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21.2.2017 – V rámci reklamácie bola
vymenená poškodená dlažba v kúpeľniach dvoch obecných nájomných bytoch a na spoločnom schodišti nájomného domu.

14.2.2017 – Po rozpustení nahromadeného snehu a ľadu na streche kultúrneho
domu došli k zatečeniu vody do priestoru kancelárie a kuchyne. Z tohto dôvodu
bol na streche demontovaný nefunkčný
motor vzduchotechniky a jeho nosná
konštrukcia na mieste kadiaľ k zatečeniu
došlo. Následne bol tento priestor hydroizolačne utesnený.
23.2.2017 – Na obecnom úrade v prípravnej miestnosti pred sobášnou sieňou bol odstránený starý pôvodný koberec z čias otvorenia kultúrneho domu
a nahradený bol novou dlažbou.

13.2.2017 – Na budove domu kultúry
sme začali realizovať 1. etapu výmeny
okien, v rámci ktorej boli plánované výmeny okien kancelárií obecného úradu,
predsiene a sobášnej miestnosti na prízemí a všetky okná a vonkajšie dvere v sále.

14.2.2017 – Podľa objednávky obce bol
spracovaný rozpočet a projektová dokumentácia na rekonštrukciu osvetľovacej
sústavy, inštaláciu klimatizácie a zníženie
stropu v zasadačke na 2. poschodí kultúrneho domu.

23.2.2017 – Ako príprava na STK boli
ukončené opravy traktorovej vlečky
a v rámci nich boli pôvodné už poškodené drevené bočnice nahradené kovovými
(plechovými), ktoré budú mať podstatne
dlhšiu životnosť.

16.2.2017 – Obec v rámci verejného
obstarávania zverejnila výzvu na predkladanie cenových ponúk na vypracovanie projektovej dokumentácie pre
„Zvýšenie energetickej efektívnosti
materskej školy“.
20.2.2017 – Na námestí okolo pamätníka s bustou M. R. Štefánika bola opravená kamenná dlažba.

24.2.2017 – Pracovníci obce dokončili
separáciu elektroodpadu, pričom vyseparovali 2 tony kovového odpadu, ktorý
sme speňažili vo výkupni kovov.

28.2.2017 – Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce vo februári
pokračovali v čistení areálu „Pajty od
zárastu kríkov, rozseparovávali veľkoobjemový odpad (okná, dvere, skrine),
zbierali odpadky v parku a na verejných
priestranstvách v obci, čistili autobusové zastávky, železničnú stanicu v Malej
Mani, zametali chodníky a parkoviská, ....

bude slúžiť na umiestňovanie plagátov
a oznamov prinesených na obecný úrad.

vidieka SR žiadosť o schválenie projektového zámeru s názvom „ Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej
škole s materskou školou v obci Maňa“.
Obsahom tohto projektu je vytvorenie
dvoch nových, moderných učební jazykovej a polytechnickej. Na tento účel je
možné získať dotáciu z Európskych fondov v rámci Integrovaného regionálneho
operačného programu.

3.3.2017 – V budovách obce, kde je
nainštalovaná elektronická zabezpečovacia signalizácia (alarm), bola vykonaná
kontrola, technická údržba a čiastočná
modernizácia týchto zariadení.

1.3.2017 – Po výmene okien v kancelárii starostu pokračovala úprava interiéru odstránením starých podlahových
krytín, opravou a vyčistením stropných
svietidiel, náterom radiátorov, maľovkou
stien a založením plávajúcej podlahy.

6.3.2017 – V Malej Mani v prístrešku
autobusovej zastávky bol doplnený
smetný kôš a tabuľka na cestovné poriadky.

7.3.2017 – Pred autobusovou zastávkou na konci Domoviny bola upravená
a spevnená nástupná plocha.

2.3.2017 – Na severnej strane domu
kultúry vzniklo niekoľkocentimetrové
vysunutie obvodového múrika strešnej
časti, čo spôsobilo vydutie, uvoľnenie a
čiastočné odpadnutie vonkajšej omietky.
Pracovníci obce v tejto časti odstránili
všetku uvoľnenú omietku a následne odborne spôsobilá osoba (statik) posúdila
stav poškodeného muriva a navrhla spôsob nápravy.

2.3.2017 – Pri Supermarkete Jednota
bola stará plagátovacia plocha nahradená novou presklenenou vitrínou, ktorá
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8.3.2017 – Starosta obce so zástupcami
Katedry geografie a regionálneho rozvoja
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
dohodol vzájomnú spoluprácu na príprave textového a fotografického obsahu
dvanástich informačných tabúľ, ktoré
budú súčasťou historicko-náučného
chodníka v našej obci. Na realizáciu tohto projektu obec podala žiadosť o dotáciu
na Nitriansky samosprávny kraj v rámci
programu podpory cestovného ruchu.
9.3.2017 – Obec v spolupráci so ZŠ s MŠ
pripravila a podala na Riadiaci orgán Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja

10.3.2017 – Obec v spolupráci s JUDr.
Pavlom Pösom a Mgr. Soňou Trubíniovou pripravili a podali žiadosť o finančný grant na Nadačný fond Telekom
pri Nadácii Pontis pre 2. etapu opravy
pôvodného starého kríža v cintoríne.
V rámci tejto etapy bude reštaurovaný
podstavec kríža a následne budú podstavec i novovytvorená replika starého
kríža umiestnené v cintoríne na novom
mieste.

13.3.2017 – Obec opäť už po tretíkrát
podala na Environmentálny fond žiadosť o dotáciu na projekt „Sanácia environmentálnej záťaže a znečisteného
územia v obci Maňa“, v rámci ktorého
chceme odstrániť nelegálnu skládku odpadu v „hliníku“ za „Pajtou“.
13.3.2017 – V rámci projektu „Revitalizácie centra obce Maňa“, ktorý bol zrealizovaný v roku 2011, sme na Sprostredkovateľský orgán Riadiaceho orgánu pre
Regionálny operačný program zaslali
5. následnú monitorovaciu správu, ktorá je poslednou správou, ktorú bola obec
povinná ročne spracovávať po dobu 5 rokov od ukončenia projektu.

14.3.2017 – Na XV. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Mani s 26-bodovým
programom bolo prijatých 21 uznesení.
14.3.2017 – Obec vydala a rozniesla do
všetkých domácnosti v našej obci 1. číslo
X. ročníka Máňanského hlásnika.
15.3.2017 – Starosta a právny zástupca
obce sa zúčastnili na ďalšom pojednávaní
na Okresnom súde v Nových Zámkoch
v rámci súdneho sporu s dodávateľom
stavby vo veci reklamácie zlého stavu fasád obecných nájomných bytov postavených v r. 2007.
15.3.2017 – Podpísaním protokolu
o prevzatí stavby bola ukončená 1. etapa
výmeny okien na budove domu kultúry. V rámci tejto etapy boli vymenené
okná a parapety na prízemí v kanceláriách obecného úradu, v predsieni a v sobášnej miestnosti a všetky okná a dvere
v sále a jej balkónoch. Práce boli realizované na základe zmluvy v celkovej hodnote 11 194,80,- € s DPH.

20.3.2017 – Pred výmenou okien
v sobášnej miestnosti a v predsieni boli
v týchto miestnostiach odstránené drevené kryty radiátorov a parapiet, následne bolo potrebné úplne odstrániť starú
poškodenú omietku na stenách pod oknami. Po výmene okien boli tieto časti
stien nanovo omietnuté, zapucované, radiátory zafarbené, doplnená bola chýbajúca dlažba pod oknami a obe miestnosti
boli vymaľované. Podobne bola upravená i miestnosť „kuchynky“ a kancelária
matriky.

22.3.2017 – Na základe vyhodnotenia
prieskumu trhu v rámci procesu verejného obstarávania bola podpísaná zmluva
na vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt zateplenia budovy
materskej školy pod názvom „Zvýšenie
energetickej efektívnosti materskej školy
– projektová dokumentácia“.
24.3.2017 – Náš máňanský bocianí
párik opäť šťastne zvládol prelet minimálne 4 tisíc kilometrov zo svojho afrického „zimoviska“. Samček priletel
22. marca a samička 24..
28.3.2017 – V priestoroch Fakulty záhradného a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
Nitra sa za účasti študentov, pedagógov,
predstaviteľov fakulty a starostu obce
uskutočnila prezentácia študentských
návrhov vidieckych verejných priestorov
v Malej Mani a Veľkej Mani. Predstavené
boli tri variantné krajinno-architektonickej štúdie priestoru detského ihriska
v centre Malej Mane a tri variantné štúdie celého areálu futbalového ihriska
vo Veľkej Mani.
Postery s týmito prácami boli v rámci
propagačných dní fakulty v dňoch 29.
a 30. marca vystavené i v priestoroch
OD Mlyny v Nitre a v apríli 2017 boli
predstavené i na medzinárodnej konferencii v Mníchove.

30.3.2017 – Pracovníci obce v marci
vykonávali opilovanie stromov na verejných priestranstvách v obci a povolené
výruby stromov a ich opilovanie podľa objednávok občanov a organizácií,
na námestí vyčistili, utesnili a nafarbili
umelí potok, vyčistili jeho zbernú nádrž
na vodu, upravili po zime záhon okolo
potoka, prvou kosbou odstránili z futbalového ihriska vrstvu napadaného lístia,
vykonali kontrolu a opravy detských ihrísk, preliezok, doplnili pieskoviská, nat-

reli okná na budove skladu („kabíny“),
upravili odtok zvodu dažďovej vody na
dome kultúry, vykonávali údržbárske
práce na obecných budovách, opravy
strojov, .....

30.3.2017 – Pracovníci vykonávajúci
verejnoprospešné práce v marci vykonávali separáciu veľkoobjemového odpadu (okná, dvere, skrine), stavebného
odpadu, pneumatík, čistenie priestoru
zberného dvora na „Pajte“, čistili a zametali chodníky a okraje miestnych komunikácií, hrabali trávniky na verejných
priestranstvách. Vykonali zber odpadov
povedľa ciest 2. a 3. triedy v celom katastri našej obce, pričom vyzbierali vyše
50 vriec odpadu. V Malej Mani urobili
náter konštrukcií detského ihriska, vyzbierali odpadky z verejných priestranstiev a dokončili odstraňovanie kríkov
z ohrady cintorína.

31.3.2017 – Počas posledných piatich
marcových dní bol vykonaný pravidelný
zvoz konárov, počas ktorého bolo odvezených 49 „vývoziek“ drevného odpadu,
čo je viac ako 100 ton a to je 2x toľko ako
v predchádzajúcom roku. Tento drevný
odpad bude využitý na energetické zhodnotenie.

3.4.2017 – Na informačných tabuliach
pred domom kultúry boli upravené ich
zadné strany, dostali nový náter, boli zaMáňanský hlásnik
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sklené a umiestnili sme na ne 3 cykloturistické maľované mapy novozámockej,
nitrianskej a tekovskej oblasti.

3.4.2017 – Pre zlepšenie počuteľnosti
pohrebných obradov hlavne pri účasti
väčšieho počtu ľudí bolo pred domom
smútku nainštalované ozvučenie pozostávajúce z bezdrôtového prijímača,
zosilňovača, mikrofónu a reproduktora.
5.4.2017 – Pracovníci obce opravili
a vyčistili poškodenú kanálovú zbernú
šachtu zrážkovej vody na ceste pred základnou školou.

6.4.2017 – Okolo malej vodnej plochy
– rybníčka na Mlynskej ulici bol upravený terén v častiach, kde kvôli terénnemu
valu nebol možný priami prístup v vodnej ploche. Terénny val bol odstránen
a terén upravený tak, aby hlavne pri detských rybárskych pretekoch bolo možné
na rybárčenie využiť i tieto časti brehu,
lebo v posledných rokoch sa deti už okolo rybníčka ledva pomestili.

50 122,94,- € s 5,05 % ročnými úrokmi
u omeškania od 9.1.2015 do zaplatenia,
do troch dní od právoplatnosti rozsudku
a obci ako žalobcovi priznáva nárok na
úhradu trov konania vo výške 100 %.
20.4.2017 – Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia vykonal
v našej obci kontrolu plnenia úloh v oblasti civilného núdzového plánovania
na úseku krízového riadenia, obrany štátu a hospodárskej mobilizácie za obdobie od roku 2015, výsledkom ktorej bolo
konštatovanie, že obec plní svoje úlohy
v tejto oblasti v súlade s príslišnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
20.4.2017 – Naša obec získala z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii
Pontis finančný grant vo výške 1000,- €
na pre 2. etapu opravy pôvodného starého kríža v cintoríne. Celkové náklady na
reštaurovanie podstavca a jeho inštaláciu
spolu s novovytvorenou replikou kríža sú
2499,- €.
21.4.2017 – V jednom z podkrovných
obecných nájomných bytov bolo nutné
zrekonštruovať sádrokartónový strop
kuchyne a zosilniť tepelnú izoláciu povalovej časti, pretože tu dochádzalo
k nadmernému zrážaniu vodných pár
a k vlhnutiu stropu.

