiteátra a platne
v parku a v Malej Mani
vyčistili od kríkov ohradu
cintorína.

4.4.2016
Geodet Ing. Peter Moravčík vykonal v priestore zeminou zavozeného „Hliníka“ v centre Malá Maňa
výškové zameranie celej
približne 17 árovej plochy.
Toto zameranie je prípravou pre zarovnanie tohto
priestoru.

5.4.2016

Najvyšší kontrolný úrad
Slovenskej
republiky
písomne i kontrolnými
akciami priamo v našej
obci pokračuje v kontrole
zameranej na účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne
služby. Kontrola má byť
ukončená v júni 2016.

6.4.2016
Obec Maňa vypísala
a zverejnila Výberové konanie na obsadenie riaditeľa ZŠ s MŠ Maňa.
Oznámenie o vypísaní výberového konania obsahuje podmienky a požiadavky potrebné k prihláške do
výberového konania. Termín podávania prihlášok
bol stanovený na 2.5.2016.

7.4.2016
V súvislosti s projektom
„Rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v obci Maňa“ vykonali
pracovníci Ministerstva
hospodárstva SR v našej
obci „kontrolu na mieste“, v rámci ktorej kontrolovali vykonanie prác,
služieb a dodávku tovarov v súlade s projektom,
realizáciu jednotlivých aktivít, účtovníctvo, publicitu, originalitu podporných
dokumentov a dokumentácie verejného obstarávania dodávateľa.

8.4.2016
Pracovníci Železníc SR za
účasti Dopravného inšpektorátu Polície SR a starostu obce vykonali kontrolu troch železničných
prechodov na miestnych
komunikáciách v rámci

katastrov našej obce, pričom konštatovali súlad
s príslušnými zákonmi
a predpismi.

bolo vymenených 5 sprchových hlavíc a ich držiaky.

20.4.2016
8.4.2016
Naša obec uzatvorila
s Ministerstvom kultúry
SR zmluvu o poskytnutí
dotácie na „Komplexné
reštaurovanie sochy sv.
Jána Nepomuckého v obci
Maňa“ vo výške 6 500 €.

Na základe uznesenia
obecného zastupiteľstva
obec uzatvorila zmluvu na
predaj časti obecného pozemku pre výstavbu predajne stavebnín a farieb
a lakov. Predajňa by mala
byť postavená do konca
tohto roka.

13.4.2015
V súvislosti s výzvou
na predkladanie žiadostí o dotácie na budovanie
kanalizácií obec rozoslala do všetkých cca 650
obývaných
domácností
dotazník pre získanie informácie o súhlase s budovaním a s pripojením sa
na kanalizáciu v našej obci
v prípade jej vybudovania.
Do stanoveného termínu
bolo odovzdaných 128
vyplnených dotazníkov,
z ktorých 2 sú bez vyjadrenia, 2 domácnosti sa
vyjadrili nesúhlasne k vybudovaniu, 9 súhlasne ale
s nesúhlasom k pripojeniu
a 115 domácností súhlasí
s budovaním aj z pripojením sa. 115 súhlasov
z pripojením je len 17,7
% obývaných domácností
našej obce, pričom jednou
z podmienkou na získanie
dotácie na tento účel je minimálne 85 %-ná pripojenosť.

14.4.2016

Na ihrisku v športovej
kabíne v sprchách rozhodcov bol nainštalovaný
nový bojler na ohrev vody
a vymenená sprchová batéria a v sprchách hráčov

21.4.2016

Na dvore materskej školy bola vyvŕtaná studňa,
ktorá bude slúži na zavlažovanie trávnika. Studňu
sponzorsky vyvŕtal pán
Ostoja Kušlič, ktorému
i touto cestou ďakujeme.

27.4.2016

V rámci procesu zmeny
územného plánu obec zaslala oznámenie o prerokovaní „Územného plánu
obce Maňa – zmeny a doplnky č. 2“ vyše 50-tim
dotknutým organizáciám
na pripomienkovanie.

28.4.2016

Obec vydala „Smernicu
č. 2/2016 o tvorbe a použití fondu prevádzky,
údržby a opráv nájomných
bytov vo vlastníctve obce
Maňa“.

29.4.2016

Pracovníci obce v priebehu apríla opravili

a vyčistili poškodenú stenu autobusovej zastávky,
v Malej Mani doplnili
kontajner na zber plastových obalov, pre kontrolu
stability základov budovy zasádrovali pukliny na
vonkajšej fasáde športovej
kabíny, pripravili „máje“
k ich stavaniu a najviac
sa venovali kosbe všetkých verejných priestranstiev, námestia, cintorínov,
ihrísk, jarkov,... Verejnoprospešní pracovníci
čistili a zametali priestory
námestia, umelý potok,
záhony, jarky, zbierali odpady v parku, odstránili
spadnutý komín zo starého domu v Uličke, klčovali korene odstránených
kríkov v cintoríne, v Malej Mani čistili od kríkov
ohradu cintorína a očistili
zasypanú skruž vodovodného hydrantu.

2.5.2016

Po viacerých neúspešných pokusoch o mimosúdne dojednanie vo
veci reklamácie zlého stavu fasád obecných nájomných bytov Okresný súd
v Nových Zámkoch v tejto
veci otvoril súdne pojednávanie.

3.5.2016
Na základe oznámenia
o výberovom konaní na
obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Maňa bola
v stanovenom termíne obci
doručená jedna prihláška
o zaradenie do výberového konania. Starosta
obce a predsedníčka rady
školy kontrolou predložených dokladov skonštatovali v zápisnici z otváMáňanský hlásnik
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rania obálok, že prihláška
spĺňa požadované kritériá
a uchádzač bude na výberové konanie pozvaný.

11.5.2016
Na základe výsledku výberového konania výberová komisia zložená z
členov Rady školy pri ZŠ
s MŠ Maňa a z delegovaných zástupcov odboru
školstva a Štátnej školskej
inšpekcie navrhla Obci
Maňa ako zriaďovateľovi
ZŠ s MŠ Maňa vymenovať do funkcie riaditeľa
školy Mgr. Evu Abrmanovú.

16.5.2016

Starosta obce na základe
návrhu Rady školy pri ZŠ
s MŠ Maňa vymenoval
Mgr. Evu Abrmanovú
za riaditeľku Základnej
školy s materskou školou
Maňa s účinnosťou od 1.
júla 2016.

20.5.2016
Na základe zákona o verejnom obstarávaní obec
zverejnila výzvu na predkladanie cenových ponúk
k zákazke s názvom „Obnova máňanského kríža
v dvoch etapách“.

20.5.2016

V sobášnej miestnosti
a v predsieni sme vymenili 90 ks pôvodných 40
a 60 watových žiaroviek
za úsporné 14 watové
žiarivky, čím znížime spotrebu elektrickej energie
v týchto priestoroch cca
o 3,2 kWh.

23.5.2016
V súvislosti s očakávaný4
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mi výzvami na možnosti
čerpania dotácií na rozvoj
sociálnej starostlivosti z
fondov EÚ sa uskutočnilo konzultačné stretnutie
starostu obce so súkromným investorom k možnostiam
vybudovania
zariadenia sociálnej starostlivosti - domova pre
seniorov v našej obci.

schod, ktorý spôsoboval
ťažkosti pri prechode týmto miestom hlavne mamičkám s kočiarikmi.

23.5.2016

26.5.2016

Na futbalovom ihrisku
sme opravili a sfunkčnili nočné reflektorové
osvetlenie celého ihriska.
Na základe zákona o verejnom obstarávaní obec
zverejnila výzvy na predkladanie cenových ponúk
k zákazkám s názvami „Oprava mostu na
Dolinskom potoku“ a
„Oprava fasády – budova TJ Maňa“.

Odborne spôsobilí reštaurátori rozobrali Národnú
kultúrnu pamiatku sochu sv. Jána Nepomuckého i jej podstavec na
jednotlivé časti a odviezli
ju do reštaurátorského ateliéru kde bude vykonané
jej komplexné reštaurovanie. Podobne rozobrali
v rámci 2. etapy obnovy
i podstavec sochy sv. Floriána pri kostole. Obnova
oboch sôch má byť ukončená v tomto roku.

24.5.2016

27.5.2016

24.5.2016

Na základe výsledku prieskumu trhu v rámci procesu verejného obstarávania
obec podpísala s víťazným
uchádzačom zmluvu na
„Komplexné reštaurovanie sochy sv. Jána Nepomuckého v obci Maňa“
v hodnote 8980 €.

25.5.2016
Pracovníci obce na prechode pre chodcov v križovatke pri dome kultúry
dobetónovaním odstránili

30.5.2016
V rámci protipovodňových opatrení boli v plnom
profile prehĺbené odtokové jarky na konci ulíc Do-

Pracovníci obce pred
vchodom do lekárne odstránili časť poškodeného
– prepadnutého prístupového chodníka a vybetónovali nový.

movina a Legionárska tak,
aby v prípade prívalových
dažďov mohla zrážková
voda čo najbezpečnejšie
a najrýchlejšie odtiecť do
starého koryta rieky Žitavy. Týmto by sa mali
odstrániť problémy z odvedením prívalových vôd,
ktoré v poslednom období
v tejto časti obce spôsobovali ťažkosti.

31.5.2016

Pracovníci obce v priebehu mája vykonali
podľa objednávok orby
a rozrábky pôdy v záhradách, ostrihali záhony kríkov na námestí, odstránili
ovisnuté konáre zo stromov v parku, ktoré zasahovali do chodníka popri
hlavnej ceste, vykonali
herbicídny postrek burín
na chodníkoch, vydláždených plochách a iných
plochách, kde bolo nutné
odstrániť burinu. Odvozom koreňov dokončili
čistenie cintorína, vykonali pravidelný zber separovaných odpadov, odvážali
zeminu z terénnych úprav
na ihrisku v základnej
škole, kosili verejné priestranstvá, cintoríny, futbalové ihrisko a jeho okolie,
detské ihriská, park na
námestí, okolie rybníčka

na Mlynskej ulici, zbernú
plochu biologického odpadu v Malej Mani a pred
sviatkom sv. Urbana na
Starej Hore. Vykonali tiež
viaceré údržbárske a opravárske práce na obecných
budovách a strojoch, vo
WC na prízemí kultúrneho
domu nainštalovali prietokový ohrievač vody a ďalšie práce.

1.6.2016
Na základe výsledku prieskumu trhu v rámci procesu verejného obstarávania
obec podpísala s víťazným uchádzačom zmluvu na zákazku s názvom
„Obnova máňanského
kríža v dvoch etapách“
s celkovou cenou 6 130 €.

2.6.2016
Po vypracovaní projektu trvalého dopravného
značenia podala obec
na Okresný úrad, Odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií žiadosť
o určenie a umiestnenie
vodorovných a zvislých
dopravných značiek pre
vytvorenie nového prechodu pre chodcov na
ceste v Malej Mani v priestore pri autobusovej zastávke a predajne potravín.

3.6.2016

kovacie miesta.

6.6.2016
16.6.2016

Na futbalovom ihrisku
sme opravili a sfunkčnili
ozvučenie celého areálu.
Doplnili sme reproduktory – amplióny a vytvorili
sme prípojky na napojenie mikrofónov priamo na
ihrisku.

Konalo sa pracovné stretnutie poslancov obecného
zastupiteľstva, na ktorom
boli podrobne prerokované jednotlivé body programu najbližšieho riadneho
zasadnutia OZ.

22.6.2016

nom stredisku.

29.6.2016

7.6.2016
Na základe výsledku prieskumu trhu v rámci procesu verejného obstarávania
obec podpísala s víťaznými uchádzačmi zmluvy na zákazky s názvami
„Oprava mostu na Dolinskom potoku“ v s celkovou cenou 8 931 € a
„Oprava fasády – budova TJ Maňa“ s celkovou
cenou 6 412 €.

8.6.2016

V súdnom spore voči dodávateľovi stavby vo veci
reklamácie zlého stavu fasád obecných nájomných
bytov sa na Okresnom
súde v Nových Zámkoch
konalo druhé pojednávanie.