28.4.2017 – Na základe uznesenia
obecného zastupiteľstva obec odovzdala
uvolnený trojizbový obecný nájomný byt
novému nájomcovi.

13.4.2017 – V súdnom spore obce
Maňa voči dodávateľovi stavby vo veci
reklamácie zlého stavu fasád obecných
nájomných bytov postavených v r. 2007
obec na súde uspela. Okresný súd v Nových Zámkoch vydal rozhodnutie, na základe ktorého je žalovaná stavebná firma
povinná zaplatiť obci zmluvnú pokutu
4
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29.4.2017 – Pracovníci obce v priebehu apríla dokončili separáciu velkoobjemových odpadov, upravili priestor obecného kompostoviska, podľa objednávok
vykonali jarné rozrábanie pôdy kultivátorom, vykolali opravu a údržbu traktora, upravili a ostrihali záhony a stromy
v parčíku na námestí, po výmene mrazom poškodeného vodovodného potrubia v obecnej budove na Domovine 1 vy-

nemili obklad časti steny a pri budove zrekonštruovali vodomernú šachtu,
upravili prepadnutú zámkovú dlažbu
na parkovisku pred Jednotou, doplnili
verejné osvetlenie pri železničnej stanici, opravili nasvietenie kostola, vykonali
opravu a úpravy elektrickej inštalácie v
základnej a materskej škole, obnovili náter okien na budove garáže pri zdravotnom stredisku a mnohé iné.

29.4.2017 – Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce v priebehu
apríla vykonávali čistenie priestorov
areálu „Pajty“, skládok biologických odpadov, chodníkov, odtokových žlabov,
amfiteátra, autobusových zastávok a železničnej zastávky v Malej Mani.

2.5.2017 – Na základe výsledku procesu verejného obstarávania obec podpísala s úspešným uchádzačom zmluvu
na rekonštrukciu osvetľovacej sústavy,
inštaláciu klimatizácie a zníženie stropu
v zasadačke na 2. poschodí kultúrneho
domu. Celkový rozpočet na túto rekonštrukciu je 9 593,42,- €.
2.5.2017 – Obec uzatvorila zmluvu
o poskytnutí finančných prostriedkov
vo výške 2 500,- € na realizáciu projektu „Požitavské folklórne slávnosti Maňa
2017 – XXIX. ročník“. Túto dotáciu obec
získala z Fondu na podporu umenia Ministerstva kultúry SR.
3.5.2017 – V rámci národných projektov „Praxou k zamestaniu“ a „Šanca na
zamestnanie“ obec uzatvorila s Úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny dohody,
na základe ktorých obec vytvorila na dobu 6 mesiacov 4 pracovné miesta pre
vykonávanie verejnoprospešných prác.

4.5.2017 – Na základe uznesenia
obecného zastupiteľstva obec odpredala
úspešným uchádzačom obecné pozemky, ktoré boli pre obec trvalo prebytočné.
Predajom obec získala do rozpočtu obce
1060,- €.

nej plošiny musela byť na tomto stroji vykonaná kompletná výmena elektrickej
kabeláže a reťazových rozvodov.

a na námestí, zbierali odpady zo smetných košov a verejných priestranstiev,
urobili náter altánku a detského ihriska
pri bytovkách, náter lavičiek v autobusových prístreškoch, .........

5.5.2017 – Pracovníci obce doplnili
vokajšiu časť omietky na severnej strane
domu kultúry nad terasou, kde v dôsledku vydutia bola odpadnutá časť fasády.

10.5.2017 – Obec požiadala Nitriansky
samosprávny kraj o vzájomnú zámenu
pozemku obecnej miestnej komunikácie na ulici Mlynská s výmerou cca
2800 m2, ktorej vlastníkom je NSK za
rovnakú výmeru pozemku cesty 2. triedy
č. 511 (hlavná cesta), ktorej vlastníkom
je naša obec. Vlastnícke usporiadanie
obec žiada v súvislosti s pripravovaným
projektom revitalizácie - úpravy rybníčk
a jeho okolia na Mlynskej ulici.
11.5.2017 – Po výmene okien a úprave priestorov v kanceláriách obecného
úradu na prízemí kultúrneho domu boli
v týchto miestnostiach namontované
vertikálne žalúzie.

12.5.2017 – Na základe výsledku procesu verejného obstarávania obec podpísala s úspešným uchádzačom zmluvu
na stavbu „Spoločenský dom - prístavba prístrešku“, ktorý zahŕňa výstavbu
kovového prístrešku s polykarbonátovým prekrytím, osvetlením a spevnenou
plochou pred budovou spoločenského
domu v Malej Mani.
26.5.2017 – Vzhľadom na vek a na
opakujúce sa poruchy Avie vysokozdviž-

29.5.2017 – Po dobrých skúsenostiach
z predchádzajúcich rokov bol opäť vykonaný chemický postrek stromov pagaštanu konského na verejných priestranstvách našej obce (21 ks. vo Veľkej a jedného v Malej Mani) proti škodcovi
Ploskánikovi pagaštanovému, ktorý spôsobuje poškodenie s skoré usychanie listov.
30.5.2017 – Pracovníci obce v priebehu mája vykonali odvoz veľkoobjemového odpadu zo zberného miesta
na „Pajte“ a odvoz výkopovej zeminy a
separovaných odpadov od fary, doplnili
verejné osvetlenia a upravili obecný rozhlas v Malej Mani, opravili verejné osvetlenie na Starej hore, pred slávnosťou Sv.
Urbana znížili a upravili živý plot tují
na vchode a pokosili spoločné priestory
na Starej hore, opravili rozvodnú skriňu hlavnej prípojky el. energie na Starú
horu, vyčistili prietokový žľab cez cestu
na ul. A. Hlinku pred krčmou, kosili cintoríny a všetky verejné priestranstvá, na
námestí ostrihali živé ploty, ošetrili stromy, vykonali opravu nosiča kontejnerov
LIAZ a mnohé ďalšie.

2.6.2017 – Za účasti zástupcov Okresného úradu odboru starostlivosti o životné prostredie, obce a občanov sa konalo
miestne šetrenie podnetu obyvateľov
Mlynskej ulice vo veci plánovaného prehĺbenia a rozšírenia vodnej plochy
v rámci projektu úpravy - revitalizácie
okolia tejto vodnej plochy na Mlynskej
ulici.
5.6.2017 – Za účasti zástupcov Okresného úradu Nitra odboru starostlivosti
o životné prostredie, Štátnej ochrany prírody a obce sa konala verejná obhliadka a šetrenie vo veci povolenia výrubu
dvoch stromov v tesnej blízkosti amfiteátra v parku, ktoré vzhľadom na svoj
zlý zdravotný stav boli vážnym ohrozením zdravia i života návštevníkov parku.
Výsledkom bolo povolenie výnimky zo
zakázaných činností v chránenom historickom parku a následne boli oba stromy
spílené.

31.5.2017 – Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce máji čistili
odtokové žľaby na uliciach Pri parku,
Železničná, Ľ. Štúra, Zakostolská, Dlhá,
vyčistili a pozametali cestu a chodníky
na ul. A. Hlinku, v cintoríne, na námestí,
na Starej hore, vyčistili autobusové zastávky, detské ihriská, železničnú stanicu
v Malej Mani, parkoviská pri cintoríne
Máňanský hlásnik
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6.6.2017 – Pred začiatkom pracovného
stretnutia poslancov obecného zastupiteľstva sa konalo verejné zhromaždenie
občanov k príprave projektu pre stavebné povolenie na úpravu - revitalizáciu
okolia vodnej plochy na Mlynskej ulici.
Na zhromaždení boli prítomní i projektanti, ktorí sa podieľali na vypracovaní
krajinno-architektonických štúdií tohto priestoru a odborník – hydrogeológ.
Na stretnutí bol predstavený plánovaný
projekt, odzneli názory pre i proti plánovaným úpravám tohto priestoru, výhrady
i podporné stanoviská, vysvetlenia, odpovede na otázky i odborné stanoviská.
Všetky tieto podnety boli brané do úvahy pri konečnom rozhodovaní o obsahu
projektu.
6.6.2017 – Starosta obce ako predseda
Krízového štábu obce Maňa, zvolal zasadnutie krízového štábu, na ktorom sa
členovia štábu oboznámili s jednotlivými
činnosťami, ktoré krízový štáb obce zabezpečuje v prípadoch vyhlásenia krízovej situácie.
7.6.2017 – Po výmene okien a predchádzajúcich úpravách kancelárie starostu
obce bola kancelária vybavená novým
nábytkom, ktorý nahradil pôvodný
spred 30-tich rokov.

8.6.2017 – Po jarnom zvoze konárov
bolo vykonané ich podrvenie veľkokapacitným drvičom, ktorý za dva dni
podrvil vyše 80 ton drevnej hmoty, ktorú sme následne predali na energetické
zhodnotenie do teplární.

9.6.2017 – Po dvoch týždňoch prác
bola ukončená rekonštrukcia zasadač6
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ky na druhom poschodí domu kultúry.
Rekonštrukcia pozostávala z odstránenia pôvodného obkladu stropu a stien
a inštalácie nových elektrorozvodov,
klimatizácie, sadrokartónového obkladu stien, osvetlenia, kazetového stropu,
plávajúcej podlahy a maľovky. Zasadačka
dostala nový moderný vzhľad, klimatizované prostredie a hlavne pôvodné veľmi
nevhodné osvetlenie bolo nahradené
podstatne lepším, takým, aké si takýto
priestor vyžaduje.

12.6.2017 – Obec má vypracovaný
nový aktualizovaný „Bezpečnostný projekt informačného systému“ pre podmienky našej obce spolu s príslušnými
smernicami pre ochranu osobných údajov a k informačnému kamerovému systému.

pozemku cesty 2. triedy č. 511 ( hlavná
cesta), ktorej vlastníkom je naša obec.
29.6.2017 – Obec v spolupráci s Regionálnou správou a údržbou ciest odstránila nelegálnu skládku odpadu pred
bývalou repnou skládkou v Malej Mani.
Na skládku komunálneho odpadu boli
odvezené dva plné veľkokapacitné kontejnery odpadu.

14.6.2017 – V súlade so zákonnými povinnosťami boli vypracované protokoly
o vykonaní revízií a skúšok elektrických
zariadení v obecných nájomných bytoch
a na amfiteátri.

29.6.2017 – Na Bezpečnostnej rade
okresu Nové Zámky starosta obce podával „Informáciu o pripravenosti obce
Maňa na plnenie úloh v oblasti krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie,
obrany štátu a civilnej ochrany obyvateľstva v prípade vyhlásenia krízovej situácie“.

22.6.2017 – Na podporu kultúry na
projekt 29. ročníka Požitavských folklórnych slávností naša obec získala dotáciu
z Nitrianskeho samosprávneho kraja
vo výške 1700,- €.

29.6.2017 – Na podporu športu naša
obec získala dotáciu vo výške 1700,- €
z Nitrianskeho samosprávneho kraja na
projekt s názvom „Pohybujeme sa pre radosť a zdravie – športový deň obce“.

27.6.2017 – Na základe výsledku procesu verejného obstarávania obec podpísala s úspešným uchádzačom zmluvu
na 2. etapu výmeny okien na budove
domu kultúry, ktorý zahŕňa ich výmenu
na 1. poschodí, zvyšné okná na prízemí
a dvoch vchodových dvier na severnej
strane.

30.6.2017 – Na Odbore školstva Okresného úradu v Nitre obec aktualizovala žiadosť o pridelenie finančných
prostriedkov na riešenie havarijnej situácie pre projekt s názvom „Zateplenie
a výmena strešnej krytiny na telocvični
ZŠ s MŠ“.

28.6.2017 – Za účasti zástupcov Nitrianskeho samosprávneho kraja, obc
a geodeta bol dohodnutý spôsob vypracovania geometrických plánov k vzájomnej zámene pozemku obecnej miestnej komunikácie na ulici Mlynská, ktorej
vlastníkom je NSK za rovnakú výmeru

30.6.2017 – Pracovníci obce v priebehu júna opravili hojdačky pri obecných
bytovkách, opravili poškodený prístupový chodník k športovej kabíne na futbalovom ihrisku, upravili – spevnili stĺpy
pre umiestnenie reklamného banera na
vstupe do obce, vykonali odvoz separovaných odpadov na zberný dvor do

Palárikova, po drtení a odvoze drevnej
hmoty upravili priestor uložiska bioodpadov na Pajte a v Malej Mani, prehĺbili
a vyčistili odtokové jarky a žľaby na uliciach Dlhá, T. Vansovej a A sládkoviča,
vykonali prípravné a dokončovacie práce
pri rekonštrukcii zasadačky obecného
úradu v dome kultúry, pripravovali Požitavské folklórne slávnosti, kosili verejné
priestranstvá, .......

11.7.2017 – Z Environmentálneho fondu dostala obec oznámenie o rozhodnutí
ministra životného prostredia Slovenskej
republiky o poskytnutí finančných prostriedkov vo výške 38 000,- € na projekt „Sanácia environmentálnej záťaže a
znečisteného územia v obci Maňa“, ktorý
zahŕňa likvidáciu čiernej skládky odpadu
v hliníku za „Pajtou“.
25.7.2017 – K príležitosti 1. výročia
smrti nášho významného rodáka Mons.
arcibiskupa Dominika Hrušovského dala
obec na jeho počesť a pamiatku vyhotoviť na Námestí M. R. Štefánika pamätnú
tabuľku, ktorá na tomto mieste doplnila
galériu významných občanov našej obce.

26.7.2017 – V sále domu kultúry sa konala verejná prezentácia prípravy projektu „Revitalizácia verejného priestoru
s rybníčkom v obce Maňa“, na ktorom
bolo projektantom predstavené k verejnej diskusii navrhované riešenie vodnej
plochy na ul. Mlynská a úprava jej okolia.

31.7.2017 – Pracovníci obce kvôli lepšej prejazdnosti rozšírili výjazd miestnej
komunikácie z ulici Legionárska na ulicu
Žitavská.

31.7.2017 – Pracovníci obce v priebehu júla kosili verejné priestranstvá,
mulčovali vinice a záhrady, na námestí
a v Malej Mani opílili ovisnuté konáre
stromov, ktoré zasahovali do chodníkov,
z chodníku a z hlavnej cesty odstránili
strom, ktorý tam spadol z parku počas
búrky, na námestí ostrihali a upravili
živé ploty, Vykonali chemický postrek
kríkových proti húseniciam a herbicídny postrek buriny na chodníkoch,
z plotu cintorína odstránili prerastené
kríky, očíslovali a namerali 187 stromov
v areáli futbalového ihriska ako prípravu
pre povolenie na výrub týchto stromov,
opravili poškodený roh budovy „Pajty“,
poškodenú lavičku pred lekárňou, na
prístupovom chodníku k obecným bytovkám opravili prepadnuté časti zámkovej dlažby, v javiskovej časti kultúrneho
domu opravili vetracie okná, na budove
spoločenskej miestnosti V Malej Mani
po vybudovaní odkvapového nálepku
skrátili a upravili zvody rín, pred inštaláciou konvektomatu v jedálni základnej školy odstránili staré obklady stien
a doplnili potrebné elektrické rozvody,
podieľali sa na prípravách kultúrnych
a spoločenských podujatí, futbalového
turnaja, vatry zvrchovanosti, vykonávali
odvoz odpadov a podľa objednávok pre
občanov a organizácie služby obecnými
mechanizmami a mnohé ďalšie.
Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce čistili verejné priestranstvá,
priestory námestia, parku, cintorínov,
z Dolinského potoka odstraňovali nánosy a rastlinné porasty a na ulici A. Bernoláka zarovnávali a upravovali terén
medzi chodníkom a cestou.

1.8.2017 – V budove Domu kultúry boli
na všetkých radiátoroch vymenené staré
ventily za nové – termoregulačné. Toto
opatrenie spolu s výmenou okien vytvorí
lepšie možnosti úspor finančných prostriedkov na vykurovanie tejto budovy
už v najbližšej vykurovacej sezóne.

16.8.2017 – V sále Domu kultúry v Mani sa konala záverečná verejná predfinalizačná prezentácia prípravy projektu
„Revitalizácia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa“. Vypracovanie projektovej dokumentácie bude financované
Miestnou akčnou skupinou Združenia
Termál (MAS ZT) v rámci projektu spolupráce z dotačnej podpory Nitrianskeho
samosprávneho kraja.
30.8.2017 – Pracovníci vykonávajúci
verejno-prospešné práce v priebehu augusta čistili koryto Dolinského potoka,
kosili v parku, čistili a zametali verejné priestranstvá, parkoviská, cintoríny,
zbierali odpady, ........

31.8.2017 – Pracovníci obce v priebehu augusta kosili verejné priestranstvá,
upravili – ostrihali živé ploty na námestí,
opilovali stromy na futbalovom ihrisku
a v cintoríne, v Malej Mani prehĺbili odtokový žľab vyrovnali ponakláňané stĺpy
obecného rozhlasu pred Dolnou Gedrou,
opravovali strechu „Pajty“, osadili chýbajúce označenie ulice v. J. Gajdoša, vykonali škartáciu vyradených úradných spisov, pripravovali kultúrne a spoločenské
podujatia, vykonávali služby obecnými
mechanizmami, opravy rozhlasu a verejného osvetlenia, .....
Máňanský hlásnik
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4.9.2017 – Obec získala kúpou do
vlastníctva dve parcely v časti obce Dolná Gedra za „pálenicou“ čím sa vytvorila
možnosť obnovenia historickej prístupovej cesty k mostu cez staré rameno
Žitavy za mlynom smerom do Kmeťova,
čo doteraz nebolo možné vzhľadom na
to, že boli súkromným vlastníctvom.

7.9.2017 - Na budove domu kultúry dokončená 2. etapa výmeny okien
v celkovej hodnote 15 209,- EUR. Ukončením tejto etapy sú vymenené všetky
okná prízemia a 1. poschodia. V budúcom roku bude výmena dokončená
3. etapou, v ktorej budú vymenené okná
schodiska a 2. poschodia.

jekt „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Maňa“ Na tento
projekt obec čerpala dotáciu z fondu EU
a preto ročne počas piatich rokov je povinná vyhodnocovať jeho udržateľnosť.

13.9.2017 – Na základe rozhodnutia
ministra životného prostredia SR bola
obci pridelená dotácia z Environmentálneho fondu vo výške 38 000,- EUR
na projekt „Sanácia environmentálnej
záťaže a znečisteného prostredia v obci
Maňa“. Na základe výzvy obec zaslala na
Environmentálny fond všetky požadované doklady a údaje k uzatvoreniu zmluvy
o poskytnutí tejto dotácie.
13.9.2017 – Na cintoríne v Malej Mani
bolo sfunkčnené verejné osvetlenie prístupu k domu smútku a napojené bolo
na časový spínač, takže tento priestor
je teraz denne vo večerných hodinách
osvetlený do 22. hodiny.

8.9.2017 – Pri spoločenskej miestnosti
v Malej Mani bol vybudovaný prístrešok na prekrytie cca 50 m2 priestoru pred
vchodom do budovy. Jeho výstavba spočívala vo vybudovaní spevnenej plochy
zámkovej dlažby, železnej konštrukcie
prekrytej lexanom, osadením odkvapových rín a zvodov, inštaláciou osvetlenia, napojenia bleskozvodu a terénnymi
úpravami. Celková hodnota prístrešku
je 8964,- EUR. Táto investícia zlepší
a rozšíri možnosti využitia spoločenskej
miestnosti.

12.9.2017 – Obec spracovala a na Ministerstvo hospodárstva SR zaslala následnú monitorovaciu správu pre pro8
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18.9.2017 – Obec na podporu činnosti
novovzniknutej Folklórnej muziky Detského folklórneho súboru Dolinka zakúpila pre nich kontrabas a na ich pravidelné nácviky poskytla v kultúrnom
dome miestnosť - šatňu hercov.

28.9.2017 – Obecné zastupiteľstvo na
svojom XVII. riadnom zasadnutí prejednalo 30 bodov programu a prijalo
19 uznesení.
29.9.2017 – Obec v spolupráci so ZŠ
s MŠ pripravila a podala žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou
rekonštrukcie telocvične na rok 2017 pre
projekt „Rekonštrukcia telocvične ZŠ
s MŠ, Školská 1, 941 45 Maňa“. V rámci
tohto projektu žiadame dotáciu na rekonštrukciu strechy, výmenu okien a zateplenie obvodových stien budovy.

14.9.2017 – Silný vietor, ktorý sa prehnal cez celé Slovensko, zanechal následky aj u nás. Pracovníci obce museli
opraviť vyvrátenú autobusovú zastávku
na Železničnej ulici, odtrhnuté dopravné zrkadlo pri železničnej stanici v Malej Mani a odstrániť popadané stromy
a konáre v parku a z miestnej komunikácie v Malej Mani.

30.9.2017 – Pracovníci vykonávajúci
verejnoprospešné práce v septembri
dokončili čistenie koryta Dolinského potoka, čistili a upravovali priestory zberného dvora na „Pajte“, kosili priestory
v parku, zbierali odpadky z verejných
priestranstiev, z hrádze a z jarku medzi
ulicami Ľ. Štúra a A. Sládkoviča za dedinou vyzbierali za tri kontejnery odpadu,
nakladali do kontajnera odpady z dvora
MŠ, vykonali nátery zábradlí pred základnou školu na Železničnej ulici a na
všetkých mostoch Dolinského potoka.
9.10.2017 – Starosta obce zvolal prvé
zasadnutie delegovaných a menovaných členov volebných komisií k nastávajúcim voľbám predsedu a poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Na tomto zasadnutí členovia zložili sľub,
zvolili si predsedov a podpredsedov jednotlivých komisií a oboznámili sa so základnými informáciami o ich činnosti.
11.10.2017 – Ma žiadosť obce Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR
v súlade so zákonom vydalo rozhodnutie o zaradení materskej školy ako Elokovaného pracoviska pri Základnej škole
s materskou školou v Mani.

30.9.2017 – Pracovníci obce v priebehu septembra kosili verejné priestranstvá, pokračovali v oprave strechy na
budove „Pajty“, vykonali náter železnej
konštrukcie a drevených obkladov zastrešenia pred domom smútku vo Veľkej
Mani, upravili elektroinštaláciu v miestnostiach knižnice a kanceláriách obecného úradu, vykonali opravy rozhlasu
a verejného osvetlenia, pripravili betónový podklad pre inštaláciu zreštaurovaného starého kríža v cintoríne, v Malej
Mani „Za Náglovými“ osadili tabuľky
označenie miesta pre uloženie biologických odpadov, zo zberného dvora odviezli dva kontejneri pneumatík, .......

11.10.2017 – Obec uzatvorila s Environmentálnym fondom zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov vo výške 38 000,- € na projekt „Sanácia environmentálnej záťaže a znečisteného
územia v obci Maňa“, ktorý zahŕňa likvidáciu čiernej skládky odpadu v hliníku
za „Pajtou“.
19.10.2017 – Pracovníci obce očistili
na cintoríne pamätník padlých vo svetových vojnách od znečistenia spôsobeného machmi, lišajníkmi a poveternostnými podmienkami. Pamätník tak získal
nový, sviežejší vzhľad.
24.10.2017 – Obec prevzala od spracovateľa vyhotovenú projektovú doku-

mentáciu na projekt s názvom „Revitalizácia verejného priestoru s rybníčkom
v obci Maňa“, ktorý zahŕňa plánované
prehĺbenie a rozšírenie vodnej plochy na
ul. Mlynská a úpravu jej okolia. Vypracovanie tejto projektovej dokumentácie je
financované Miestnou akčnou skupinou
Združenia Termál (MAS ZT) v rámci
projektu spolupráce z dotačnej podpory
Nitrianskeho samosprávneho kraja vo
výške 7 600,- Eur.

31.10.2017 – Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce v priebehu
októbra vykonali na námestí nátery
drevených častí zastrešenia vchodu, lavičiek, smetných košov, mostíka cez
umelý potôčik, lavičiek a stĺpov osvetlenia v cintoríne, ohrady okolo trhoviska,
všetkých zábradlí v obci, čistili od buriny
záhony na námestí, hrabali a zametali verejné priestranstvá, umyli sklené výplne
autobusových prístreškov, čistili a prehlbovali jarok na uliciach Legionárska
a Ľ. Štúra, ....
3.11.2017 – V rámci prípravy na získanie miestnej komunikácie ulice Mlynská
do vlastníctva obce bol vyhotovený geometrický plán tohto územia, ktorý bude
podkladom k vzájomnej zámene cca
28 árovej plochy s Nitrianskym samosprávnym krajom.
4.11.2017 – Na Dome smútku vo Veľkej
Mani bola vykonaná výmena a doplnenie odkvapových rín a úprava zvodov
tak, aby bola dažďová voda odvádzaná
ďalej od základov budovy.

7.11.2017 – Pracovníci obce vybudovali pre cestujúcich nástupné plochy
zo zámkovej dlažby na oboch stranách

cesty pri autobusovej zastávke na železničnej stanici.