9.6.2016

Na parkovisku za kostolom pracovníci obce
vyznačili
vodorovným
značením jednotlivé par-

dzinárodný futbalový turnaj starších pánov“.

Naša obec uzatvorila s Nitrianskym samosprávnym
krajom zmluvy o poskytnutí dotácií na podporu
kultúry a športu vo výške 1000 € na 28. ročník
Požitavských folklórnych
slávností a 300 € na „Me-

Ako sponzorský príspevok
k blížiacim sa folklórnym
slávnostiam pán Marian
Straňák daroval obci novú
lavičku s dvomi figúrkami „Mimoňov“, ktorá
spestrila priestor pri amfiteátri v parku. I touto cestou mu ďakujeme.

28.6.2016
Na budove športovej kabíny na futbalovom ihrisku
sme vymenili pôvodné
drevené dvere za nové
plastové a takisto boli vymenené i dvoje vchodové
dvere na budove garáži
(posilňovne) pri zdravot-

Podľa objednávky obce
študenti Fakulty záhradného a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre vypracovali výslednú architektonickú
štúdiu priestoru rybníčka za Mlynskou ulicou.
Záverečná štúdia je zložená zo štyroch variantných
riešení, ktoré budú predložené na verejné pripomienkovanie občanom.

30.6.2016

Na základe zmluvy s názvom „Obnova máňanského kríža v dvoch etapách“
reštaurátori
rozobrali starý, pôvodný kríž
a podstavec z cintorína vo
Veľkej Mani a odviezli ho
do ateliéru na reštaurovanie.
Máňanský hlásnik
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30.6.2016

Mani, vypleli od buriny

skrine so zariadením na
satelitné ovládanie zapínania, stmievania a vypínania svetiel verejného
osvetlenia obce.

20.7.2016

Pracovníci obce v priebehu júna odstránili staré a už nepotrebné bočné
oplotenie pri budove lekárne, v miestnom parku
na amfiteátri vykonali náter schodov, v areáli Materskej školy nainštalovali
elektrické prípojky. Kvôli
neustálemu znečisteniu a
odkladaniu odpadov všetkého druhu sme v Malej
Mani zmenili stanovisko
kontajnerov pre separované odpady a ponechali sme
len kontajnery na sklo.
Pred vykonaním STK nosiča kontajnerov – LIAZ
bola vykonaná rozsiahla údržba a na pokazenej
vysokozdvižnej plošine
AVIA bolo potrebné vykonať náročnú opravu motora. Veľkú časť pracovného
času venovali koseniu verejných priestranstiev obce
a tiež príprave a priebehu
folklórnych slávností.

30.6.2016

Verejnoprospešní pracovníci v priebehu júna
kosili v parku, čistili a zametali priestory námestia, cintorínu, amfiteátra,
futbalového ihriska, autobusových zastávok a železničnej zastávky v Malej
6
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záhony a pieskovisko na
námestí, zbierali odpadky
v parku, v jarkoch, v areáli
„Pajty“, vyčistili od kríkov
ohradu cintorína a odtokový žľab na Legionárskej,
od nánosov vyčistili žľab
pri lekárni a urobili náter
drevenej podlahy amfiteátra, sôch a lavičiek v parku.

V súvislosti s novým zákonom o odpadoch sme
v obci prešli na nový
spôsob zberu separovaných odpadov, ktorých
zber začala v rámci celého
„Združenia obcí pre trvaloudržateľné nakladanie
s komunálnymi odpadmi“
realizovať obec Palárikovo.

21.7.2016

19.7.2016
Na základe zmlúv o zapojení nových odberných
miest elektrickej energie
boli v rámci rekonštrukcie
verejného osvetlenia pripojené 4 nové rozvodné

Ako prípravu na možnosť
získania finančných prostriedkov z EÚ na zateplenie verejných budov obec
objednala
spracovanie
prvotného energetického
auditu budovy materskej
školy, ktorý bude podkladom k zisteniu splnenia
požadovaných kritérií pre
získanie dotácie.

V rámci procesu verejného obstarávania obec zverejnila výzvu na predkladanie cenových ponúk na
merač rýchlosti motorových vozidiel – radar a na
autobusový
prístrešok,
ktoré majú byť umiestnené v Malej Mani.

Obec v rámci obchodnej
verejnej súťaže zverejnila výzvu na predkladanie
cenových ponúk na prenájom kuchyne a stravovacích priestorov v kultúrnom dome.

Obec podpísala s Ministerstvom financií SR záverečný dodatok k zmluve
a poskytnutí nenávratných
finančných prostriedkov
vo výške 114 786,98 € na
projekt „ Rekonštrukcie
a modernizácie verejného
osvetlenia v obci Maňa“.

27.7.2016

29.7.2016

6.7.2016

14.7.2016

do tohto priestoru nainštalovala kamerový systém,
ktorého záznamy budú
slúžiť na identifikáciu
porušovateľov
zákona,
ktorým môže byť za nelegálne nakladanie s odpadom uložená pokuta do
výšky 1 500 €.

I napriek viacnásobnému vyčisteniu a úprave
priestoru hliníka za „Pajtou“ opätovne a neustále
prichádza k nelegálnemu
ukladaniu komunálnych,
biologických, stavebných
a iných odpadov na toto
miesto. Táto „čierna“
skládka je evidovaná na
Odbore životného prostredia a obec bude musieť
vynaložiť značné finančné
prostriedky na jej likvidáciu. Ako prevenciu pre
zamedzenie nelegálneho
ukladania odpadov obec
na prístupových cestách

30.7.2016
Pracovníci obce sa v priebehu júla venovali hlavne
koseniu a údržbe verejných priestranstiev, strihaniu živých plotov, vykonali rozsiahlejšiu opravu
AVIE - vysokozdvižnej
plošiny a opravu a údržbu
LIAZ-ky nosiča kontajnerov.

30.7.2016
Pracovníci vykonávajúci
verejnoprospešné práce
kosili park, rozvážali zeminu a upravovali terén
na dvore materskej školy,

čistili odtokové žľaby vo
viacerých uliciach, natierali lavičky a autobusové
prístrešky a zametali a čistili verejné priestranstvá.

tené veľkokapacitným
drtičom a odvezené na

11.8.2016

Rozhlasovú
ústredňu
pre obecný rozhlas, ktorá slúžila svojmu účelu od
jej zriadenia v roku 1987,
sme z dôvodu poruchy a
jej nefunkčnosti vymenili
za novú, modernú, s riadiacou jednotkou. Bolo by
veľmi dobré, keby vydržala toľko ako pôvodná.

17.8.2016
V rámci procesu verejného obstarávania na základe vypísaných výziev na
predkladanie
cenových
ponúk určená komisia
vyhodnotila ponuky na
obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel
– radaru a autobusového
prístrešku a na prenájom
kuchyne a stravovacích
priestorov v kultúrnom
dome.

19.8.2016
Za prítomnosti zástupcov
Ministerstva
školstva,
vedy, výskumu a športu,
starostu obce a právneho zástupcu obce sa na
obecnom úrade konalo
konzultačné stretnutie vo
veci majetkovoprávneho
usporiadania vlastníctva bývalej budovy starej
školy (Slovenky) v Malej
Mani.

22.8.2016
Konáre a iná drevná
hmota, ktoré boli vyzbierané pri jarnom zbere
a počas roka, boli podr-

energetické zhodnotenie.
Podrtenej drevnej hmoty
bolo cca 50 ton.

25.8.2016
Odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií
na základe žiadosti obce
povolil osadenie dopravného zariadenia – radaru na pri ceste na vstupe
do Malej Mani v smere od
Kmeťova.

25.8.2016
Na základe objednávky
obce bol Slovenskou informačnou a energetickou
agentúrou vypracovaný
„Energetický audit budovy Materskej školy“,
ktorý zhodnotil súčasný
energetický stav budovy
a navrhol možné spôsoby
zlepšenia.

25.8.2016
Po zapracovaní všetkých
doručených pripomienok
bol vypracovaný záverečný návrh Zmien a doplnkov č. 2 k Územnému plánu obce Maňa.

30.8.2016
Ministerstvo hospodárstva
SR poukázalo na účet našej
obce dotáciu z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a štátneho rozpočtu vo výške 114 786,89 €
na projekt „Rekonštrukcia
a modernizácia verejného
osvetlenia v Obci Maňa“.
Táto suma je 95 %-ným
podielom z oprávnených
nákladov na realizáciu
projektu. Obec sa na projekte podieľala úhradou 5
% oprávnených nákladov
vo výške 6 041,42 € a neoprávnenými nákladmi vo
výške 10 403,20 €. Rozpočet celého projektu bol
131 231 €.

31.8.2016
V rámci procesu verejného obstarávania dodávateľa likvidácie nelegálnej
skládky odpadu v „Hliníku“ ustanovená komisia
hodnotila v prvom kole
splnenie
podmienok
účasti uchádzačov, ktorý
v stanovenom termíne doručili svoje ponuky.

31.8.2016

Pracovníci obce v priebehu augusta doplnili
ohradu pri lekárni, doplnili a upravili odtokový žľab
pod mostíkom na križovatke pri kultúrnom dome,
opravili a doplnili zábradlie okolo futbalového
ihriska a držiaky sietí na
futbalových bránkach. Na
streche budovy zdravotného strediska odstránili
vikier, cez ktorý počas dažďov zatekalo do budovy
a upravili v tejto časti krytinu strechy. Na vstupoch

do obce umiestnili informačné tabuľky o monitorovaní obce kamerovým
systémom,
vykonávali
údržbu a opravy verejného osvetlenia a verejného
rozhlasu,
skontrolovali
a preverili funkčnosť
stmievania
verejného
osvetlenia, najviac času
opäť venovali kosbám
verejných priestranstiev
a ihrísk, na námestí ostrihali záhony živého plotu,
odstránili prerastené kríky
na miestnej komunikácii v
Malej Mani a podieľali sa
na úprave priestorov pre
„Traktormániu“ a nedeľné
kultúrne popoludnia v parku.

31.8.2016
Pracovníci vykonávajúci
verejnoprospešné práce
v priebehu augusta vykonali ochranný náter drevených sôch pred kostolom,
nátery zábradlia okolo
ihriska, doplnenej ohrady
pri lekárni, autobusovej
zastávky pri Starej Hore,
garážových brán a rozvodnej skrine na posilňovni
pri zdravotnom stredisku,
čistenie žľabu pred školou a pri parku, zametanie a čistenie chodníkov,
verejných priestranstiev
Máňanský hlásnik
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a okolia amfiteátra, umývanie služobného auta,
zber a odstránenie spadnutých konárov na ihrisku
a v parku a kosili priestory
v parku.

7.9.2016

Na základe žiadosti obce
a po schválení Odborom
cestnej dopravy a pozemných komunikácií bol pre
zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie na
ceste v Malej Mani v priestore pri autobusovej zastávke a predajne potravín
vytvorený nový prechod
pre chodcov.