9.11.2017 – Na Domovine pri vstupe do
obce od Dolnej Gedry bola nanovo inštalovaná vstupná uvítacia tabuľa, pretože pôvodná bola rozbitá.

20.11.2017 – Pracovníci obce dokončili opravu strechy budovy „Pajty“, na
ktorej doplnili a spevnili poškodené časti
krovu a prekryli strechu novou krytinou – trapézovým plechom. Celkove
bolo takto opravených 940 m2 plochy
strechy. Touto opravou sa zamedzí ďalšiemu chátraniu samotnej budovy, ktorej
priestory obec nutne potrebuje a využíva ich oko garáže, opravárenskú dielňu
a skladové priestory.
23.11.2017 – Obecné zastupiteľstvo na
svojom mimoriadnom zasadnutí schválilo prenájom priestorov ambulancie
všeobecného lekára v budove zdravotného strediska s účinnosťou od 1. januára
2018 pre MUDr. Miloša Bartka, MEDANEST s.r.o. Veľké Lovce, ktorý bude novým všeobecným lekárom pre našu obec
a okolie. Následne bola podpísaná zmluva o prenájme.
29.11.2017 – Na základe zmluvy firma Skládky a odpady s.r.o., Bratislava
ukončila likvidáciu „čiernej“ skládky
odpadu v hliníku za „Pajtou“. Odpad vyseparovali, pozhŕňali na kopy a následne
odviezli na skládky komunálnych odpadov. Na záver priestor vyrovnali a upravili do pôvodného stavu.
Fotografickú dokumentáciu diania v obci nájdete vo fotogalérii na obecnej web-stránke.
(Ing. Igor Sádovský)
Máňanský hlásnik

9

Spomienková slávnosť
– 110. výročie narodenia
Vševlada Jozefa Gajdoša

KRÍŽ NA CINTORÍNE
MÁ 170 ROKOV
Reštaurátor Mgr. Art. Gabriel
Strassner so svojimi spolupracovníkmi v októbri ukončil záverečnú
2. etapu obnovy pôvodného starého kríža na cintoríne. V 1. etape bol zreštaurovaný samotný kríž,
a súčasne bola vytvorená jeho replika
- kópia. V rámci 2. etapy obnovy bol
zreštaurovaný jeho podstavec a spolu
s kópiou kríža bol umiestnený na novom mieste pri pamätníku padlých

v 1. a 2. svetovej vojne pri vchode
do cintorína. Práce na obnove boli
ukončené úpravou jeho bezprostredného okolia, ktoré bolo vyložené
zámkovou dlažbou. Na Sviatok všetkých svätých pán farár Mgr. Peter
Kukučka obnovený „starý kríž“ posvätil.
Zreštaurovaný originál kríža,
vzhľadom na veľké deštrukčné poškodenie samotnej kamennej hmoty,

Oslobodenie obce
Pri príležitosti 72. výročia oslobodenia našej obce - 28. marca - sa
niekoľko desiatok obyvateľov stretlo
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pri Pamätnej tabuli pred kultúrnym
domom, aby si pripomenuli túto
udalosť. Po úvodnej básni, príhovoroch sme položili vence a zaspievali hymnické piesne. Tejto pietnej
udalosti sa zúčastnili aj hostia zo
okresnej organizácie Slovenskej národnej strany v Nových Zámkoch
a Členského ústredia Matice slovenskej.
(Jarmila Trungelová)

7. mája 2017 sme usporiadali Spomienkovú slávnosť na nášho významného rodáka Vševlada Jozefa
Gajdoša. Počas svätej omši, ktorú
celebroval povinciál Františkánov
a Vdp. Ondrej Valach sme počuli,že
jeho životná cesta nebola jednoduchá, Božie kroky mu nadelili niesť
ťažký kríž, no i napriek tomu zostal svojmu presvedčeniu verný až
do smrti. Totalitný režim podlomil

už nemôže byť umiestnený vo vonkajšom prostredí, pretože vplyvom
poveternostných podmienok by prichádzalo k jeho opätovnému a ešte
výraznejšiemu poškodeniu. Preto
tento originál bude vystavený v interiéry domu smútku.
Celé toto dielo bolo zrealizované
i vďaka Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, ktorý tento
projekt podporil dotáciou 1000,- €
v 1. etape v roku 2016 a rovnakou sumou i v tomto roku v 2. etape.
Celkový rozpočet reštaurátorských
prác bol 6130,- €.
Obec i touto cestou ďakuje za spoluprácu JUDr. Pavlovi Pösovi a Mgr.
Soni Trubíniovej, ktorí pripravili
a podali žiadosti o finančný grant
a vďaka ktorým obec na túto obnovu
dotáciu získala.
Vďaka patrí i pánovi Martinovi
Bednárovi, ktorý so svojim bagrom
pomohol pri rozobratí a inštalácii
kríža a vedeniu predajne stavebnín
Košan-Obnova, s.r.o. za poskytnutie
pomocných prác s vysokozdvižným
vozíkom.
Tento pôvodný starý kríž bol z vďaky a na Božiu česť a slávu postavený
v roku 1847, takže táto jeho obnova
bola vykonaná v jubilejnom 170-tom
roku jeho existencie.
(Ing. Igor Sádovský)

jeho zdravie ale ducha si zlomiť nedal. Popoludní program pokračoval literárnym pásmom z autorskej
dielne Mgr. Miroslava Bartoša. Naše
poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, moderátorom, folkloristom,
organistke a Muzicantike Slovaca
za priblíženie života a diela Vševlada Jozefa Gajdoša.
Slávnosť sa skončila na miestnom
cintoríne, kde sme položili kvety na
jeho hrob. Pozvanie Obce, Rímsko
- katolíckej cirkvi a Matice slovenskej okrem našich občanov prijali:

Vtáči festival

predsedníčka Najvyššieho súdu SR
– JUDr. Daniela Švecová, poslankyňa NR SR – Mgr. Eva Smolíková,
predseda NSK - Ing. Milan Belica,
podpredseda NSK – Ing. Ladislav Marenčák, poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja, poslanci Obecného
zastupiteľstva, bývalí žiaci Vševlada
Jozefa Gajdoša, vzácni rodáci a rodinní príslušníci. Stretli sme sa, aby
sme si spoločne uctili pamiatku náš-

Stavanie mája
je tradičné podujatie, ktoré sa každoročne koná v našej obci. 29. apríla
2017 sme stavali máj v miestnej časti
Malá Maňa.
30. 04. 2017 sme postavili máj pred
kultúrnym domom. Okrem krátkeho programu Detského folklórneho
súboru Dolinka a Folklórnej skupiny
Dolina sme pripravili chutné občerstvenie – štrúdle, pagáče a máňanské
vínko.
(Jarmila Trungelová)

ho rodáka, učenca od katedry, znalca
starých kníh, záchrancu historických
písomností pred svojvôľou komunistickej totality, historika, jazykovedca,
literárneho vedca, publicistu, kňaza,
člena Rádu sv. Františka z Assisi,
doktora Vševlada Jozefa Gajdoša.
(Jarmila Trungelová)

98. výročie úmrtia
Milana Rastislava Štefánika
sme si pripomenuli pietnou spomienkou, básňou, piesňou, položením kvetov
k jeho buste na našom námestí, ktoré nesie jeho meno. (Jarmila Trungelová)

1. apríla 2017 sa konal Vtáči festival. Okrem odborných prednášok
a exkurzie na Žitavskom luhu, návštevníci mohli v parku počúvať a pozorovať vtáčiky. Ochranári tiež pripravili výstavu fotografií - Objavujte
kto žije v krajine - v krajine okolo nás
so sprievodným poeticko-hudobným programom v podaní Musicantica Slovaca. Výstavabola inštalovaná
v sobášnej miestnosti, kde bola pripravená aj ochutnávka výrobkov zo
salašu Gedra. (Jarmila Trungelová)
Máňanský hlásnik
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XXIX. ROČNÍK POŽITAVSKÝCH
FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ
sa konal v dňoch 24. - 25. júna 2017.
Slávnosti sa začali v sobotu večerným programom domácej Folklórnej skupiny Dolina. Pokračovali
Medailónom venovaným Marcelke
Vojtekovej, rod. Bugárovej, ženičke,
ktorá v osemdesiatych rokoch minulého storočia naspievala piesne
pri etnomuzikologickom výskume
Róbertovi Žilíkovi. Tieto zachované
piesne, rozprávky hudobne spracovala Muzicantica Slovaca z Mojmíroviec a ktorá ich takto symbolicky
odovzdala Folklórnej skupine Dolina. Potom nasledovala Škola tanca
pod vedením Stanislava Palica, dlhoročného tanečníka SĽUK-u a večer
zvŕšila ľudová veselica.

V nedeľu sa slávnosti začali krojovaným sprievodom obcou. Obyvatelia pripravili pre účinkujúcich
ochutnávku máňanského domáceho
vínka, koláčov a zákuskov. Nechýbali vyzdobené príbytky a priečelia domov. Účinkujúci sa krásneho
slnečného počasia premiestnili do
Panskej záhrady, kde začal hlavný
program slávností.
V detskom programe „Spolu sa
ihrajme“ sa deti naozaj ihrali. DFS
Dolinka Maňa pásla húsky, DFS Liska Trávnica sa hrala na lúke. Záver
tohto bloku patril DFS Radosť Trenčín, ktorý sa nám predstavil piesňami a tancami od Trenčína.
V programe „Hrajme a spievajme“ sa prestavili vynikajúci hudobníci a speváci. Mládežnícka ľudová
hudba FidliCanti nám zahrali a zaspievali orešánske pesničky, spevác12
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ka skupina Vrbina z Komjatíc nám
predstavila piesne zo svojho prvého cédečka. Zvolenskí fujaristi nám
predviedli svoje umenie, predstavili fujary a píšťalky. Zaujímavosťou
bolo, že medzi nimi vystupoval aj
náš rodák – Štefan Bányi, ktorý dlhodobo žije vo Zvolene a k tomuto
umeniu sa dostal ako samouk.

Po tomto programe sa počasie zrazu zhoršilo, a preto sme sa rozhodli
pokračovať v sále kultúrneho domu.
Po krátkej prestávke, kedy sme sa
museli premiestniť, uchrániť kroje
a aparatúru, pokračovali slávnosti programom folklórnych skupín
z Nitrianskeho samosprávneho kraja.
V programe „Pozdravy z nášho
kraja“ - FSk Konopa z Kozároviec
nám priblížila zvyky vo viniciach na
sv. Urbana, FSk Dolina Maňa predviedla žatvu a FSkRocháň zo Sľažian
si zaspomínal na časy - keď sme sa
my vydávali.
Záverečný program „Pozdravy
nášmu kraju“ patril folklórnym sú-

borom Devín Bratislava a FS Očovan Očová, ktorý sa nám prestavili
svojim reprezentačným programom.
Zatancovali tance z Podpoľania, Myjavy, Tekova i z Horehronia.
Sprievodnými podujatiami boli:

Jarmok ľudových remeselníkov,
prehliadka Národopisnej expozície
v budove základnej školy a priame
vysielanie Hudobných pozdravov
Rádia Regina z Námestia Milana
Rastislava Štefánika.
Podujatie navštívili aj významní rodáci a hostia: Mons. František Rábek,
rímskokatolícky biskup a ordinár
Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky
so svojim doprovodom, predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja
Ing. Milan Belica, podpredseda NSK
Ing. Ladislav Marenčák, JUDr. Pavol
Hrušovský, poslanci NSK, starostovia okolitých obcí, zástupcovia kultúrneho a verejného života.
(Jarmila Trungelová)

OBEC MAŇA ĎAKUJE všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k zdarnému priebehu Požitavských
folklórnych slávností Maňa 2017:
Ľudovým remeselníkom a účinkujúcim:
DFS Dolinka Maňa
DFS Liska Trávnica
DFS Radosť Trenčín
ĽH FIdliCanti Horné Orešany
Moja fujarôčka - Zvolenskí fujaristi
Folklórna spevácka skupina Vrbina Komjatice
FSk Dolina Maňa
FSkRocháň Sľažany
FSk Konopa Kozárovce
FS Devín Bratislava
FS Očovan Očová
Stanislav Palic - Škola tanca
Muzicantica Slovaca Mojmírovce
Príprava stánkov na trase sprievodu:
Základná škola s materskou školou Maňa
Zariadenie sociálnych služieb Kamilka Maňa
MO Slovenského zväzu rybárov Maňa
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami
a Zväz telesne postihnutých Maňa
ĎAKUJEME SPONZOROM PFS 2017
* ADAL, s. r. o., Vráble
* AGRO KVET - MarianBeduš, Maňa
* Alexander ŠUBA, Malá Maňa
* COOP JEDNOTA, Nové Zámky
* Detská ambulancia - MUDr. Mária Hajdenová, Maňa
* FOND NA PODPORU UMENIA, Bratislava
* GASTRO BRAŇO, Zlaté Moravce
* Helena HAJNALOVÁ, Kmeťovo
* Hostinec pri kaštieli – Eva Vančíková, Mojzesovo
* Ing. Jozef GAJDOŠ, SHR, Maňa
* Jozef SÁDOVSKÝ, Kmeťovo
* KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. VIG, Bratislava
* Ľubica LONTOŠOVÁ - Ľuboš MAJOR, Maňa
* LÚČNICA spol. s r. o., Lúčnica nad Žitavou
* MATICA SLOVENSKÁ

rodiny: Timková, Foltínová, Straňáková, Strőmplová,
Bugárová
Zabezpečenie poriadku:
ZO Slovenského zväzu záhradkárov Maňa
Zväz drobnochovateľov Malá Maňa
Obecný futbalový klub Maňa
Polícia SR – poriadková služba
Príprava stravy:
Kuchyňa Helena HajnalováKmeťovo
Gastro Braňo Zlaté Moravce
Zdravotná služba:
Miestny spolok SlovenskéhoČervenéhokríža Maňa
Šatne pre účinkujúcich: Pracovníci školy
Organizačné a technické zabezpečenie slávností: Pracovníci Obce Maňa

Ďakujeme aj všetkým nemenovaných sympatizantom
a priaznivcom folklóru za ich podporu anezištnú pomoc.
* NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
* Obce: Dolný Ohaj, Hul, Podhájska, Michal nad Žitavou
* OBCHODNÉ CENTRUM Zora, spol. s r. o., Šurany
* PaedDr. Miroslav POLÁK, Nitra
* Peter HAJNALA, Maňa
* PIZZERIA SIMI, Maňa
* Pekáreň - Jozef Oremus, Bánov
* ROĽNÍCKY MLYN, s. r. o., Veľké Lovce
* SLOVENSKÁ ORNITOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
* ŠVEC a spol. s. r. o., Vráble
* TEXTIL PETRA - Petronela Kotlárová, Maňa
* Tlačiareň MERKUR, s. r. o., Dolný Ohaj
* Tupperware Banská Bystrica – Erika a Patrik Karoloví
* VITO-PLAST – Jozef Oroszi, Vlčany
* VÍNO BALÁŽI – Roman Baláži, Lúčnica nad Žitavou
* ZMRZLINA - Dušan Janček, Maňa
* Zsolt TÁRNOK - Róbert SZABO, Hurbanovo

POZÝVAME
Vás na stránku http://www.obec-mana.estranky.sk, kde môžete získať nové informácie
o našej obci a zároveň Vás prosíme o dodanie chýbajúcich fotograﬁí žiakov končiacich
základnú školu. Pamätáte sa ešte na svojich spolužiakov? Poznali by ste ich ako deviatakov na spoločnej fotograﬁi? A čo tak spolužiaci, ktorí končili rok pred vami, alebo rok
po vás? Možno tu nájdete aj svoje deti, prípadne vnúčatá. A na stránke je aj zopár fotograﬁí z obce a okolia.
(Milan Sojka)

Máňanský hlásnik
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VATRA ZVRCHOVANOSTI

Kultúrne leto v panskej záhrade

Ako posledné dva roky, tak aj tento
rok zorganizovala MO SNS Maňa po
tretíkrát pri príležitosti výročia prijatia Deklarácie zvrchovanosti Slovenskej republiky, zapálenie Vatry zvrchovanosti, ktoré sa konalo na Starej
hore dňa 15.7.2017. Zapálenie Vatry
zvrchovanosti sa stalo v našej obci už
tradíciou.

16. 07. 2017 opäť zavítal do našej obce Folklórny súbor LIJEŠĆE
z Republiky srbskej – Bosny a Hercegoviny. Folkloristov privítal starosta obce Ing. Igor Sádovský a ich
rodák OstojaKuslic, toho času býva-

V deň, keď si pripomíname jednu
z najvýznamnejších udalostí novodobých slovenských dejín, ktorá bola
jedným z rozhodujúcich medzníkov
na ceste Slovenskej republiky k získaniu úplnej štátnej a národnej suverenity, k vyhláseniu samostatnej
a suverénnej Slovenskej republiky,
sme sa na Starej hore zišli v hojnom

počte. Organizátorom podujatia okrem MO SNS Maňa, jeho predsedu
JUDr. Ladislava Černáka, boli i MO
MS Maňa, Obec Maňa a Obec Kmeťovo. Počasie nám tento rok prialo.
Od doobedia sa začali prípravy na
túto významnú udalosť.
Počas oficiálnej časti boli prítomní hostia: poslankyňa NR SR a podpredsedkyňa SNS Mgr. Eva Smolíková, Okresný predseda SNS Mgr. Ján
Volf, starosta obce Kmeťovo Pavol
Toman, zástupca starostu obce Maňa
Jozef Trungel a predsedovia miestnych organizácii SNS v okrese Nové
Zámky. Prítomným sa prihovorili Mgr. Eva Smolíková, Mgr. Ján Volf
a JUDr. Ladislav Černák, ktorí následne aj zapálili Vatru zvrchovanosti.
Kultúrnym programom prispeli
členky miestnej Folklórnej skupiny
Dolina a Záhradkárska heligónka
z Lipovej.
Akcia prebehla do neskorých večerných hodín v priateľskej atmosféra pokračovala ako ľudová veselica.
Organizátori sa postarali o občer-

Odhalenie Pamätnej tabule
Mons. Dominikovi Hrušovskému
Pri príležitosti 1. výročia - 27. 7. 2017 - smrti nášho významného rodáka Mons. arcibiskupa Dominika Hrušovského dala obec na jeho počesť
a pamiatku vyhotoviť na Námestí M. R. Štefánika pamätnú tabuľku. Tabuľky
osadené na námestí pripomínajú nám, a budúcim generáciám významných
občanov, ktorí výnimočným spôsobom prispeli k zviditeľneniu našej obce.
Tabuľku posvätil Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup.
(Jarmila Trungelová)
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stvenie prítomných, ktorí si pochutili na výbornom guláši a koláčoch,
ktoré napiekli členky MO SNS Maňa
a sympatizantky. O zábavu sa postarala hudobná skupina z Kmeťova
pod vedením starostu z Kmeťova, rodáka z Mane p. Pavla Tomana.
Všetkým, ktorí sa zapojili a prispeli
k výbornej akcii, patrí poďakovanie.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník
Vatry zvrchovanosti, na ktorú Vás už
týmto srdečne pozývame.
(Ivana Černáková,
tajomníčka MO SNS Maňa)

júci v Malej Mani. Temperamentné
vystúpenie roztancovalo amfiteáter
miestnom parku a veríme, že pri najbližšej návšteve Slovenska sa s týmto
vynikajúcim súborom znovu stretneme.

ÚCTA K STARŠÍM
Staroba je prirodzenou súčasťou
nášho života a práve október je Mesiacom úcty k starším preto, aby sme
si uctili našich seniorov a dali im
najavo svoju náklonnosť a lásku. Jesenný mesiac a jeseň života – dve paralely, ktoré spolu súvisia. Ale nebolo
to vždy tak.Mesiac október bol až
v roku 1990 vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených
národov za Mesiac úcty k starším.
Staroba k nám prichádza nenápadne
a pomaly a veru nedá sa jej vyhnúť.
Úcta k starším by mala byť hlavne
spontánna, nenásilná a sústavná.
Na našich seniorov nezabúdame
ani my. 22. októbra 2017 sa zaplnila sála kultúrneho domu, pódium
patrilo Dychovej hudbe Záhorien-

ka zo Stupavy. Táto reprezentatívna
dychovka zo Záhoria zabávala našich seniorov. Úsmevy a spokojnosť
ovládla nielen seniorov, ale aj organizátorov celého podujatia, ktorým bol
Obecný úrad v Mani. Po skončení
programu bolo pripravené malé pohostenie pre každého, kto neodmietol pozvanie na túto krásnu oslavu.
(Jarmila Trungelová)

Sokoliar Tomáš
V rámci kultúrneho leta, 6. 8. 2017
sme v Panskej záhrade privítali Sokoliara Tomáša, ktorý násoboznámil
so sokoliarstvom a s jeho históriou,
predstavil jednotlivé dravce, predviedol letové ukážky dravcov a záver
patril foteniu s dravcami.
(Jarmila Trungelová)

Hodové slávnosti
v časti obce Malá Maňa sa konali
v nedeľu 10. 9. 2017. Najmenším hodárov potešila cukrová vata, skákací
hrad a určite pekným zážitkom bola
Ľudová hudba Detského folklórneho
súboru Dolinka so svojimi najmenšími hudobníkmi a spevákmi. Členovia Miestnej organizácii drobnochovateľov Malá Maňa pripravili pre
návštevníkov Výstavu zvierat.
Veľkomáňanské hody zaskočilo
nepriaznivé počasie. Z tohto dôvodu sa nekonala ani hodová veselica
v parku, boli odvolané futbalové zápasy. No i napriek tomu - 17. 9. 2017
- návštevníkov zabávala Dychová
hudba Kesanka a Ľudová hudba Detského folklórneho súboru Dolinka.
Záhradkári tradične pripravili Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov.
(Jarmila Trungelová)

Máňanský hlásnik
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DNI OBCE – 780. VÝROČIE PRVEJ
PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI
Pri príležitosti 780. výročia prvej
písomnej zmienky sa v obci Maňa
19. -20. augusta konali Dni obce.
Prvý deň - v sobotu 19. augusta 2017 sa po 20.tich rokoch vrátila
do obce súťaž v orbe. Tento raz pod
názvom „Majstrovstvá Požitavia“.
Súťažilo 19 pretekárov od Komárna
až po Moravské Lieskové. Pre každého oráča bolo pripravené orné pole
a na orbu dohliadal hlavný rozhodca
súťaže - doc. Jozef Ďuďák, člen Slovenskej spoločnosti pre orbu. Na prvom mieste s umiestnil Peter Vaško
z Piešťan, druhé miesto získal Štefan
Farkaš z Nitry, na treťom mieste bol
ocenený Miloš Čechvala z Podolia.
Víťazi boli ocenení pohárom, pamätným listom a vecnou cenou.

Popoludní sa konal 4. ročník Traktormánie, kde sa súťažilo v tradičných disciplínach ako jazda zručnosti, ťahanie dreva, rýchlostné preteky
na trati. Celkovo súťažilo 37 pretekárov. Víťazi v jednotlivých kategóriách
sa stali:
V kategórii „traktory“:
1. Krčula Majo (Turbína - Bukovina)
2. Farkaš Štefan (Tatra 23 - Nitra)
3. Miček Ivan (Maňa)
16
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V kategórii „štvorkolky - súťažiaci
do 15 rokov“:
1. Mičeková Viktoria(Maňa)
2. Baranec Adam (Maňa)
3. Gregor Denis (Maňa)
V kategórii „štvorkolky - súťažiaci
nad 15 rokov“:
1. Slovák Stanislav (Hul)
2. Miček Ivan ( Maňa)
3. Baranec Marek (Maňa)
V kategórii „offroad“:
1. Kochan Martin (Nitra - Hrnčiarovce)
2. Oravec František (Nitra - Hrnčiarovce)
3. Farkaš Miroslav (Nitra - Hrnčiarovce)
Podujatie bolo doplnené športovými a zábavnými hrami pre deti
a kultúrnym programom. Návštevníci si mohli vypočuť koncert hudobných skupín Grow a Back Spice,
bubenícku schow Tambores, tanečné
vystúpenie Klik-klak. Nevšedným
zážitkom boli aj ukážky bojov oslobodenia obce. Kluby vojenskej histórie z Nitry, Komoče, Levíc a Klub
vojenskej histórie „Červená hviezda“
z Nového Mesta nad Váhom predviedli v dobových uniformách z druhej svetovej vojny ich predstavu oslobodenia obce. No a záver dňa patril oceňovaniu súťažiacich a zábave.
Pretekárom aj divákom sa na podujatí veľmi páčilo a to organizátorov
zaväzuje pripraviť ďalší ročník Traktormánie ešte zaujímavejším.

Dni obce pokračovali v nedeľu, 20.
augusta, kde priestor na prezentáciu
dostali spoločenské organizácie pracujúce v obci a hudobné zoskupenie
rôznych žánrov. Na úvod sa predstavila Dychová hudba Žitavanka
zo Slepčian, potom Folklórna skupina Dolina z Mane, spoločenské
tance, hudobné skupiny Kanapa z
Vrábeľ, JSB Band z Nitry a tanečná
skupina Phantoms Crew. Zaujímavosťou bolo, že v každom z týchto
programov vystupovali naši talentovaní občania. Hosťom Dní obce boli
“Donskí kozáci“ z Rostova na Done,
ktorým nádherné piesne sú nám srdcu blízke. O zábavu a pohodu detí sa
staralo Divadlo z domčeka so svojim
Divadelným rebrinákom. Pre detských divákov pripravili súťaže, hry,
rozprávky Drevená krava a Poštár
známka.