Mesiac knihy
Mesiac marec je tradične venovaný knihe. Knižnica Vševlada Jozefa Gajdoša
ukončila Mesiac knihy bezplatným zapisom 14 žiakov 1. ročníka základnej
školy za čitateľov knižnice.
(Jarmila Trungelová)
12. 04. 2016 sa konala v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici vernisáž
výstavy ocenených Najkrajších kníh
a propagačných materiálov o Slovensku za rok 2015. Monografia o našej
obci bola ohodnotená odbornou porotou, ktorú menuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov,
ako druhá najkrajšia kniha. Ocenenú

knihu si môžete zakúpiť na Obecnom
úrade alebo v Knižnici Vševlada Jozefa
Gajdoša.
(Jarmila Trungelová)

15. 05. 2016 sa v obci konala milá slávnosť - Uvítanie detí narodených v roku
2015. Pozvali sme 16 detičiek, ktoré
majú trvalé bydlisko v našej obci. Deti s
rodičmi sme predstavili pánovi starostovi, zapísali do Pamätnej knihy obce a
spoločne sme strávili ich prvú detskú
párty.
Aj touto cestou vítame detičky narodené

v roku 2015. Sú to: Tereza Slováková,
Adela Kováčová, Adam Potančok, Diana Černáková, Lucia Lehocká, Peter
Jančár, Diana Sojková, Karolína Gubricová, Ema Turanová, Tobias Mestra, Terézia Michlíková, Roman Klčo, Šimon
Mázor, Tobias Ďuráč, Natan Chovanec,
Marek Cigáň.
(Jarmila Trungelová)

8.9.2016
Pracovníci obce podľa
usmernenia reštaurátora
vytvorili nový betónový
základ pod zreštaurovanú
sochu Sv. Floriána.
Fotografickú dokumentáciu diania v obci nájdete
vo fotogalérii na obecnej
web-stránke.
(Ing. Igor Sádovský)
30. 05. 2016 deti zabával Cirkus Karlson so svojim programom Piráti z Karibiku.
8
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Gen. PhDr. Milan Rastislav Štefánik
(* 21. júl 1880, Košariská, Rakúsko-Uhorsko – † 4. máj 1919, Ivanka pri Dunaji, Česko-Slovensko)
bol slovenský astronóm, fotograf,
vojenský letec, brigádny generál ozbrojených síl
Francúzska,
diplomat a politik. Mal
najväčšiu zásluhu na
formovaní česko-slovenského zahraničného odboja počas
prvej svetovej vojny.
Zohral dôležitú úlohu pri organizovaní
česko-slovenských
légií a sprostredkovaní kontaktov na francúzskych
štátnych
funkcionárov. Spolu
s Tomášom Garriguom Masarykom
a Edvardom Benešom bol kľúčovou
osobou pri založení ČSR. Štefánik
bol podpredsedom Českoslovens-

kej národnej rady, ministrom vojny
v Dočasnej vláde československej a

následne aj v novovzniknutej ČSR.
Dňa 23. apríla 1990 bol schválený
Zákon č. 117/1990 Zb. o zásluhách
M. R. Štefánika, ktorý oficiálne

Máj, máj zelený...
sa podľa tradícií stavia v
predvečer 1. mája. V našej
obci staviame dva máje –
v miestnych častiach Malá
a Veľká Maňa. V sobotu,
30. apríla sme postavili máj na Malej Mani pri
detskom ihrisku. Na Veľkej Mani sa staval 1. mája
na Námestí Milana Rastislava Štefánika. Pestrými
stuhami máj ozdobili deti
z Detského folklórneho
súboru Dolinka, podujatie
spevom doplnila Folklórna skupina Dolina a občerstvenie zabezpečil Obecný
úrad. Naše poďakovanie
patrí hlavne mládencom a
mužom, ktorý ozdobený
máj bezpečne postavili.

uznal, že „sa zaslúžil o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov“.
4. mája sme na námestí pomenovanom
po tejto významnej
osobnosti pripravili
malú spomienkovú
slávnosť. Predstavitelia politických strán
pracujúcich v obci
(SNS, Smer – sociálna
demokracia a KDH)
spoločne s MO Matice slovenskej položili
k jeho buste vence a
zaspievali hymnické
piesne. Spomienkovú
slávnosť svojou účasťou poctila aj
poslankyňa NR SR Mgr. Eva Smolíková.
(Jarmila Trungelová)

Deň matiek
Druhá májová nedeľa už
tradične patrí všetkým
mamám. Tento rok sme si
Deň matiek pripomenuli
v nedeľu 8. mája.
Byť mamou, či už fyzickou alebo duchovnou je
najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich
máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu
vďačnosť za všetko, čo
pre nás urobili! Žiaci základnej a materskej školy
svoju vďačnosť vyjadrili
básňami, spevmi, tancami
a krátkymi scénkami.
(Jarmila Trungelová)

(Jarmila Trungelová)
Máňanský hlásnik
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XXVIII. ročník Požitavských
folklórnych slávností
XXVIII. ročník Požitavských folklórnych slávností, sa konal počas dvoch dní (25. – 27. jún
2016) v miestnom parku.
Slávnosti sa začali už v sobotu. V úvode sa predstavili členovia
FSk Dolina v pásmom „Na čížička”.
Hlavný program pripravil Folklórny
súbor Zobor z Nitry. Predstavil sa
slávnostným programom, ktorým
bol uvedený pri príležitosti 60. výročia ich vzniku. Ich program bol plný
veselých pesničiek, rezkých tancov
a divákov určite zaujal vinársky
blok, v ktorom vtipným námetom
prestavili napr. mletie a prešovanie
hrozna.

Po skončení večerného programu
nasledovala Škola tanca, ktorú viedol tanečný pedagóg Stanislav Palic.
10
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Školu hudobne sprevádzala Ľudová
hudba FS Zobor pod vedením Ondreja Debrecéniho. Záver sobotného
programu patril ľudovej veselici,
návštevníkov zabávali Juraj Skladaný a Slavomír Németh. Naše
poďakovanie patrí aj zvukárom za
kvalitné ozvučenie celých slávností
- Jozefovi Cigáňovi, Mgr. Michalovi
Hraškovi a Marekovi Holkovi.
(Jarmila Trungelová)

Sprievod účinkujúcich sa zoradil
pred kultúrnym domom počínajúc
najmenšími a končiac najstaršími,
pomaly sa premiestňovali k prestretým stolom domácich, aby im zaspievali a zatancovali, domáci ich
ponúkli dobrotami a nápojmi a tak
sa zdalo, že im teplo ani tak nevadí. Ako by sa teplo v krojoch lepšie
znášalo.

Fotograf Milan Hlôška nedeľné
slávnosti takto opísal:
„Pred kultúrnym domom v Mani
zneli Hudobné pozdravy z rádia
Regina a gratulácie Petrom a Pavlom, Jánom a Tadeášom, moderované pani Hanou Michalčíkovou a Michalom Hercegom, hudobné predely
podporili nedeľnú náladu a ľudové
odevy a vyšívané uteráky na plotoch
a bránach domov spestrili sviatočný

deň.
Slnko neľútostne ohrievalo ovzdušie, že sme museli vyhľadávať chládok pod mohutnými stromami Panskej záhrady a studenými ručníčkami sme si chladili ruky v predlaktí, aby nás to nepoložilo. Nereptali
sme, tíško sme znášali horúčavu,
iba v kútiku duše sme potláčali natískajúcu sa predpoveď búrok v popoludňajších hodinách. Chvalabohu,
popoludnie bolo naozaj sviatočné
a vydržalo bez búrky.

V Panskej záhrade ponúkali
remeselníci svoj tovar, stánky s občerstvením zas nápoje pre smädných a v tôni starých stromov sme
hľadali chládok. Účinkujúci po absolvovaní sprievodu po dedine dorazili na pódium a za burácajúcich
tónov znelky zaujali svoje miesto.
Tu potom zaznela maňanská hymna „Prekrásna je tá panská záhrada,
ešte krajší panský dvor...“ a Požitavské folklórne slávnosti v Mani
sa mohli začať. Starosta Mane Ing.
Igor Sádovský podujatie slávnostne
otvoril a niekoľko pozdravných slov
povedala aj predsedníčka Najvyššieho súdu SR JUDr. Daniela Švecová,
rodáčka z Mane.

Detské folklórne súbory Dolinka Maňa, Matičiarik Nové Zámky
a Ragačinka Hrušov ukázali hravosť
vo svojich programoch. Deti z Dolinky predviedli program s názvom
„Kdo nemá roboti, nech si visadí vinohrad“. Matičiarik z Nových Zámkov zas „tancoval“ a tancoval veľmi
pekne. Hrušovské deti prišli s heligónkami, zaspievali „Chlapčenské
žartovné piesne“, „Malí heligonkári“ a „Ihráme sa na jarmok“. Všetky
deti z Hrušova mali heligónku, bol
to úchvatný pohľad a nevdojak nám
skrslo, že starý pán Bendík vyoral
v Hrušove veľmi hlbokú stopu. Má
nespočetné množstvo nasledovníkov.
Po deťoch nastúpili dospelé folklórne skupiny a súbory. FSk

Čeľaďania z Čeľadíc stavali „Máj,
máj, zelený“, FSk Jaročan z Jarku
pri Nitre ponúkli „Žatvu - žatevný oldomáš“ a domáca FSk Dolina priniesla na javisko regruntov
s programom „Keť som rukuvav“.
Rozlúčka pri asentírke so starými,
povestnými drevenými vojenskými
kuframi býva už len ako spomienka
pre nás, skôr narodených. FSk Kamenec z Machuliniec išla na jarmok
v scénke „Zajtra ideme na jarmok“
so spevmi pri víne a prekáračkami
so ženami. FS Mlynček z Kolárova sa zahral na svadbu v scénke
„Hráme sa na svadbu – Branovo“ a
„Kostelecké prekáračky“. FS Vatra
z Tlmáč zatancovali tekovské tance
v temperamentnom rytme a FS Bystrina z Banskej Bystrice sa predsta-

vil „Slávnostným programom k 35.
Výročiu Folklórneho súboru Bystrina“. Zatancovali tance z Podpoľania, východniarske i z Horehronia,
tance rezké, rytmické, krásne a ľúbivé, ktoré si vyslúžili prídavok pre
nadšené obecenstvo.
Bola to krásna bodka za
vydareným podujatím, ktoré malo
v tomto roku svoje 28. pokračovanie. Podujatie, ktoré sa oplatilo vidieť, ktoré potešilo a nesklamalo.
No a za takýchto podmienok sa už
tešíme na ten budúci ročník.“
(text: Milan Hlôška, foto:
Ing. Marián Manduch)
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OBEC MAŇA ĎAKUJE SPONZOROM PFS 2016
* ADAL, s. r. o., Vráble            
* AGRO KVET
- Marian Beduš, Maňa      
* AGRO ŽITAVA, s. r. o., Šurany  
* Alexander ŠUBA, Malá Maňa
* COOP JEDNOTA, Nové Zámky
* ČSU, spol. s. r. o. , Maňa
* Peter HAJNALA, Maňa                         
* DeLUX-SM, s. r. o., Vráble
* Detská ambulancia
- MUDr. Mária Hajdenová, Maňa
* FOND NA PODPORU
UMENIA, Bratislava
* GASTRO BRAŇO,
Zlaté Moravce
* Hostinec pri kaštieli
– Eva Vančíková, Mojzesovo
* Ing. Jozef GAJDOŠ,
SHR, Maňa  
* Jozef SÁDOVSKÝ, Kmeťovo  

* KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s.
VIG, Bratislava
* LÚČNICA spol. s r. o.,
Lúčnica nad Žitavou
* Ľubica LONTOŠOVÁ
- Ľuboš MAJOR, Maňa         
* NITRIANSKY
SAMOSPRÁVNY KRAJ
* Marián STRAŇÁK, Maňa                       
* Mário HAJABAČ, Maňa  
* MATICA SLOVENSKÁ
* Obce: Dolný Ohaj, Hul,
Podhájska, Michal nad Žitavou
* OBCHODNÉ CENTRUM
Zora, spol. s r. o., Šurany
* Peter Bernáth, Nová Vieska             
* PIZZERIA SIMI, Maňa
* Pekáreň - Jozef Oremus, Bánov           
* REGIONÁLNE OSVETOVÉ
STREDISKO, Nové Zámky   

* ROĽNÍCKY MLYN, s. r. o.,
Veľké Lovce
* TEXTIL PETRA
- Petronela Kotlárová, Maňa
* Tlačiareň MERKUR, s. r. o.,
Dolný Ohaj
* Tupperware Banská Bystrica
– Erika a Patrik Karoloví
* V-Centrum, s. r. o.,
KAMENÁRSTVO, Vráble
* VEPOS, spol. s r. o., Vráble
* VITO-PLAST
– Jozef Oroszi, Vlčany
* VÍNO BALÁŽI
– Roman Baláži, Lúčnica
nad Žitavou
* ZMRZLINA
- Dušan Janček, Maňa
* Zsolt TÁRNOK
- Róbert SZABO, Hurbanovo

Zároveň ďakujeme Základnej škole, Domovu sociálnych služieb Kamilka, spoločenským organizáciám a občanom,
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k organizovaniu Požitavských folklórnych slávností.