Sviatočnú atmosféru dopĺňali spoločenské organizácie, ktoré si pripravili krátku, ale bohatú prezentáciu
svojej činnosti. Chovatelia pripravili
výstavu úžitkových zvierat, záhradkári ochutnávku domácich zeleninových nátierok, destilátov a varenie
rajčinového pretlaku, vinohradníci
degustáciu vín zo Starej hory, Matica slovenská výstavku pôvodných
vytkávaných obrusov, CD a kníh
o obci, členky Zväzu invalidov výstavku výšiviek a napiekli dobroty,
cyklisti ukážku bicyklov do rôznych
terénov a pozvali aj Andrejku Roškovú z Meleku, ktorá používa bicykel
i napriek tomu, že je po autonehode
na vozíčku, členky Červeného kríža pripravili ukážky prvej pomoci,
ochranári zo Žitavského luhu chutné klobásky a pre deti priniesli živé
ovečky, Zuzka Račeková pripravila
ukážky Tupperware, Janka Hopanová pripravila výstavku šperkov,
JanetteImrová predviedla umelecké diela z drôtu a Martinka Sojková
ozdobné čelenky a výrobky z kvetín.
Tieto výstavky boli pripravené s vyberaným vkusom, ale najdôležitejšie
boli stretnutia, priateľské rozhovory
a pocit, že sme jedna veľká rodina, že
sa máme navzájom čím obohatiť.

Naše poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili a pomohli zrealizovať toto podujatie, za finančnú pomoc ďakujeme
Nitrianskemu samosprávnemu kraju
a sponzorom: HFC Company s.r.o.
Vráble, Tupperware – ErPak s.r.o.,
Schneider Slovensko, Techmat s.r.o.

Senec, Rádio Expres, Darčeky a bytové doplnky Lýdia Jančeková – Hul,
Mário Hajabač – Maňa, DM Protekcion s.r.o., Vráble, P. Varga Nitra,
Martin Kazík – Maňa, Rodina Juraja
Sulana – Maňa, Color centrum - Michal nad Žitavou, Obec Maňa, Delux
ZPS – Vráble, FieroWine – Kmeťovo, Rodina Farkašová – Nitra, Integrál Mgr. Jozef Švec – Šurany, Obec
Dolné Obdokovce, Renault Vráble,
Euronics Vráble, Donatello Vráble,
STAV-MAN – Uľany nad Žitavou,
Auto Bárdy, LOMIK Vráble, GellértCsókás, Ikaros-cetrum voľného času
Nitra, Gumex Nitra, Stavebniny Obnova Maňa, Pretláčanie - Ivan Miček – Maňa, NR Craft s.r.o., Forever
Livingproducts, Ing. Jozef Gajdoš –
Maňa, Peter Hajnala – Maňa, Patrik
Mažec, Slavomír Pilka, Penzión Amsterdam – Vráble.
(Jarmila Trungelová)

Úcta k starším
– spomienky učiteľov
Bývalí učitelia Základnej škol
v Mani, ktorí si už užívajú starobný
dôchodok vysoko si vážia akciu tejto
školy uskutočnenú dňa 25.10.2017.
V rámci mesiaca úcty k starším zorganizovala škola mimoriadne pekné
podujatie, na ktorom mala najväčšiu
zásluhu predovšetkým p. uč. Zuzana
Löblová v spolupráci s vedením školy – p. riaditeľkou Evou Abrmanovou
a p. zástupkyňou Zuzanou Mančuškovou – a vlastne celou školou.
Bývalí učitelia ZŠ Maňa: Ľudmila
Horníková, Mária Bednárová, Milan Sojka a Alžbeta Gálová, bývalé
zástupkyne školy Helena Bujdáková,
Oľga Barancová a bývalé riaditeľky
školy Eleonóra Frajková a Eva Abrhanová s radosťou prijali pozvanie.
Najskôr pobesedovali žiaci so zaslúžilými učiteľmi v štýle „kreslo pre
hosťa“. Starší učitelia – dôchodcovia
im ochotne rozprávali o svojom pôsobení na škole, o vyučovacích metódach a vyučovacom obsahu a žiaci
sa prekvapivo neostýchali pýtať na
vyučovanie v minulosti: o obsahu

vyučovacích hodín, trávenia mimoškolského času a pod.
S radosťou spomenuli aj to, že drvivá väčšina žiakov tejto školy si našla to správne miesto v živote, zostali
v obci bývať, aby ju ďalej zveľaďovali.
Príjemným prekvapením pre hosťov bola inscenácia ukážok vyučovacích hodín so žiackym obsadením
a prezentovanie moderných vyučovacích pomôcok a metód ich používania (interaktívna tabuľa).
Hostia pobesedovali s bývalými
kolegami, zoznámili sa aj s novými
členmi pedagogického zboru a odchádzali spokojní, že škola je v dobrých rukách, súčasní učitelia kráčajú
s dobou a punc dobrej školy jej ozaj
nechýba.
Ešte raz veľká vďaka p. uč. Zuzane
Löblovej i všetkým pedagogickým
pracovníkom školy za pekný zážitok,
angažujte sa aj naďalej v tomto smere, úsilie a ochota nech Vám nikdy
nechýba. Boli sme medzi Vami zas
chvíľu mladí.
(PaedDr. E. Frajková)
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Aktivity matičiarov
Rok 2017 bol pre Maticu slovenskú rokom zmien. 10. -11. novembra sa konalo celoslovenské Valné
zhromaždenie (VZ) v Liptovskom
Mikuláši, ktoré prinieslo zmenu vo
vedení Matice slovenskej. Novým
predsedom MS sa stal iba 37-ročný
JUDr. Marián Gešper. Celoslovenskému VZ predchádzali Valné zhromaždenia v miestnych odboroch.
V našej obci sa konalo 28. marca.
Predsedníčka Miestneho odboru
Matice slovenskej v Mani Jarmila
Trungelová, privítala všetkých prítomných a hostí: riaditeľa členského
ústredia MS – PhDr. Martina Fejka;
riaditeľku D MS v Šuranoch – Mgr.
Miroslavu Kozárovú; starostu obce
Maňa - Ing. Igora Sádovského; starostu obce Kmeťovo a predsedu MO
MS Kmeťovo – Pavla Tomana; predsedu Okresnej rady SNS – Mgr. Jána
Volfa; predsedu Miestnej organizácie
SNS – JUDr. Ladislava Černáka. Počas rokovania sme zhodnotili činnosť MO MS za roky 2013 až 2016,
hospodárenie, ďalšie smerovanie organizácie a zvolili vedenie miestneho
odboru.
Pri príležitosti 110. výročia narodenia Vševlada Jozefa Gajdoša sme
17. mája 2017 zorganizovali odbornú exkurziu do Historickej Aponnyovskej knižnice v Oponiciach – do
knižnice, ktorá sa zachovala vďaka
nášmu rodákovi. Na spiatočnej ceste sme sa zastavili pri malebnom
románskom kostolíku zo začiatku
12. storočia v Drážovciach.
NÁVŠTEVY DIVADIEL
V Divadle Andreja Bagara v Nitre sme boli na muzikály Povolanie
pápež (4. 5. 2017), na divadelnej hre
Štefánik - slnko v zatmení (18. 10.
2017) - vynikajúco spracovanom,
strhujúcom príbehu človeka a štátnika. Hra zachytáva prerod z mladíka
na zrelého muža zomierajúceho vo
chvíli, ako sa dotkol zeme republiky, ktorú sám založil. Tiež sme boli
9. 11. 2017 na predpremiére diva18
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delnej hry Zaľúbený Shakespeare,
ktorá vznikla na základe slávneho
a cenami ovenčeného rovnomenného filmu. Okrem toho sme boli
24. 9. 2017 v Kozárovciach na premiére operetky Vy krásne Tatry
malebné, ktorú pripravil Divadelný
súbor Hron v réžii Antona Živčica.
16. decembra 2017 sme boli na
vianočných trhoch v Bratislave, ktoré sme spojili s návštevou Divadla
Astorka. Pozreli sme si jednu z najlepších a najúspešnejších komédií
v moderných dejinách česko-slovenského divadla - Čudné popoludnie
doktora Zvonka Burkeho.
VÝLETY MATIČIAROV
9. - 12. augusta 2017 sme spoznávali Karlové Vary a okolie. Navštívili sme Múzeum Jana Bechera, sklárne Moser, poprechádzali kúpeľnými
kolonádami Karlových Varov – Vřídelní, Tržní, Mlýnská. Druhý deň
sme navštívili hrad Loket, popoludní sme sa presunuli do Františkových Lázní – prezreli sme si kúpeľné
domy, pramene, sochu Františka...,
navštívili sme Národnú prírodnú
rezerváciu Soos s bublajúcimi bahennými sopkami a najzápadnejšie
mesto Českej republiky – Aš. Ďalší
deň sme navštívili Novú Rolu – porcelánku Thun 1794, Kláštor premonštrátov v Teplé s unikátnou histo-

rickou knižnicou. Milým zážitkom
bolo stretnutie s P. Augustinom Jánom Kováčikom, OPraem, rodákom
z Kmeťova, ktorý v tomto kláštore
pôsobí a v rokoch 1998 - 2011 bol
administrátorom tepelskej kanonie.
Popoludní sme navštívili Mariánske
Lázne, poprechádzali sa kúpeľným
mestom - kolonádami, prezreli si
Zpívající fontánu a samozrejme nakúpili kúpeľné oblátky. Posledný deň
patril prehliadke firmy Bohemia Sekt
v Starom Plzenci a návšteva Plzně historickému centru a samozrejme
návšteve pivovaru Plzeňský Prazdroj.
22.8.2017 sme sa vybrali do letnej
rezidencie Habsburgovcov do malebných záhrad v Laxenburgu – a na
prehliadku hradu Franzensburg,
kde strávila svoje „medové týždne“
cisárovná Sissi. Popoludní sme si
prezreli výrobu a ochutnali čokoládu
v rodinnej firme Hauswirth v Kittsee.
21. 10. 2017 sme sa vybrali na nákupy na tradičné poľské trhy na
novej tržnici „NowaTargownica“
v NowomTargu.
1.-3. decembra 2017 sme sa boli nadýchať Vianočnej atmosféry v Prahe
a Drážďanoch. Okrem Vianočných
trhov sme si v Prahe prezreli Václavské námestie, Staré mesto – Prašnú
bránu, Obecní dům, Staroměstské
námestie s orlojom, Josefov – židovské mesto, Petřín, Hradčany, Malú
Stranu, Kampu a Karlov most. Jeden
deň sme si urobili celodenný výlet
do Nemecka – doobeda sme navštívili Moritzburg, barokový lovecký
zámoček, v ktorom sa filmovala známa rozprávka Popoluška.Popoludní
sme si prehliadli najkrajšie pamiatky
Drážďan – PragerStrasse, Frauenkirche, Brühlsche Terasse, Zwinger,
parníkovú flotilu na Labe a záver dňa
patril návšteve tradičného vianočného trhu – Striezelmarkt.
Niektoré naše podujatia finančne
podporili: Obec Maňa, Matica slovenská a Nitriansky samosprávny
kraj. Aj touto cestou im úprimne ďakujeme.
(Jarmila Trungelová)

Aktivity ZO ZPCCH
Najväčšou akciou nášho zväzu je
výročná členská schôdza. Konala sa
30.4.2017. Privítali sme na nej koordinátorku krajského centra Evu
Bugošovú, predsedu OV ZPCCH
Viliama Horníka, starostu obce Ing.
Igora Sádovského, ale i Vás všetkých
prítomných. Zhodnotili sme prácu
za predchádzajúci rok a vytýčili ciele na 2017. Dievčatá zo zariadenia
Kamilka predviedli pekný kultúrny
program, boli odmenené potleskom,
ale i malou sladkosťou. Trochu viac
sa mohlo diskutovať, boli by sa malé
nedostatky, ktoré sa vyskytli vyjasnili
skôr. Takto sme diskutovali až v pondelok, ale verím, že všetko sa vyjasnilo a v budúcnosti sa budeme snažiť
chybám vyhnúť. Nezabudli sme ani

na našich oslávencov. Záver patril
našim najmladším členom, ktorí sa svojou hrou na husle postarali
o pekné ukončenie schôdze. Ďakujem všetkým za pomoc a prípravu
VČS, ale i Vám všetkým za účasť.
Ďalšie akcie:
3.6.2017 sa konala púť na Moravu
do pútnického mesta Křtiny. Načerpali sme tu veľa duchovných zážitkov. Bola to pekná akcia.
22.6.2017 si naši športovci išli
zmerať sily do Tvrdošoviec. Slniečko
svietilo, nálada bola dobrá a súťažilo
sa z plných síl. Súťaženie nezostalo
bez odmeny. Získali sme ako družstvá dve tretie miesta a jedno prvé
v kope na bránku. Zaslúžili sa o top.