Vatra zvrchovanosti
17. júl je v našich kalendároch pamätným dňom.
Je vecou cti každého občana spomenúť si na toto
významné výročie, ktoré
nám pripomína ťažkú cestu, ktorú musel prejsť náš
slovenský národ, kým sa
naplnila jeho túžba a Slovensko sa stalo samostatným a suverénnym štátom.
Slovenská národná rada
uznesením dňa 17. júla
1992 vyhlásila Deklaráciu
Slovenskej národnej rady
o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Od slávnost12
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ného vyhlásenia uplynulo
už 24 rokov, veľa sa zmenilo v živote slovenského
národa. Zmeny sa nám
stali samozrejmosťou a už
si ich ani neuvedomujeme.
Aj na Starej hore sa i napriek nepriazni počasia
rozhorela 16. júla Vatra
zvrchovanosti a pripomenula nám tento pamätný
deň.
Vatra zvrchovanosti v
Mani horela za účasti poslankyne NR SR a podpredsedníčky SNS Mgr.
Evy Smolíkovej, okres-

ného predsedu SNS Mgr.
Jána Volfa, MUDr. Vladimíra Karvaja, zástupcov
miestnych
organizácii
SNS, členov Matice slovenskej. Príjemný letný
večer pri hudbe a občerstvení pripravila Miestna
organizácia
Slovenskej
národnej strany v spolupráci s Miestnym odborom
Matice slovenskej v Mani
a Obcami Maňa a Kmeťovo.
(Jarmila Trungelová)

Arcibiskup MONS.

DOMINIK HRUŠOVSKÝ
Apoštolský nuncius – arcibiskup
Mons. Dominik Hrušovský sa narodil 1. júna 1926 vo Veľkej Mani,
dnes Maňa, okres Nové Zámky.
Jeho rodičia boli chudobní. Chodievali do Rakúska na sezónne práce
ako poľnohospodárski robotníci. Malého Dominika
brávali so sebou. Jeho otec
Tomáš hoci tvrdo pracoval,
mal zmysel aj pre duchovné
hodnoty a pri svojich malých ekonomických možnostiach sa nebál dať svojho
syna Dominika na štúdiá.      
Náš rodák začal navštevovať
gymnázium
v Zlatých Moravciach. Po
Viedenskej arbitráži v roku
1938, keď jeho rodná dedina pripadla Maďarsku, musel prestúpiť na gymnázium
do Šurian, kde sa osvedčil
ako vynikajúci študent.
Zmaturoval v Šuranoch 3.
augusta s vyznamenaním.
Hneď po maturite sa prihlásil do kňazského seminára
v Bratislave. Ako mimoriadne nadaného študenta ho po roku štúdia Otec
biskup Jantausch poslal na
štúdiá do Ríma. Po prinavrátení obsadeného územia Slovensku žil vo
vlasti iba rok a potom bol vyslaný na
filozofické a teologické štúdiá do Talianska, iste v nádeji, že po ich skončení sa vráti domov na Slovensko.      
Za kňaza bol vysvätený vo
svätom roku, 23.decembra 1950,
v Lateránskej bazilike v Ríme. Primície slávil na Vianoce v Cyrilometodskej kaplnke Baziliky sv. Kle-

menta sám. Rodičia nemohli prísť
osláviť so synom takú veľkú životnú
udalosť.     
V júni roku 1951 dokončil svoje
teologické štúdiá na Lateránskej univerzite a nastúpil cestu apoštolátu.

Ako kňaz apoštolskej administratúry trnavskej mal pracovať v nej, ale
dopriate mu to nebolo. Predstavení
ho poslali na prvé kaplánske miesto
do severného Talianska, do farnosti
Pieve d’ Alpago v diecéze Belluno.
Po dvoch rokoch kaplánovania sa
stal administrátorom tejto farnosti.      
Na Vianoce roku 1953 odišiel
za farára do krásnych Dolomitov
na faru Goima di Zoldo - medzi ten

dobrý ľud, ktorý sa tak veľmi podobal tomu nášmu veriacemu ľudu pod
Tatrami. Dominik tam prišiel skutočne ako emigrant, veľmi ľahko si
priniesol svoje veci. Dobrý ľud mu
daroval všetko potrebné, aby si mohol zariadiť prázdnu farskú
budovu.     
V tejto horskej fare pobudol necelé dva roky. No aj tie
stačili na to, aby si našiel cestu k srdciam ľudí. Obľúbil si
ho aj Otec biskup G. Muccin
a generálny vikár Luciani.
Obaja s ním mali plán: chceli ho do seminára v Belluno
za profesora teológie. Tento
plán sa však neuskutočnil,
pretože práve v tých dňoch
Posvätná kongregácia pre semináre a univerzity vymenovala Dominika Hrušovského
za profesora filozofie v krajovom pápežskom seminári
v la Quercia pri Viterbe.      
V auguste roku 1955
opustil Goimu a priamy
kňazský apoštolát zamenil za
katedru. Po štyroch rokoch
vyučovania filozofie sa stal
riadnym profesorom dogmatiky v tom istom seminári.
Ale roky jeho profesorského života
sa neobmedzili len na vyučovanie.
Kňazi z okolia sa čoskoro dozvedeli o kazateľskej účinnosti Dominika
a žiadali ho o výpomoc. On vždy
ochotne poskytol veriacim kňazskú
službu ako kazateľ a spovedník.
Otec arcibiskup poznal takmer všetky fary v okolí svojho profesorského
pôsobenia a veriaci poznali jeho.     
Ani za katedrou a v čisto taMáňanský hlásnik
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lianskom prostredí nezabudol na
ľud, z ktorého vzišiel. Keď mu
Mons. Gašparík ako vedúci slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku
rozprával o potrebách slovenských
emigrantov, bol ineď pripravený
spolupracovať s misiou. V roku 1962
odišiel z La Quercia, aby svoj emigrantský život zasvätil duchovným
záujmom slovenských emigrantov.
V Paríži ho na Veľkú noc roku 1964
navštívili jeho rodičia. Po prvý raz
ho videli ako kňaza. Iste dobre chápali a naplno ocenili jeho obetavú
kňazskú prácu. Počas svojho pobytu
v Paríži sa týždeň čo týždeň prihováral svojim rodákom na Slovensku
na vlnách francúzskeho rozhlasu.
Srdečný prístup k ľuďom mu otvoril
srdcia slovenských krajanov a utvoril priaznivé vzťahy s francúzskymi
hostiteľmi.       
V roku 1966 sa vrátil do Ríma,
aby sa mohol venoval všetkým Slovákom v zahraničí. Robil to písaným
slovom cez Hlasy z Ríma, ktoré redigoval až do roku 1973. V rokoch
rímskeho pobytu sa zapojil aj do talianskej pastorácie v diecéze Porto
a Sv. Rufina. Bratom vo vzdialenej
vlasti pripravoval týždenne nedeľnú
myšlienku vysielanú Vatikánskym
rozhlasom. V rímskom Ústave sv.
Cyrila a Metoda pracoval na príprave slovenských náboženských publikácií, ktoré veľmi pomáhali udržať
náboženské a národné povedomie
Slovákov v zahraničí, ale nielen tam.    
Po založení Svetového kongresu Slovákov sa náš rodák stal členom odboru pre styk so Slovákmi
mimo hraníc Slovenska a od roku
1973 bol predsedom náboženského
odboru Svetového kongresu Slovákov. V tomto zaangažovaní navštívil
Kanadu a USA, zavítal do mnohých
náboženských a kultúrnych stredísk,
ktoré si Slováci vybudovali na americkom kontinente.    
Na Vianoce 1970 sa slovenská
pospolitosť dozvedela o menovaní
Dominika Hrušovského za mon14
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signora - Čestného kaplána Sv. Otca.
Tento titul v živote nášho rodáka
nebol len prázdnym slovom.   Ďalším dôležitým medzníkom v živote
Mons. Dominika Hrušovského bol
15. február 1973, kedy bol zvolený
za nového riaditeľa Ústavu sv. Cyrila a Metoda. Po náhlej smrti Mons.
Nahálku prebral aj úlohu delegáta
pre duchovnú správu Slovákov zahraničí. Týmto poslaním bol poverený Svätou stolicou.     
Ako riaditeľ ústavu, ako predseda náboženského odboru Svetového
kongresu Slovákov a ako delegát pre
duchovnú správu Slovákov v zahraničí Otec arcibiskup zaujal miesto,
ktoré mu otvoril tie najširšie možnosti práce v prospech Slovákov na
poli náboženskom a kultúrno- národnom.      
Biskupskú vysviacku z rúk
Jána Pavla II. vo svätopeterskej bazilike prijal 6. januára 1983 opäť bez
prítomnosti svojich najbližších. Za
biskupské heslo si zvolil „ DISPERSOS CONGREGARE“- zhromažďovať roztratených, čím chcel udržiavať národné povedomie Slovákov
žijúcich v zahraničí.
Na rodné Slovensko sa vrátil až po
páde komunistického režimu v Československu. 24. septembra 1992
bol Svätou stolicou vymenovaný
za pomocného biskupa Bratislavsko
- trnavskej arcidiecézy, s osobitným
pastoračným povolením pre hlavné
mesto Slovenska – Bratislavu. Na
prvom zasadaní samostatnej konferencie biskupov Slovenska bol 4.
apríla 1993 zvolený za generálneho
tajomníka KBS a predsedu Komisie
pre Slovákov v zahraničí.
Dňa 15. apríla 1996 bol pápežom Jánom Pavlom II. vymenovaný
za apoštolského nuncia v Bielorusku
a súčasne povýšený do hodnosti arcibiskupa.
Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku na svojom zasadnutí dňa 3. júna 2009 udelila J. E.
Mons. ThDr. Dominikovi Hrušov-

skému titul „doctor honoris causa“
(v skratke „Dr.h.c.“) za mimoriadny
prínos v budovaní exilového slovenského katolíckeho života.
Osobnosť Mons. Dominika Hrušovského a jeho celoživotný zápas
za slobodu katolíckej cirkvi, ako aj
za práva Slovákov ho radí medzi tie
osobnosti, ktoré sa najvýznamnejšou
mierou zaslúžili o výrazné kultúrne,
cirkevné a národné povznesenie Slovákov.
Náš rodák prežil väčšinu svojho života mimo Slovenska. Od júla 2007
žil vo svojom rodisku a od apríla
2009 ako emeritný arcibiskup na odpočinku v nitrianskom podhradí na
Samovej ulici, kde aj 27. júla 2016
zomrel. Pochovaný je v rodisku, pohreb sa konal 1. augusta 2016.  
Ing. Igor Sádovský, starosta obce
sa s Otcom arcibiskupom rozlúčil týmito slovami:

„Veľký kňaz k nám
dnes prichádza,
Kristov posol
dôstojný dušiam
Pána on privádza,
spásy prameň
prehojný...“
Slovami tejto piesne sme vždy s láskou medzi nami vítali nášho rodáka,
otca arcibiskupa Dominika, najvýraznejšiu osobnosť Veľkej Mane.
Spolu zdieľali sme s nim jeho život.
Skôr narodení ho vnímali ako svojho spolužiaka, miništranta, partnera
na divadelnom javisku, študenta šurianskeho gymnázia, teológie a
neskôr i ako kňaza.
Počas totalitných rokov si väčšina z
nás iba dotvárala jeho obraz cez jeho
rozhlasové príhovory a vnútorne
sme boli hrdí na nášho Dominika.
Svoj obraz nám otec Dominik do-

tvoril, keď po páde komunizmu
prišiel prvýkrát na Maňu a keď nás
v Ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme
prijímal ako pútnikov. A potom to
boli stále návraty, cez ktoré vnášal
do našich životov osvieženie.
Veľkým darom boli pre nás dva roky,
ktoré prežil medzi nami a spolu s
nim sme sa stretávali pri raňajších

sv. omšiach, pri slávení Eucharistie.
Veľmi dojemným a vzácnym
bolo posledné stretnutie s Máňanmi
pri príležitosti jeho deväťdesiatin,
kedy odznel i jeho posledný odkaz
pre Máňanov naplnený múdrosťou
a jednoduchosťou. Odkázal nám:
„Buďte dobrí!“
Dnes, Otec arcibiskup, ste posled-

nýkrát v máňanskom kostole, ale
vieme, že vo viere, v nádeji a v láske sa budeme neustále stretávať pri
Pánovom oltári a budeme prosiť
Pána Boha, aby sme sa všetci stretli
v jeho dome a bývali s Ním naveky.
S úctou a vďakou sa s Vami lúčia
Vaši Máňani.

Kultúrne leto 2016
Počas Kultúrneho leta v Panskej
záhrade sme pre občanov pripravili
viacero podujatí.
24.7.2016 - sa predstavila známa
tanečná skupina Phantoms Crew,
ktorá okrem svojich tanečných vstupov pripravila pre deti aj školu tanca, zábavné súťaže ale hlavne fotografovanie s tanečníkmi.

31.7.2016 - Divadlo Tamariki z
Banskej Bystrice zabávalo nielen
deti vtipnou rozprávkou - Sedem
kozliatok.
28.8.2016 – Posledné podujatie tradične patrilo mladej, dynamickej
pop/rockovej kapele Grow z Kmeťova. Títo talentovaní hudobníci
majú v súčasnosti zložených viac ako

15 vlastných skladieb, niektoré majú
profesionálne nahraté v hudobnom
štúdiu. Kapelu tvoria 4 členovia:
- Radoslav Toman - elektrická a akustická gitara, spev
- Marek Abrhan - elektrická gitara a akustická gitara, vokály
- Ivan Šulík - basová gitara
- Matej Šmondrk - bicie a perkusie
(Jarmila Trungelová)
Máňanský hlásnik
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Folklóristi spievajú, tancujú aj svadbujú
Začiatkom júla sa v Podhájskej konajú Dni remesiel, tak ako po iné roky
tam vystupovali naši folklóristi. Okrem toho spolu
s matiačiarkami pripravili
Máňanský dvor, v ktorom
16

Máňanský hlásnik

ponúkali makové slíže, ale
hlavne propagovali svoju
rodnú obec.
3. 7. 2016 folklóristi vystupovali na 24. ročníku
Pukanských
remeselných trhoch.

V Komárne sa konali 29. –
31. júla Národné matičné
slávnosti, ktorými si Matica slovenská pripomína 4.
august 1863 ako deň svojho vzniku. Víkendové podujatie, ktoré bolo po prvý

raz v histórii na južnom
Slovensku, ponúklo celodenné programy na troch
pódiách. Svoje miesto tu
mal moderný tanec, folklór, dramatické umenie,
dychovka, muzikál, punk

rock, folk aj zborový spev.
A samozrejme, že nechýbala ani Folklórna skupina Dolina. Podujatie bol
zorganizované na vysokej
úrovni ako pre účinkujúcich tak i pre divákov.

Okrem vystúpení sme si
prezreli aj historickú komárňanskú pevnosť.
V lete sa ženili aj naši dva
folklóristi, ktorých sme
- ako sa patrí - boli aj čepiť. Bývalý hudobník Peter

Výlet
matičiarov
Výlet matičiarov sa tento rok konal
3. - 6. augusta. Našim cieľom bol
severovýchod Slovenska a k tomu
kúsok Poľska...
Prvý deň sme navštívili mesto Zakopané – turistické centrum poľských
Tatier, pozemnou lanovkou sme sa
vyviezli na vrch Gubalowka. Popoludní sme sa zastavili pri jazere
Czorsty a prehliadli si zámok Niedzica. Nakoniec sme sa plavili vyhliadkovou loďou po priehrade s vý-

Hodové
Slávnosti
Hodové slávnosti v Malej Mani sa
konali 11. septembra 2016. Základná organizácia zväz drobnochovateľov pripravila 1. propagačnú výstavy drobného zvieratstva, starších
potešili Breznickí harmonikári a
najmladších šmýkalka a cukrová
vata.

Kačkovič si svoju svadbu naplánoval v ľudovom
prevedení a preto sme sa
veľmi potešili, že môžeme nachystať pre nevestu,
ženícha a niektorých svadobčanov naše máňanské

hľadom na hrad Czorstyn. Podvečer
sme sa ubytovali v Starej Ľubovni.
Druhý deň sme navštívili hrad a
skanzen v Starej Ľubovni, popoludní sme ochutnávali prvú slovenskú
whisky v Nestville Parku v Hniezdnom, a prezreli sme si rímskokatolícky drevený kostolík v Hervartove.
Večer sme sa ubytovali v Bardejove.
Tretí deň sme navštívili pamätník na
Dukle a Údolia smrti. Na spiatočnej
ceste sme si prezreli drevené gréckokatolícke kostolíky v Bodružale
a Ladomirovej. Neobišli sme ani
Bardejovské kúpele.
Posledný deň sme absolvovali pešiu

kroje.
Stav mládenecký za stav
ženatý sa rozhodol vymeniť aj náš tanečník Tomáš
Čičman. Obom mladým
párom prajeme všetko najlepšie.

prehliadku Bardejova, mesta ktoré
bolo pre svoju unikátnosť zapísané na Zoznam svetového dedičstva
UNESCO. Na spiatočnej ceste domov sme sa zastavili v metropole
Šariša – Prešove a prezreli sme si
najznámejšie pamiatky vrátane zrekonštruovaného Solivaru. Za pohodový a bezproblémový zájazd MO
MS v Mani ďakuje našej sprievodkyni Veronike Trungelovej. Toto podujatie sa konalo aj vďaka príspevku
Obce Maňa a Nitrianskeho samosprávneho kraja.
(Jarmila Trungelová)

Hodové slávnosti v Mani sa konali
o týždeň neskôr. Záhradkári tradične
pripravili Výstavu ovocia zeleniny
a kvetov. Očká najmenších potešila
Výstava bábik zo súkromnej zbierky p. Marty Srnkovej. O príjemnú
pohodu sa postarala Dychová hudba Podhrušovan z Topoľčianok.
Záver dňa patril športu – konalo
sa Prvé obecné futbalové derby:
Old Boys Veľká Maňa - ŠK Zemani
Malá Maňa.

Máňanský hlásnik
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Život vo farnosti
Dňa 17. apríla 2016 bola
vyhlásená nová farská
rada, ktorú si zvolili veriaci farnosti. Jej členmi sa
stali:
za Veľkú Maňu – Jozef
Hrušovský, Matej Polák,
Mária Bujdáková, Pavol
Pös, Jozef Skladaný;
za Vlkas – Marek Máčovský, Martina Horváthová;
za Malú Maňu – Eva Kočiová.
Veríme, že spoločným úsilím budeme zveľaďovať
to, čo nás má povznášať
k Bohu.
Dňa 1. mája 2016 z rúk
nášho diecézneho biskupa
Mons. Prof. ThDr. Viliama
Judáka, PhD. prijalo 39
mladých ľudí sviatosť
birmovania. Prajeme
im, aby im Duch Svätý
ukazoval správnu cestu
v živote. Nech vydávajú
osobné svedectvo skúseností so živým Bohom.
Dňa 22. mája 2016 prijalo
17 detí prvý krát sv.
prijímanie.
Eucharistia je vzácne stretnutie
človeka s Bohom. Máme
nádej, že tieto deti nestratia pohľad na Boha, ale
budú ho stále intenzívnejšie hľadať.
Dňa 29. mája 2016 sme sa
ako farnosť stretli vo viniciach pri kaplnke sv.
Urbana, kde sa o 14.00
hodine odslúžila sv. omša
za vinohradníkov a ich rodiny. Ďakujeme za pomoc
pri zorganizovaní tejto mi18
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lej slávnosti.
Nové kúrenie
- vo farskej budove sa
v mesiaci jún ukončili
práce na kúrení. Celkové
náklady činili 5109,36 eur.
Aj vďaka ochotným pomocníkom práce prebehli
jednoduchšie, rýchlejšie
a zaiste aj lacnejšie.

Výmena kaplánov
- poslednú júnovú nedeľu
sme sa rozlúčili s Mgr. Jozefom Plutinským, ktorý
pôsobil v našej farnosti od
1. júla 2014. Boh nech mu
odmení všetku obetu a námahu, ktorú preukázal našej farnosti. Zároveň sme
v prvú nedeľu mesiaca júl
privítali nového p. kaplána Mgr. Jozefa Blahovca.
Aj jemu prajeme, aby mu
Boh žehnal v jeho pastoračnej službe v našej farnosti.

Výstup na Sitno
- počas letných prázdnin mládež vystúpila dňa
25.7.2016 v Štiavnických vrchoch na Sitno
(1009 m n. m.). Počasie
na vrchole nebolo až tak
priaznivé. Cestou domov
sa zastavili v obci Vysoká.
Tá je známa Eucharistickým zázrakom, ktorí sa
stal v časoch v časoch tureckého obliehania

môže napredovať na ceste
k milosrdnému Bohu.

Nášmu rodákovi Mons.
Dominikovi Hrušovskému,
arcibiskupovi, Boh doprial dňa
1.júna 2016 dožiť sa životného jubilea 90 rokov.
Prežívali sme s ním radosť
a vďačnosť. Krátko na to,
27.júla, si ho Pán Boh povolal k sebe do večnosti.
Dňa 1. augusta sa konali
pohrebné obrady za účasti
mnohých biskupov, kňazov i veriaceho ľudu. Obradom predsedal J. Em.
kardinál Jozef Tomko.

Brigáda mladých
- drobné práce sa nezastavili ani v lete. Na brigádu 24. augusta bola pozvaná
mládež farnosti. Brigádnici upratali piesok, drevo,
vylepšili plot. Poobede si
zahrali vybíjanú. Veríme,
že aj takéto aktivity sú
prospešné pre budovanie
vzájomných vzťahov.

Skupina 14 mladých z našej farnosti sa zúčastnila Svetových dní
mládeže, ktoré sa konali v poľskom Krakowe
aj za účasti pápeža Františka. Duchovný zážitok,
ktorý si mladí z tohto stretnutia odniesli, nech im po-

Stretnutie rodín
požehnané stretnutie sa
konalo vo farských priestoroch dňa 6. augusta,
na ktoré prijali pozvanie
viaceré rodiny. Vzájomné
zdieľanie bolo doplnené
opekačkou a spoločnými
hrami.