Abrhan, p. Hoppan, p. Syrček a i náš
vodič p. Sládeček. V jednotlivcoch sa
Alica Hrašková umiestnila na prvom
mieste v kolkoch. Všetkým víťazom
blahoželám a zúčastneným ďakujem
za pekné reprezentovanie našej organizácie a verím, že o rok si to zopakujeme. ,,Ďakujem“.
25.6.2017 - Požitavské folklórne
slávnosti. Účinkujúci si pri našom
stánku mohli pozrieť predmety, ktoré sa používali a boli súčasťou domácností v minulosti a posilniť sa
sladkosťami.
11.7.2017 sme uskutočnili tradičný výlet do Štúrova. Po príjemne
strávenom dni sme sa dohodli na
ďalšom kúpaní. Teraz náš výber boli
Patince. Kúpalisko pekné, ale voda
trochu chladná a tak zostalo na kúpanie zasa Štúrovo.
18.7.2017 ráno sme nasadli na vláčik a odviezli sa do Ostrihomu, po
zaujímavej prehliadke sme zvyšok
dňa príjemne prežili na kúpalisku.
20.8.2017 sa naša organizácia zúčastnila podujatia ,,Dni obce“. Svojimi ukážkami ručných prác sme
predviedli, že i zdravotne postihnutí
sú šikovní a dokážu vytvoriť pekné veci. Najväčší úspech však mali
koláčiky a pagáče. Záujemcom sme
odmerali i glykémiu a niektorých
i upozornili na chorobu a liečbu.
5.9.2017 sme putovali do Skalice
na prednášku M. Kuffu. Navštívili
a porozprávali sme sa s p. farárom
Petrom Janíkom a domov sme si pri-

niesli voňavý skalický trdelník.
7.10.2017 Ružencové bratstvo konalo púť v Šaštíne. Našich 15 členov,
ktorí sú i členmi RB sa tiež zúčastnilo
a odnieslo si pekný a poučný zážitok.

Záver roka patrí „Batôžkovému
posedeniu“. Malé posedenie, oddych, zábava i to patrí k životu chorého. Tento rok bol program veľmi pekný. Zaslúžili sa o to: Ľudová
hudba Detského folklórneho súboru
Dolinka, škola spoločenského tanca
z Nitry a Folklórna skupina Dolina.
Za ich program im patrí veľké ,,Ďakujem“. Verím, že všetci zúčastnení
sa dobre zabavili a teším sa na spoločné posedenie o rok.
Po batôžkovom posedení si naše
nohy potrebovali oddýchnuť a tak
sme sa vybrali zohriať si kosti do
Termálneho kúpaliska v Komárne.
Relax a zábava sa vydarila.
Na začiatku decembra chodí Mikuláš a nikdy nezabudne ani na naše
detičky a obdaruje ich sladkosťami.
Vianoce sú sviatky radosti, pokoja
a návštev a tak i my navštívime našich starších členov, aby sme sa
porozprávali a trochu ich potešili.
A zasa sa jeden rok končí a nový začína. Prajem Vám všetkým veľa radosti, šťastia, ale hlavne ZDRAVIA
v novom roku.
Rekondície na rok 2018:
Sklené Teplice - marec, jún, september
Turčianske Teplice - marec, október
Dudince - február, máj, september
(Anna Jančová)
Máňanský hlásnik
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Zo života materskej školy
Uplynulý školský rok bol na akcie
v materskej škole bohatý. Pripravili
sme pre deti rôzne akcie, ktoré spestrili našu každodennú prácu. Okrem
toho sme skrášlili priestory MŠ
a v januári po prázdninách prišli deti
do novo vymaľovaných priestorov
materskej školy a čakalo ich množstvo nových didaktických hračiek
a pomôcok.
Vo februári vo fašiangovom období sme organizovali karneval, na
ktorom sa deti zabávali v maskách
od výmyslu sveta.

V máji sme spolu so základnou
školou oslávili „Deň matiek“, v Nitre
v divadle sme si pozreli divadlo „Ako
šlo vajce na vandrovku“ a v našom
parku sme mali stretnutie s policajtmi, ktorý mám porozprávali o svojej práci a predviedli nám ukážky so
svojimi štvornohými pomocníkmi.

mesiaci sme boli na exkurzii u pána
Ing. Jozefa Gajdoša, kde sme videli rôzne poľnohospodárske stroje a
mechanizmy . S rodičmi i deťmi sme
sa rozlúčili tradičnou opekačkou na
školskom dvore v MŠ a v posledný
deň školského roka sme sa rozlúčili
i s našimi predškolákmi, ktorý v septembri zasadnú do školských lavíc.

V novembri sme organizovali výlet do kina do Podhájskej, kde si deti
pozreli film „MY LITTLE PONY“, v
tom istom mesiaci nás do MŠ prišiel
pobaviť kúzelník so šašom.

December je mesiac, kedy sa vždy
tešíme na Vianoce, na Mikuláša a aj
tento rok to nie je inak, privítali sme
Mikuláša, pripravujeme sa na Vianočné trhy a na Vianočnú akadémiu, na ktorú Vás všetkých srdečne
pozývame.
Prajem Vám všetkým požehnané
vianočné sviatky, plné pohody, porozumenie a lásky.
(Mgr. Katarína Výberčiová)

Oslava jubilantov
V marci nás prišli zabaviť divadelníci s hrou „Cisárové nové šaty!“,
v kine v Podhájskej sme si pozreli
film „Divoké vlny“, v základnej škole sme boli vo sférickom kine „Podmorský svet“ a na konci mesiaca sme
navštívili žiakov prvých ročníkov
v ZŠ.

V apríli nám v kultúrnom dome
žiaci ZŠ zahrali divadlo „Šípková
Ruženka“ a našu materskú školu
navštívili žiaci základnej školy.
20

Máňanský hlásnik

Mesiac jún bol mimoriadne bohatý na akcie, prvou bol Deň detí
v MŠ, kde deti súťažili a zabávali sa. V tomto mesiaci sme s deťmi
predškolského veku týždeň chodili
na predplaveckú prípravu do Nových Zámkov, kde sa učili základy
plávania. Na koncoročnom výlete
sme boli v Topoľčiankach, tam sme
navštívili Národný žrebčín a Zubriu oboru. Na konci školského roka
prváci prišli čítať škôlkarom do MŠ.
V tomto mesiaci sme v MŠ privítali
i hudobníkov zo Súkromnej základnej umeleckej školy Jozefa Dömeho,
medzi ktorými boli i deti našej MŠ
a svojim koncertom nám vytvorili
krásny umelecký zážitok. V tomto

Prevádzka v MŠ bola i v prvé dva
júlové týždne. V mesiaci august zamestnanci MŠ prevádzali veľké upratovanie a bežnú údržbu materskej
školy.
V septembri do materskej školy
nastúpilo 40 detí, z toho je 12 detí
predškolského veku a 28 detí mladšieho predškolského veku.
V októbri sme na školskom dvore organizovali tradičnú „Tekvicovú
párty“. Deti spolu s rodičmi vytvorili fantastické výtvory z plodov jesene, ktoré nám krášlili školský dvor
do neskorej jesene. Jesenné slniečko
sme si užívali s deťmi predškolského
veku na i turistickej vychádzke pri
družstevných vinohradoch.

Život človeka je poskladaný z mnohých dní, ktoré prinášajú svoje radosti, ale i bežné starosti. Z času na čas
však príde v živote každého človeka
deň, ktorý je niečím výnimočný a ten
si uchovávame v našej pamäti dlhšiu
dobu. Veríme, že pre jubilantov našej
obce, medzi takéto dni bude patriť
aj 11. november 2017. Obec Maňa
pozvala na oslavu manželov, ktorí oslavujú v tomto roku významné
životné jubileum 50 rokov manželstva – zlatú svadbu, manželov, ktorí
oslavujú krásne jubileum – 25 rokov manželstva – striebornú svadbu
a tiež jubilantov, ktorí v roku 2017
oslavujú 50 rokov života. Všetci jubilanti sa mohli zúčastniť svätej omše,
ktorá bola obetovaná v tento deň za
nich. V obradnej miestnosti sa p. starosta prihovoril najskôr svadobným

jubilantom, zlatých manželských párov bolo päť a štyri boli strieborné.
V ďalšej časti sme blahoželali 50 ročným jubilantom, ktorí sa v našej obci
narodili, majú u nás trvalý pobyt,
alebo k nám chodili do školy. Oslava potom pokračovala spoločným
programom v sále kultúrneho domu.
Kultúrnym programom chceli jubilantom spríjemniť deň: Folklórna
skupina Dolina a Ľudová hudba detského folklórneho súboru Dolinka,
o zábavu sa staral Jozef Cigáň.
Všetkým jubilantom ďakujeme, že
prijali naše pozvanie, zúčastnili sa
oslavy a prajeme všetkým ešte raz
všetko najlepšie, šťastie, lásku, spokojnosť, pevného zdravia stále dosť,
starostí málo a radostí veľa.
(Mgr. Alena Sojková)
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CYKLOTÚRA DO OKOLIA
TOPOĽČIANOK
Otvorenie cyklistickej sezóny 2017
Dňa 26. 3. 2017 otvorili členovia
Cykloklubu Tatra-Bike Maňa, cyklotúrou do okolia Topoľčianok, svoju
cyklistickú sezónu 2017.
Cyklotúru začali v obci Topoľčianky, sídla Národného žrebčína Topoľčianky, š.p. Žrebčín je národným
centrom chovu a šľachtenia koní na
Slovensku, okrem vedenia plemennej knihy Lipicana je poverený vedením plemenných kníh plemena Hucul, Arab, vedie centrálnu evidenciu
koní na Slovensku, ktorá je jedinou
inštitúciou oprávnenou vystavovať
osvedčenia o pôvode všetkých uznaných plemien koní na Slovensku.
Je aktívnym členom všetkých európskych a svetových organizácií, ktoré
pri daných plemenách združujú najvýznamnejšie národné autority chovateľských a šľachtiteľských centier
a zväzov.
Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
dnes patrí medzi najvýznamnejšie
svetové žrebčíny a možno ho právom
zaradiť za kultúrne dedičstvo národa.
Je špecializovaným zariadením pre
chov koní na jednotlivých výrobných
objektoch, ktoré svojou architektúrou, urbanistickým riešením a citlivým zakomponovaním historických
vzácnych budov do okolitej prírody
slúžia ku cti vtedajších projektantov
a stavbárov.
Počas viac ako 90-ročnej existencie
pracovníci, jazdci a kone Národného
žrebčína Topoľčianky reprezentovali
Slovensko na najvýznamnejších národných a medzinárodných chovateľských a športových podujatiach.
Jeho vitríny zdobia najvzácnejšie
vavríny a trofeje z týchto podujatí.
Cyklisti cestou prešli okolo niekoľkých chovných žrebčínov Národného žrebčína Topoľčianky, š.p. a navštívili zrúcaninu gotického hradu
Hrušov, ktorá sa nachádza na kremencovom vrchu Skalka nad cestou
22
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z Topoľčianok do Skýcova, v katastrálnom území obce Hostie.
Počiatky Hrušova nie sú presne
známe, no jeho stavba je datovaná do obdobia po odchode Tatárov.
V listinách sa prvý raz spomína
v roku 1253.Hlavnou funkciou hradu bolo stráženie obchodnej cesty
spájajúcej Požitavie s Ponitrím.
V polovici 14. storočia hrad často
menil majiteľov. V rokoch 1321 až
1344 patril rodine Levických, neskôr sa stal kráľovským majetkom.
Roku 1347 kráľ Ľudovít Veľký daroval Hrušov synovi župana Julia
z Topoľčian, magistrovi Mikulášovi
a jeho pokrvnému bratovi Ondrejovi.
V darovacej listine sa hrad objavuje
pod názvom „CastrumNostrumHurusov“. Neskôr sa stal znovu kráľovským majetkom a bol pod správou
kastelánov. V čase, keď medzi sebou bojovalo viacero dynastií, okolo
roku 1446 hrušovský kastelán tento
hrad predal Kolomanovi z Topoľčianok. Do tej doby bol hrad majetkom
Bubekovcov.
V roku 1616 bol celý hradný komplex predaný Ladislavovi Petheovi.
Predaj hradu bol spôsobený vymretím rodu dovtedajších majiteľov hradu, šľachticov z Topoľčianok. Koniec
slávy Hrušovského hradu prinieslo
protihabsburské povstanie, keď bol
v roku 1708 hrad dobytý a zničený.
V dnešnej dobe vykonáva Občianske združenie Leustach obnovu hradu, organizuje workshopy a semináre ku konzervácii hradu a na nádvorí
hradného jadra bola vykonaná zisťovacia archeologická sonda, geodetické zameranie hradu a architektonicko-historický výskum.
Zo zrúcaniny hradu Hrušov sme
sa vydali lesnými cestami a lúkami
do podhorskej obce Jedľové Kostoľany, ležiacej na hornom toku rieky
Žitava, južnom svahu Tríbečských