Veni sancte
- dňa 5.septembera sa vo
Farskom kostole konalo
„Veni sancte“, kde na začiatku nového školského
roka učiteľský zbor, zamestnanci a žiaci vzývali
Ducha Svätého, aby im
pomohol pokojne a úspešne zavŕšiť nové obdobie
školského roka.
(Mgr. Peter Kukučka)

Činnosť Základnej organizácie Slovenského
zväzu záhradkárov v Mani
Dňa 6. marca sme zvolali
Výročnú členskú schôdzu, na ktorej
sme zhodnotili činnosť organizácie
v minulom roku a stanovili sme si
plány na rok 2016. Starosta obce
Ing. Igor Sádovský poďakoval za
činnosť, ktorú vykonáva organizácia
nielen pre svojich členov, ale i pre
celú obec.
Naši členovia sa zúčastnili
na viacerých výstavách vína v našom regióne (Maňa, Šurany, Kmeťovo, Vinodol, Melek), kde si mohli dať ohodnotiť a porovnať svoje
vína. Ďalej sme sa zúčastnili i na Celoštátnej výstave vín Českého zväzu
záhradkárov s medzinárodnou účasťou v Břeclavi, kde sme 27. mája
zorganizovali autobusový zájazd na
verejnú ochutnávku vín.
30. apríla sa v Malej Mani
uskutočnilo tradičné stavanie májov,
kde malomáňanskí záhradkári zorganizovali v spolupráci s obecným
úradom Majáles.
V máji sme zabezpečili pre záujemcov viničné štepy stolových odrôd
viniča od Ing. Tomáša Strelingera
z Úľan nad Žitavou.

sme navštívili Jaskynné a liečebné
kúpele pri meste Miškolc.
Na druhý deň sme navštívili
v Tokajskej vinohradníckej oblasti
na Slovensku – spoločnosť Chateau
Viničky, kde sme si prezreli tokajské pivnice a ochutnali sme tokajské
vína pri odbornej prednáške domácich vinárov. Po obede v Malej Tŕni
v príjemnom prostredí gazdovského
dvora Kolónia sme sa vydali späť do
Maďarska, kde sme navštívili tokajskú pivnicu v mieste nášho ubytovania v obci Tallya. Tak isto sme si
prezreli priestory tokajských pivníc
a absolvovali sme ochutnávku vín
a tak sme mali možnosť porovnať
slovenské a maďarské tokajské vína.
Na večer sme za zastavili na brehu
rieky Tisy v dedinke Timár, kde sme
ochutnali rybie špeciality. Po opekačke v mieste ubytovania sme sa
na tretí deň zúčastnili na sv. omši
v meste Miškolc, prezreli sme si historické centrum mesta a vydali sme
sa na cestu domov.
27. augusta sme sa zúčastnili na Poľnom dni v záhrade Európy
v Lednici na Morave, vo firme Mora-

ovocia, zeleniny a kvetov v kultúrnom dome. Naši občania priniesli
spolu 102 exponátov i napriek tomu,
že tento rok sa urodilo menej ovocia,
keďže májové mrazy poškodili mnohé ovocné druhy. Medzi najväčšie
zbierky na výstave patrila kolekcia
kaktusov a sukulentov od Jána Popíka, ktorý počas výstavy predviedol ukážku vrúbľovania kaktusov
a porozprával o spôsobe ich množenia. Výstavu navštívilo vyše 350
návštevníkov, ktorí svojimi hlasmi
vybrali najkrajšie exponáty. Na 1.
mieste sa umiestnila 38-kilogramová tekvica od Petra Bíňovského, na
2. mieste jablká odrody Red Melba od Emila Abrhana, na 3. mieste
jablká odrody Melrose od Milana
Vidu, na 4. mieste mrkva Rubína
od Miroslava Černáka, na 5. mieste
hrozno Souvenir od Petra Hudeca,
na 6. mieste cibuľa od Alžbety Bugárovej, na 7. mieste baklažány od
Mareka Zifčáka a na 8. mieste pukancová kukurica od Rudolfa Srnku.
Všetci boli odmenení vecnými cenami, ktoré venoval Slovenský zväz
záhradkárov. Ďakujeme všetkým,

15. – 17 júla sme zorganizovali záhradkársky výlet. Navštívili
sme mesto Fiľakovo, kde sme si prezreli Fiľakovský hrad, ďalej sme navštívili jaskyňu Domica, kde sme si
prezreli priestory jaskyne a absolvovali sme atraktívnu plavbu loďkou
v podzemných priestoroch. Potom

voseed, ktorá nás pozvala na ukážku
zeleninových a kvetinových záhonov, oboznámili sme sa s činnosťou
firmy, ktorá sa zaoberá šľachtením
a množením zeleniny a kvetov.
Počas hodových slávností v našej obci, 18.septembra, sme
už tradične zorganizovali Výstavu

ktorý svojimi vzorkami podporili
a skrášlili našu výstavu. Použiteľnú
časť exponátov sme po skončení výstavy darovali zariadeniu sociálnych
služieb Kamilka v Mani.
(Ing. Peter Hudec,
predseda ZO SZZ v Mani)
Máňanský hlásnik
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Pripravujeme:
8. -9. 10. 2016
Okresná súťaž o najkrajšie jablko a hrušku 2016
- Bánov, 8. -9. 10. 2016 – zber vzoriek v Mani
u Mariána Vrzalu na ul. P. O. Hviezdoslava 35, do
6.10.2016 do 18:00 hodiny (vzorky jabĺk postupujú
na celoslovenskú súťaž do Trenčína).

21.-22. 10. 2016
Celoslovenská súťaž Najkrajšie jablko roka 2016 –
7.1.2017
Záhradkársky ples.
(Ing. Peter Hudec, predseda ZO SZZ v Mani)

Vinohradnícky spolok Stará hora Maňa
usporiadal po menšej odluke „Požitavskú vístavu vín 2016“. Bol to jubilejný 10. ročník. Verejná degustácia vín sa konala v Kultúrnom dome
v Mani 24. apríla 2016. Vzorky vín
sa odoberali týždeň pred výstavou,
odobralo sa 115 vzoriek vín, ktoré
boli zaradené do 27 odrôd. Prezentované vínka zaujali svojou zrelosťou.
Skvelý rok 2015 im dodával charakteristickú chuť a vôňu. Ale kvalita
vína ako vždy však závisí najviac od
dobrej starostlivosti samotného vinára. Preto chceme aj na tomto mieste spomenúť tých najúspešnejších:
Šampión výstavy v kategórii BIELE VÍNA sa stal vystavovateľ Fiero Wine z Kmeťova za odrodu Savignon.
Šampión výstavy v kategórii ČER-

VENÉ VÍNA sa stal domáci vystavovateľ Jozef Dominik s odrodou
Svätovavrinecké.
Šampión výstavy v kategórii RUŽOVÉ VÍNA sa stal Ľubomír Fialka
z Kmeťova za odrodu Svätovavrinecké rossé.
Najlepšie hodnotené vína z Mane
v kategórii biele a ružové víno získal
vystavovateľ Štefan Černák s odrodami Rizling rýnsky a Dunaj rossé.
VSSH chce poďakovať všetkým
Vám, ktorí sa zúčastňujete degustácie so svojimi vzorkami, hodnotiacej komisii a organizačnému výboru
za to, že prispievate k veľmi dobrej
úrovni a príjemnej atmosfére na výstave vín.
Ďalšou akciou, ktorú usporiadal VSSH boli dňa 29. mája 2016

oslavy sv. Urbana. Svätá omša
sa tradične konala na viniciach pri
kaplnke sv. Urbana. Sv. omšu celebroval správca farnosti vdp. Peter Kukučka. Sv. Urban prilákal do malebného prostredia Máňanských viníc
veľký počet priaznivcov vinárskeho
kumštu a milovníkov dobrých vín.
Dôstojné oslavy patróna vinohradníkov prebiehali až do večerných
hodín.
V septembrových dňoch začína zber
a spracovanie hrozna, výroba burčiaka... a preto prajeme našim vinohradníkom, aby im počasie prialo,
aby slad z hrozna bol najvyšší a kvalita vín najlepšia!
(Pavol Tinák)

Norbert Grofčík
z Mane do NEW YORKU
Tanečník a choreograf Norbert Grofčík z tanečnej skupiny Phantoms
crew sa zúčastnil, ako jediný Slovák
spolu s českou výpravou, v dňoch od
16.-25.8.2016 tanečnej show NEW
YORK CITY DANCE PANORA-

MA priamo v NEW YORKU. Tomuto úspechu predchádzala tvrdá drina
a práca na sebe a tanečnej skupine
PHANTOMS CREW, vďaka ktorej
po odtancovaní svojej choreografie na súťaži Tanečná skupina roka,

získal Noro titul najlepšieho choreografa roka 2016 na Slovensku. Tento
titul mu zaručil cestu do vysnívaného NEW YORKu. Počas týchto
dní sa zúčastnil viacerých akcií,
ako napríklad vystúpenia v National
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Bohemia Hall pred pozvanými ľuďmi priamo z mesta, choreografmi
a vedúcimi ľuďmi z Brodway Dance
Center v New Yorku. Neskôr mal tú
možnosť vyskúšať si niekoľko lekcií
a workshopov s poprednými cho-

reografmi z New Yorku a s choreografmi hviezd ako je napríklad Beyoncé. Zúčastnil sa taktiež natáčania
videoklipu a rozhovorov pre českú
televíziu, ktoré budú odvysielané
už onedlho priamo v českej televí-

zii. Okrem spomínaných skúseností
si domov odniesol aj množstvo zážitkov zo života v tomto veľkomeste. Bola to jeho prvá cesta do tohto
mesta, a dúfa že nie posledná.
(Mgr. Norbert Grofčík)

Aktivity ZO ZPCCH a SZTP v Mani
Prvou najväčšou činnosťou
organizácie je Výročná
členská schôdza. Konala
sa za veľmi peknej účasti našich členov a privítali
sme na nej koordinátorku
kraja p. Evu Bugošovú,
predsedníčku OV SZTP p.
Evu Kočiovú, predsedu OV
ZPCCH p. Viliama Horníka, starostu obce Ing. Igora Sádovského. O kultúrny
program sa i tento rok postarali dievčatá zo Zariadenia sociálnych služieb
„Kamilka“. Ich vystúpenie
nás vždy poteší, sú veľmi
šikovné a za svoju námahu
ich čakala sladká odmena. Výbor zhodnotil prácu za prechádzajúci rok a
oboznámil s úlohami, ktoré
nás čakajú tento rok. Jubilujúcim členom sme zablahoželali a odovzdali darček
a kvietok. Potešilo nás poďakovanie jubilantov, ktoré
predniesol v mene všetkých
p. František Gajdoš. Máme
radosť, že o rekondičné po22
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byty je tiež veľký záujem.
Každý si potrebuje trochu
oddýchnuť. Súčasťou VČS
je i tombola. Tu chcem
poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nám prispeli
darčekom. Každý výherca
sa poteší, nezáleží ani na
veľkosti ceny. Veľké ,,ďakujem“ patrí i Obecnému
úradu Maňa za poskytnuté
občerstvenie, kuchárkam a
obsluhe za prípravu jedla.
17.4.2016
sme
navštívili Hronský Beňadik, oboznámili sme sa s
históriou kostola, kláštora,
prešli bránou ,,Milosrdenstva“. Ďalším pútnickým
miestom boli Staré Hory
a Skalka. Pešia túra z Malej Skalky na Veľkú Skalku preverila našu fyzickú
i zdravotnú kondíciu, ale
všetci sme cestu zvládli
bez problémov. Zážitok to
bol pekný.
Prvý jún patrí deťom a tak
i naše deti boli odmenené
darčekom k ich sviatku.

Športové hry sa
konali 21.6.2016 v Tvrdošovciach. Zúčastnilo sa
ich 27 našich členov, ktorí
reprezentovali organizáciu v štyroch disciplínach.
Ani tento rok sme neodišli
bez medaily. Pekné tretie
miesto vybojoval p. Alojz
Syrček. Blahoželáme! Bolo
veľa športu, ale i zábavy.
Ďakujem všetkým, ktorí sa
zúčastnili a pozývam Vás
na ďalšie športové hry.
V našej obci sa
každý rok konajú Požitavské folklórne slávnosti a
ani my zdravotne postihnutí ich neprehliadame.
Náš stánok bol vyzdobený
výšivkami starých mám,
predmetmi, ktoré používali kedysi ku každodennej
práci. Šikovné ruky našich
členiek napiekli koláče, zákusky, svadobné riečičky.
Sladkosti hosťom, účinkujúcim chutili a to teší i nás.
A prišiel júl a s ním
i návšteva kúpaliska. Obľú-

beným mestom je Štúrovo,
ktoré ponúka veľa možností-kúpanie,
návštevu
pamiatok. Tento rok sme
neboli raz ani dva razy, ale
trikrát v Štúrove. Počasie
nám vždy prialo. Slniečko
nás opálilo, niekoho i spálilo, zatancovali sme si v
morských vlnách, hlavne
sme si vždy oddýchli.
Do ďalších mesiacov pripravujeme:
*
Jesenné
rekondície
v kúpeľných mestách: Dudince a Turčianske Teplice, * púť do Šaštína 1.10.2016,
* Batôžkové posedenie 25.11.2016,
* Mikuláša, Vianočnú návštevu starších členov.
Ďakujem všetkým za pomoc pri organizovaní
našich akcií a verím, že
budeme naďalej dobre spolupracovať. Teším sa na
spoločné stretnutia a všetkým želám hlavne veľa,
veľa zdravia a radosti.
(Anna Jančová)

Dni majstrov ÚĽUV
Do uličiek bratislavského Starého Mesta v prvý
septembrový víkend už po
dvadsiaty šiesty raz zavítal
najväčší mestský festival
Dni majstrov ÚĽUV, organizovaný Ústredím ľudovej
umeleckej výroby (ÚĽUV).
Tradičné remeslá a domácke výroby, ktoré sú
hlavným festivalovým lákadlom, boli verejnosti
predstavené cez priame ukážky výrobných postupov viac ako 100 ľudových umeleckých výrobcov. Na tomto podujatí svoje umenie, vycibrený
vkus pre detail predviedla aj naša mladá umelkyňa z Malej Mane - Jannette Imrová, ktorá sa
venuje drotárstvu. Prajeme jej veľa tvorivých nápadov, spokojných zákazníkov a Vám prinášame
niekoľko ukážok z jej tvorby.
(Jarmila Trungelová)

Traktormania
Dňa 27.8.2016 sa konal 3. ročník súťaže svojpomocne vyrobených traktorov a
štvorkoliek pod názvom Traktormánia
2016. Zúčastnilo sa jej 18 pretekárov v 4
kategóriách: traktory do 1000cm3, traktory nad 1000 cm3, štvorkolky
a štvorkolky deti do 15 rokov.
Pretekalo sa v disciplínach:
jazda zručnosti, šprint, ťahanie
bremena a trať na ktorej čakala na pretekárov priekopa s blatom. Po
prvýkrát sme do programu zaradili spanilú jazdu obcou, na čele ktorej bol pretekársky špeciál Tatra 815 p. Ladislava
Čékeho z Nitry. Spestrením programu,
ako sa na traktorové preteky patrí, bola

tanečná skupina KLIK- KLAK z Vrábeľ.
Na bezpečnosť dohliadali dobrovoľní
hasiči zo Šurian a zdravotný dohľad zabezpečoval MUDr. Miron Frajka so záchranárom p. Malíkom a jeho sanitkou
z Komjatíc. Atmosféra bola výborná,
tak ako po uplynulé ročníky. Do budúcich ročníkov plánujeme ďalšie
spestrenie ako pre pretekárov tak
aj pre priaznivcov traktorových
pretekov. Je veľmi pekné, že stroje,
ktoré nám pomáhajú pri poľnohospodárskych prácach sa dokážu postaviť
na štart a zvládať pripravené disciplíny.
Veľké poďakovanie patrí generálnym
sponzorom: Spoločnosti HFC Company s.r.o. a GERKO s.r.o. a tiež všetkým
ostatným.

Máňanská
kvapka krvi
Dňa 10. mája sme sa stretli pri odbere krvi mobilnou transfúznou jednotkou v kultúrnom dome.
Odberu sa zúčastnilo 26
darcov krvi. Krv darovali: Bc. Jana Kosáková, Ing. Ivana Kosáková,
Jaroslav Farbár, Alžbeta
Vojteková, Daniel Jančár, Stanislav Meňhert,
Mgr. Eva Cigáňová, Jozef Cigáň, Ing. Tomáš
Sádovský, Matúš Tinák,
Dominik Tinák, Lenka
Sojková, Peter Bányi,
František Belenčík, Matej Holka, Peter Benda,
Katarína Hrašková, Mgr.
Andrea Banásová, Ivana
Černáková, Ing. Igor Sádovský, Andrej Balla, Peter Černák, Mgr. Marek
Baranec, Bc. Ľudmila Peceková, Eva Bujdáková a
Mária Kohajdová.
Všetkým za účasť ďakujem, prispeli k záchrane
ľudských životov.
O občerstvenie sa postarali pracovníčky obecného úradu, za čo im veľmi
ďakujem, chutilo nám.
Ďalšie stretnutie pri odbere krvi sa uskutočnilo 14.
septembra 2016 v kultúrnom dome. Zúčastnilo
ho sa 20 dobrovoľných
darcov. Všetkým darcom
úprimne v mene tých,
ktorí to najviac potrebujú,
ďakujeme. Ďalší odber je
plánovaný v januári 2017.
Teším sa na stretnutie
s vami.
(Bc. Ľudmila Peceková)
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Zoborské
vrchy
Cykloklub
Tatra-Bike
Maňa usporiadal dňa 30.
júla 2016 cyklotúru do
okolia Nitry. Trasa viedla
z Úľan nad Žitavou, Vinodolom, Janíkovcami až do
Nitry.
Pri novom moste sme dali
spoločné foto s Nitrianskym hradom a občerstvili
sa chladeným nealkom.
Cesta ďalej pokračovala
po vyznačenej cykloceste
po hrádzi rieky Nitra smerom na Zobor takzvaný
„Liečebák“, ďalej krásnou lesnou cestičkou na
Drážovský kostolík kde
je krásny výhľad na okolie Nitry. Po krátkej pauze
sme pokračovali na Dolné Lefantovce kde sme
si dopriali chutný obed a
ďalej pokračovali na Horné Lefantovce, kde sme
si pozreli kaštieľ a nový
penzión. Ďalej sme pokračovali cez park do lesa
po vyznačenej trase až
do Jelenca, Beladíc, Vrábeľ až domov. Ďakujem
všetkým zúčastneným za
skvelú cyklotúru, aj napriek dvom defektom, ale
to patrí k cyklistike. Teším
sa na ďalšiu cyklotúru.
(Peter Kopčan, člen
cykloklubu Tatra-Bike
Maňa)
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Cesta priateľstva
Dátum 28.5.2016 sme si v kalendári zarezervovali už na začiatku sezóny
2016. Na túto tradičnú cyklotúru organizovanú Správou telovýchovných a rekreačných zariadení mesta Bratislava
sa vždy veľmi tešíme. Býva tu dobrá
atmosféra a prežijeme pekné zážitky na
bicykloch.
Organizátori si, ako štartovné,
pýtali 15 eur. V štartovnom balíčku sme
okrem poistenia a občerstvenia v Nickelsdorfe a Lipóte nedostali nič.
Počasie v tomto roku organizátorom vyšlo na „jedničku“. Ráno 19°C,
cez deň sa oteplilo na 28°C. Počas dňa
pofukoval mierny vetrík, ktorý nebránil pohodovej cyklistike, ale príjemne
ovieval. Ako si toto počasie vybavili
mesiace pred ohlásením termínu, nám je
záhadou.
Tento ročník premiérovo začínal pred Euroveou. Podľa nás dobré
rozhodnutie. Námestie slobody nie je
pospájané cyklochodníčkami na to, aby
sa naň mohli privaliť stovky cyklistov.
Spôsobovalo podľa nás dosť problémov, keď sa v úzkych uličkách Starého
mesta pohybovalo veľa cyklistov, len
aby dorazili na štart. Eurovea je takmer
spojená so Starým mostom a ako už
viete, cezeň vedie aj cyklochodník, dosť
pochybnej kvality, ale je to cyklochodník. Pri Dunaji sme už nedočkavo čakali
na registráciu účastníkov a štart.
Po štarte sa pelotón cyklistov
roztiahol pozdĺž Eurovei smerom na
Most Apollo. Všetci cyklisti sme sa snažili ísť v pravom jazdnom pruhu, no nie
vždy sa to dalo, keďže šlo a takú masu
ľudí. Chýbali doprovodné policajné
hliadky, ktoré by autá zastavili, a tak šli
autá vedľa nás. Natesno a nebezpečne.
Je v podstate zázrak, že sa nikomu nič
nestalo.
Keď sme boli na nadjazde ponad diaľnicu do Rakúska, čelo pelotónu
bolo takmer v Kittsee a jeho koniec sme

nedovideli – možno len opúšťal Petržalku.
Ako sa to má robiť, ukázali
rakúski organizátori. Na každej križovatke, aj pri odbočke na poľnú cestu,
stáli označení dobrovoľníci, policajti s
motorkami upozorňovali protiidúcich
šoférov, aby odstavili autá na krajnicu,
robili poriadky tak, aby boli v bezpečí
cyklisti aj vodiči.
Cesta do Nickelsdorfu (cca
43km) bola plná krásnych dojmov, občerstvenie na námestíčku chutilo – bolo
studené a bolo ho dostatok.
Pred
Lipótom
trochu
zosilnel vietor, čo znepríjemňovalo hlavne neskúseným cyklistom
pohodu. Konečne sme dorazili k aleji
pred Lipótom. Cesta ešte vždy poriadne rozbitá, ale vidina cieľa nás hnala
vpred. Presne o 14 hodine po 76,3 km
sme odstavili bicykle a spadli na zem
od únavy a tepla. Občerstvili sme sa a
vypočuli sme si, ako slovenská kapela
hrá na maďarskej pôde české country.
Žrebovanie tomboly nás ničím
neprekvapilo – zase sme nič nevyhrali,
a tak sme znovu nemuseli riešiť odvoz
ceny z tomboly. Vydali sme sa na posledný 45 kilometrový úsek cyklotúry, späť do Bratislavy. Cesta ubiehala
veľmi dobre. Vetrík sa nám opieral do
chrbta a my sme sa rozhodli vyskúšať
si jazdu cez staro-nový most Červenej
armády.
A potom vo vlaku sme sa medzi
sebou dohadovali, koľko sme na dnešnej cyklotúre mali parťákov. Podľa
nášho odhadu sa Cesty priateľstva 2016
zúčastnilo asi 800 cyklistov.
(Dušan Herda,
predseda výkonného výboru
Cykloklubu Tatra-Bike Maňa)

Cyklotúra Prenčov
2016

Cyklotúra pod Sitno, do obce Prenčov, sa stala už našou pravidelnou
a veľmi obľúbenou cyklotúrou. Tento ročník sme absolvovali v dňoch
3.-5. júna 2016. Záujem bol zo strany členov klubu veľký, a tak sme
museli nečlenom asi prvýkrát povedať „nie“. Na chate sme museli
zvýšiť počet postelí až na 11, čo bol
dosť veľký problém, ale urobili sme
to. Každý dostal posteľ a nikto nemusel spať na zemi.
Ako zvyčajne cyklotúra začínala v Šuranoch. Na križovatke
Hul-Dolný Ohaj sa pripájali ďalší
členovia klubu a v Kalnej nad Hronom zvyšok členov. Počasie nám
znovu prialo. Bolo zamračené, ale
nepršalo (aspoň nie tam, kde sme
práve boli my). Po nespočetných
kopcoch, lesných úsekov, kalužiach
a zjazdoch z kopcov sme sa dostali
do obce Prenčov. Tu nás čakali, ako
predvoj a zásobovači, Dano a Sil-

via, ktorí sa rozhodli pre pracovné
vyťaženie a únavu, cestu absolvovať
autom. Ihneď po príchode sme rozložili kotlík, založili oheň a začali
variť guláš. Varenie a rozprávanie
zážitkov z cyklotúry trvalo až do
večera. Po večeri sme sa vydali na
jedno – dve dobré pivá do miestneho
hostinca, a potom už spať.
Druhý deň nás čakal okruh
Prenčov – Žibritov – Krupina –
zrúcanina hradu Bzovík – Devičie
– Kráľovce – Prenčov. Znovu pekné kopce, ale i pekné zjazdy z nich.
V Krupine sme si spravili prestávku
na obed, pozreli sme si mesto a Vartovku. Potom sme už bicyklovali na
Bzovík a domov do chaty v Prenčove. Veľmi nás prekvapila cesta
v úseku Devičie – Kráľovce, pretože
vedie lesom je veľmi tichá. Autá prechádzajúce okolo nás by sme mohli
spočítať na jednej ruke. Príroda okolo je naozaj obdivuhodná. Večer sme

na chate usporiadali maškarný bál.
Masky a oblečenie boli v znamení
„čo chata dala“. Bola to príjemná
a veselá zábava.
Posledný deň – nedeľa, deň
návratu domov, nám moc nevyšiel.
Nielenže sme nad obcou Jabloňovce
zmokli tak, že na nás neostala nitka
suchá, ale náš člen Vlado v obci ešte
nadovšetko padol z bicykla, čo vyžiadalo až ošetrenie v nemocnici.
Touto cestou prajeme všetci
členovia cykloklubu Vladovi rýchle
uzdravenie a skorý návrat na bicykel.
Na záver, i napriek niektorým negatívom, musíme konštatovať, že cyklotúra sa vydarila.
Spoznali sme nový kúsok Slovenska
a prešli sme približne 220 km.
(Peter Kopčan, člen cykloklubu
Tatra-Bike Maňa)

Detské rybárske preteky
Pri príležitosti MDD - 28.
5. 2016 - sa v našej obci
tradične konali detské rybárske preteky. Zúčastnilo
sa ich 61 detí, z toho až 22
dievčat.
Pretekárov privítal starosta obce Ing. Igor Sádovský
a za organizátorov Vojtech
Gatyáš.
Súťažilo sa na počet chytených rybičiek a najväčšiu
ulovenú rybu. Tohto roku
sa najviac darilo dievčatám. Zvíťazila Justína Ba-

bínová z Hulu s počtom
ulovených rybičiek 65
kusov. Na druhom mieste
skončila Alica Turanová
s počtom 56 rybičiek; na
treťom mieste Michaela
Straňáková s počtom ulovených rybičiek 29. Ďalšie
miesta patrili chlapcom:
na štvrtom mieste skončil Timotej Kačkovič s
počtom ulovených rybičiek 28; na piatom mieste Matej Hudec s počtom
ulovených rybičiek 27.
O šieste miesto sa delili
Máňanský hlásnik
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Martin Straňák a David
Kováčik s počtom 26 rybičiek.
Najväčšiu rybu- dlhú 28
cm - ulovil Denis Szolnoki. Celkovo sa ulovilo 696
rybičiek, ktoré sa použili
na zarybnenie rieky Žitavy.
Všetci pretekári boli odmenení vecnými cenami,

ktoré venovali sponzori.
Boli to obce: Maňa, Kmeťovo, Michal nad Žitavou,
Vlkas, Radava; Mestská
organizácia Slovenského
rybárskeho zväzu Šurany,
REMI rybárske potreby
Vráble, Marián Straňák,
Pavol Šlechta (Radava),
Zdenko Maďar, Milan
Banás, Vladimír Turan,

p. Juraško z Hulu, Erika
Karolová, Mário Hajabač, Marián Beduš, Marek Kročka, Ľubomír
Mésár a Ing. Peter Hudec.
Okrem vecných cien bolo
pre všetkých pripravené
občerstvenie.
Aj touto cestou ďakujem
všetkým sponzorom a rybárom, ktorí zabezpečova-

li celé podujatie, nakoľko
bez ich nezištnej pomoci,
by sa preteky nemohli konať.
Tohoročné preteky s takýmto veľkým počtom
detí nás presvedčili, že
súčasná vodná plocha je
malá a preto ju treba zväčšiť a revitalizovať.

Rybárske preteky dospelých
Dňa 11. 6. 2016 sa konali
Rybárske preteky dospelých o Pohár starostu obce
Maňa.

dĺžka uloveného kapra 49
cm a štvrtého kapra ulovil
Denis Karol – dĺžka uloveného kapra 46 cm.

Chytalo sa od 7 do 12 hodiny. Pretekov sa zúčastnilo 35 rybárov, čo je veľmi
málo z celkového registrovaného počtu rybárov
v našej obci – 73.
Ryby nebrali a preto boli
ulovené iba 4 kapry.
Prvé miesto obsadil Ján
Jurík – dĺžka uloveného
kapra 54 cm, druhé miesto
Andrej Balla – dĺžka uloveného kapra 52 cm, tretie
miesto Roman Rosival -

Ján Jurík vyhral aj cenu
o najväčšiu rybu, ale ako
správny rybár sa jednej
ceny vzdal. Ostatné ceny
boli rozdané losovaním.
Ceny venovali: Obec
Maňa, Agro Žitava Šurany, Peter Deczi – rybárske
potreby Nové Zámky, Ing.
Peter Hudec, Ing. Jozef
Guláš, Ľubomír Gajdoš,
Gjura Nedzat, Mário Hajabač. Naše poďakovanie
patrí ale aj tým sponzo-
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rom, ktorí nechceli byť
menovaní. Osobitne ďakujme nášmu osvedčenému kuchárovi - Dušanovi

Lahovi - za prípravu chutného guláša.
Rybárske preteky zastrešovali rozhodcovia z Vl-

kasu a Vrábeľ.
Veríme, že v budúcnosti sa
pretekov zúčastní viac rybárov, aby sa vynaložená
námaha efektívne zúročila. Petru zdar!
Okrem chytania rýb sa rybári zapájajú aj do kultúrneho diania v obci, príkladom čoho bola aj príprava

stánku na občerstvenie
účinkujúcich počas Požitavských folklórnych slávností. Príprave a výzdobe
venovali veľkú pozornosť
títo rybári: Vojtech Gatyáš, Marek Hanko, Ľubomír Gajdoš, Mgr. Martin
Hoppan, Mário Hajabač,
Matúš Tinák a Ing. Marek
Zifčák. Poďakovanie patrí

aj Slavomíre Tinákovej za
prípravu chutných pagáčov.
Zhodnotenie týchto aktivít sa konalo na Starej
hore pri baraňom perkelte. Barana na jeho prípravu venoval Dušan Šulák.
Perkelt pripravila Slávka
Tináková a halušky nava-

rila Elena Chromeková.
Toto posedenie pripravil
pre aktívnych rybárov Vojtech Gatyáš, ktorý sa im
poďakoval za ich aktivitu
pri organizovaní všetkých
podujatí.
(Vojtech Gatyáš)

Základná organizácia Slovenského zväzu
drobnochovateľov v Malej Mani
V marci na zasadnutí krajskej organizácie Slovenského zväzu drobnochovateľov v Nitre – Krškanoch
bola prijatá ZO Slovenského zväzu drobnochovateľov v Malej Mani do
zväzu chovateľov. Zakladajúcimi členmi sú: Jozef Kosťan, Adrián Šuba,
Vojtech Mužík, Zuzana
Čániová a Jozef Trungel.

V súčasnosti má organizácia 17 členov, ktorí
rozvíjajú svoje aktivity
v odbore chovu drobného
úžitkového
zvieratstva.
Venujú sa chovu a rozmnožovaniu chovov sliepok, kačíc, husí, zajacov,
oviec a pštrosov. Za veľký
úspech považujeme vyliahnutie 2 pštrosov emu a 1
nandu pampový.

Naše celoročné úsilie vyústilo do 1. propagačnej
výstavy drobného zvieratstva, ktorá sa konala
na malomáňanské hody
– 11. 9. 2016. Celkovo
sa zúčastnilo 10 vystavovateľov z Veľkej a Malej
Mane.
Táto propagačná výstava
bola zorganizovaná aj preto, aby prilákala ďalších

záujemcov o prácu v tejto
novovzniknutej organizácií. Záujemcovia o členstvo sa môžu prihlásiť
u Jozefa Kosťana (0908
150 561), Adriána Šubu
(0918 401 179), Vojtecha
Mužíka (0944 026 422)
(Jozef Kosťan,
predseda ZO SZCH)
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Stolnotenisový
klub Maňa

Futbalisti začali jesennú súťaž...

Stolnotenisový
klub
Maňa ukončil súťažný ročník
2015/2016
v okresnej súťaži dňa
7.4.2016. A- mužstvo si
v barážovom zápase proti mužstvu z Jasovej víťazstvom 9:8 zabezpečilo 10.miesto a udržanie
v náročnej V-lige, čo považujeme za úspech. Bmužstvu sa tiež podarilo
vybojovať pekné 4.miesto v 7-lige.
Zahájenie
ročníka
2016/2017 v Okresnej
súťaži je pred nami.
Nakoľko
vylosovanie
súťaže nie je ukončené
upozorňujeme priaznivcov, ktorý majú záujem
sledovať naše zápasy, že
rozpisy všetkých zápasov
a výsledkov nášho klubu,
budú zverejnené na našej
stránke www.stkvelkamana-sk.webnode.sk,
alebo na stránke
www.pinec.info.
Sme na začiatku novej
sezóny a preto Vás pozývame na naše zápasy a
prosíme o vašu podporu.

V letných mesiacoch sa
toho udialo v našom klube
celkom dosť.
V rámci PFS 2016 sa
u s uskutočnil druhý ročník Medzinárodného turnaja starých pánov, ktorý
mal tento rok aj prívlastok
Memoriál Viliama Poláka.
Turnaja sa zúčastnili mužstvá zo Srbskej autonómii
Bosna a Hercegovina z
mesta Brod, starí páni z
Michala nad Žitavou a Čechyniec a kvarteto dopĺňali domáci starí páni. Víťazom sa stali hostia z Brodu
druhý skočili naši starí
páni tretí boli Michalčania
a štvrtý páni z Čechyniec.
Súťaž rozbehli aj naše
mužstvá.. Áčko v úvode

Od 1.9. 2016 sme zahájili
tréningy v telocvični ZŠ,
každý pondelok a štvrtok
od 18:00-20:00 hod.
(Ing.Marek Zifčák)

cestovalo k nováčikovi - Šurany juniori, kde
podľahli 2:3. Potom doma
privítali Bruty 0:0, cestovali do Strekova kde domácich zmietli 8:0, potom
privítali Jatov a vyhrali 7:2
a naposledy cestovali do
Čiech kde uhrali 0:0. Priebežne nám patrí 4. priečka.
Družstvo dorastu svoje 3
úvodné stretnutia vyhrali.
Porazili doma Hul 4:0, vyhrali Lipovej 3:2 a zdolali
Palárikovo 3:0 Posledné
dva duely nám nevyšli keď
sme podľahli vo Veľkom
Kýri 6:1 a v Rastislaviciach 5:2. Aj družstvo dorastu je momentálne na 4 mieste.
Prípravka otvorila svoju

sezónu domácim víťazstvom na turnaji. V prvom
kole sme cestovali do Palárikova kde sme podľahli
0:7.
Venovali sme sa hodovým
zápasom, ktoré sa uskutočnili netradične v sobotu.
Na našom ihrisku odohrali
zápasy: spoločné družstvo
žiakov Vlkas+Maňa proti
rovesníkom z Úľán nad
Žitavou;– dorastenci hrali
proti Bešeňovu; naše áčko
privítalo súpera s Tvrdošoviec B. V hodovú nedeľu sa uskutočnilo prvé
obecné derby, keď proti
sebe nastúpili Old Boys
Veľká Maňa proti ŠK Zemani Malá Maňa.
(Ing. Pavol Gubric)

Pripravujeme:
16.10.2016

Stretnutie seniorov - Úcta k starším-Koncert DH Chynoranka

05.11.2016

Slávnostný program pri príležitosti 30. výročia vzniku
FSk Dolina + 50. výročia vzniku DFS Dolinka – stretnutie
s bývalými členmi + tancovačka až do rána

12.11.2016

Jubilanti

03.12.2016

Hedšík – hodnotiaca schôdza vinohradníkov na Starej hore

11.12.2016

Mikuláš + Vianočné tvorivé dielne

18.12.2016

Vianočná akadémia

24.12.2016

Roznesenie Betlehémskeho svetla do rodín

28.10.2016

Vianočný stolnotenisový turnaj “O pohár starostu obce”

31.12.2016

Detský Silvester
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