vrchov a severných svahoch Pohronského Inovca (centrum obce má nadmorskú výšku 400 m n. m.). Ďalej
sme pokračovali na vrchol Veľký
Inovec (900,6 m n. m.), ktorý ponúka výborný výhľad na región Tekova, zvlnenú Pohronskú pahorkatinu
s obcami, hájmi a poľami.
Posledný úsek trasy viedol cez
Obycké lúky späť do Topoľčianok.
Celková dĺžka trasy bola približne
43km a cyklisti na trase prekonali
prevýšenie asi 820 m. (Dušan Herda)
CESTA PRIATEĽSTVA
27. 5. 2017
V poslednú májovú sobotu sa stala Bratislava už po 28 krát miestom
štartu najväčšieho európskeho májového pelotónu rekreačných cyklistov
– Cesty priateľstva.
Našu obec reprezentovali v pelotóne členovia Cykloklubu Tatra-Bike
Maňa, ktorí danú cyklotúru, okrem
spoznávania krás prírody okolitých
regiónov, využili aj na zvyšovanie
svojej kondície.
Pelotón cyklistov štartoval o 9:30
h na Námestí gen. M. R. Štefánika
/Eurovea/, šiel cez starý hraničný
prechod – Jarovce do rakúskej obce
Nickelsdorf. Odtiaľ po prestávke
a malom občerstvení pokračoval
cez hraničný prechod Hegyeshalom
a Mosonmagyaróvár, do cieľa podujatia, termálneho kúpaliska v Lipóte.
Tu čakalo účastníkov pelotónu občerstvenie, kultúrny program ako aj
losovanie šťastných čísiel registrovaných účastníkov. Dĺžka trate do
Lipótu bola 75 km. Do Bratislavy
to bolo ešte asi 40-45 km, čo bolo
možné absolvovať autobusom (aj
s uloženými bicyklami), ktorý zabezpečil usporiadateľ, alebo na bicykli.
(Dušan Herda, predseda výkonného
výboru)

CYKLOTÚRA K VODNÉMU
MLYNU V KOLÁROVE
Členovia Cykloklubu Tatra-Bike
Maňa dňa 15. 4. 2017 uskutočnili
svoju ďalšiu plánovanú cyklotúru.
Ich kolesá bicyklov sa teraz zagúľali
do obce Kolárovo, k vodnému plávajúcemu mlynu.
Cyklotúra to bola nenáročná s minimálnym prevýšením.
Mlyn sa nachádza neďaleko mesta
Kolárovo v juhozápadnej časti Žitného ostrova, na polostrove, ktorého
hranice tvoria toky Malého Dunaja
a Váhu z jednej strany a mŕtveho
ramena Malého Dunaja zo strany
druhej.
Pozoruhodný je aj vstupný drevený most pre peších s celodrevenou
zastrešenou konštrukciou. Svojou
dĺžkou 86 m sa radí medzi najdlhšie
v Európe.
Bol postavený v roku 1992 na základe výpovedí pamätníkov a opisu
pôvodného mosta, zničeného v polovici 20. storočia tiahnucimi ľadovými kryhami. Piliere pôvodného
mosta sú v letnom období, pri nízkej
hladine ramena, viditeľné dodnes.
Nový most bol dvakrát prestavaný
(v rokoch 1997 a 2000) – predĺžený
na terajších 86 m a zastrešený kvôli
ochrane proti negatívnym dopadom
súčasných klimatických zmien. Vďaka tomu sa stal most atrakciou s celoeurópskym významom.
Prednáška starého mlynára o práci
v mlyne bola veľmi zaujímavá. Ukážka práce mlynu bola zas veľkým zážitkom. V priestoroch pred mlynom
je malé technické múzeum, ktorého
exponáty sú veľmi pekné. Všetci zúčastnení si exponáty dôkladne prezreli a starší aj zaspomínali na svoje
detstvo.
(Dušan Herda)

Vinohradnícky spolok
Stará hora
v Mani aj v tento rok usporadúval cez zimu už 16. ročník vo varení Starohorského guláša. V sobotu
18.februára sa zišli všetci súťažiaci na
Starej hore pri hrncoch a kotlíkoch,
aby si zmerali „chuťové bunky“. Bolo
ich spolu 25. Odborná komisia po
dôkladnom ochutnávaní nakoniec
vybrala troch najlepších, ktorí získali aj vecné ceny. Na treťom mieste
sa umiestnil Martin Maďar s gulášom hovädzím, na druhom mieste
skončil Daniel Hudec taktiež s gulášom hovädzím a prvé miesto patrilo
Františkovi Židekovi, ktorý navaril
guláš z jeleňa. Víťazom blahoželáme.
Ďalšou peknou akciou sa stala
11. Požitavská výstava vín 2017. Odber vzoriek sa konal 7.-8. apríla 2017
v miestnom kultúrnom dome. Vyzbieralo sa 62 vzoriek z 20 odrôd
vína. Vínka priniesli nielen miestny
vinári ale aj zo širšieho okolia. Odborná degustácia sa konala 9. apríla,
kde degustátory hodnotili, bodovali a oceňovali vínka. Výsledky boli
prezentované na verejnej degustácii,
ktorá sa konala 23.apríla 2017. Šampiónom výstavy sa stal vystavovateľ:
FieroWine z Kmeťova s odrodou
Rulandské šedé suché ročník 2016.
Ocenenie –najlepšie hodnotené vína
z Mane získal v kategórii biele víno
vystavovateľ: Judr.Černák Ladislav
s odrodou Rizling Vlašský ročník
2016. V kategórii červené víno získal
ocenenie vystavovateľ: Vojtek Sta-

nislav s odrodou CabernetSauvignonročník 2016.
Víťazom blahoželáme a želáme,
aby sa im aj naďalej darilo vyrábať
chutné a lahodné vínka.
27. mája sa konala na Starej hore
brigáda, kde sa zasypávali jamy na
chodníku kameňom, orezávali sa
tuje, strihali sa kríky a chystalo sa na
oslavy sv. Urbana. Všetkým zúčastneným patrí naša vďaka.
Oslavy sv. Urbana sa začali 28. mája 2017 slávením svätej omše o 14 .00 h
pri kaplnke Sv. Urbana na miestnych

viniciach. Za hojnej účasti nielen
vinohradníkov sv.omšu celebroval
miestny kaplán Jozef Blahovec. Počasie vyšlo nádherné slnečné. Aké
by boli oslavy, kde by sa nepodávalo
dobré vínko od miestnych vinárov.
A tak v miestnych hajlochoch bolo
čo napiť ale aj zajesť. Všetci veríme,
že naše prosby sv.Urban vypočul
a tak naše vinice ochráni pred mrazom, škodcami a chorobami...
(P. Tinák)
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Činnosť Základnej organizácie Slovenského
zväzu záhradkárov v Mani
Dňa 11. marca 2017 sme v spolupráci s Okresným výborom SZZ
v Nových Zámkoch zorganizovali
autobusový zájazd na „VI. ročník
tradičního koštu ovocných pálenek,
domácich likérů a pomazánek“,
ktorý sa uskutočnil v Svatobořicích
v Českej republike. Pozvanie sme

prijali od spolku MANKYZ, z.s., ktoré toto podujatie už tradične organizuje. Prezentovalo sa tu celkovo 1461
vzoriek ovocných páleniek a likérov,
z toho 33 z nášho okresu a nechýbali
ani vzorky z Mane.
Dňa 2. apríla sme zvolali Výročnú členskú schôdzu, na ktorej sme
zhodnotili činnosť organizácie v minulom roku a stanovili sme si plány
na rok 2017. Starosta obce Ing. Igor
Sádovský poďakoval za činnosť, ktorú vykonáva organizácia nielen pre
svojich členov, ale i pre celú obec.
Po skončení schôdze sa uskutočnila
prednáška na tému „Aktuálne otázky pri pestovaní ovocných drevín“,
ktorú viedol p. Košík – člen SZZ.
Naši záhradkári sa zúčastnili aj na
viacerých výstavách vín – u nás v Mani dňa 23. apríla, v Šuranoch 22. apríla, v Radave, Kmeťove, Nemčiňanoch a ďalších.
Malomáňanskí záhradkári a chovatelia už tradične vypomáhali pri
stavaní májov ako v Malej tak i vo
Veľkej Mani.
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Dňa 23. júna sme boli pozvaní
na ukážku letného rezu ovocných
stromov, ktorá sa uskutočnila v záhrade p. Malíka v Úľanoch nad Žitavou. Praktickú ukážku s odborným
výkladom vykonal doc. Ing. Oleg
Paulen zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Počas letných prázdnin sme zorganizovali obľúbený záhradkársky
zájazd. Tentokrát sme v dňoch 28. až
30. júla navštívili susednú Moravu,
kde sme si najskôr prezreli Baziliku
Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda vo Velehrade, potom
jaskynnú priepasť Macocha, navštívili sme aj Pivovar Ježek, kde sme
absolvovali exkurziu a prezreli sme si
výrobné a skladové priestory. V meste Telč sme si prezreli zámok a his-

torické centrum. Posledný deň sme
sa zúčastnili na svätej omši v meste
Břeclav, previezli sme sa loďou po
Baťovom kanáli a potom sme navštívili skanzen v Strážnici, kde boli práve dožinkové slávnosti s ukážkami
dobových prác. Ubytovaní sme boli
v príjemnom prostredí penziónu
v Rouchovanoch.
Počas 44. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy AGROKOMPLEX v Nitre
SZZ usporiadal súťažnú prehliadku
Ovocia a zeleniny a v kategórii „Náš
rodinný stôl“ získala 3. miesto naša
členka Alžbeta Bugárová za kolekciu
rôznych druhov zeleniny z jej vlastnej záhrady.
Naša organizácia prezentovala
svoju činnosť aj počas Obecných
dní, ktoré sa uskutočnili počas osláv
780. výročia prvej písomnej zmienky
o našej obci dňa 20. augusta. V našom stánku sme prezentovali výpestky z našich záhrad, varili sme domáci rajčinový pretlak a pripravili sme
malú ochutnávku domácich ovocných destilátov.
Počas hodových slávností v našej
obci sme pripravili výstavu ovocia
zeleniny a kvetov, ktorú si mohli
návštevníci pozrieť v nedeľu 17. septembra a na druhý deň si výstavu
prezreli aj žiaci z materskej a základnej školy. Záhradkári priniesli
127 exemplárov, z ktorých samotní

návštevníci hlasovaním vybrali tie
najkrajšie. Víťazom sa stala obrovská tekvica GOLIÁŠ od Dominiky
Benickej, na druhom mieste boli
zaujímavé tmavé rajčiaky INDIGO od Štefana Surňáka, na treťom
mieste stolové modré hrozno SOUVENIR od Petra Hudeca, na štvrtom mieste krásne jablká GOLDEN
DELICIOUS od Milana Banása, na
piatom mieste okrasné tekvičky od
Jany Moldovej a na šiestom mieste
tekvička od Štefana Kajabu. Ocenenie získal aj Ján Andrášik za pestrú
kolekciu štipľavých papričiek, Milan
Vido za krásnu kolekciu jabĺk a Štefan Esküdt za pestrú kolekciu zeleniny a ovocia. Poďakovanie, ale patrí
všetkým, ktorý sa podelili o radosť
z peknej úrody zo svojich záhradiek
so všetkými návštevníkmi výstavy.
Ovocie a zeleninu sme po ukončení
výstavy darovali do Domu sociálnych služieb Kamilka v Mani.
V dňoch 22. a 23. septembra sa
naši záhradkári zúčastnili na Okresnej výstave a súťaži o najkrajšie
jablko a hrušku, ktorá sa uskutočnila v Šuranoch. Za najkrajšie jablko
komisia vybrala odrodu RUBINOLA
od pestovateľa Ing. Petra Orémusa zo
Šurian a za najkrajšiu hrušku odrodu
DICOLOR od Ing. Mariána Záhoráka zo Šurian. Exempláre jabĺk sa zúčastnili aj na celoslovenskej výstave
a súťaži O najkrajšie jablko roka, ktorá sa konala počas výstavy JAHRADA na výstavisku EXPOCENTER
v Trenčíne v dňoch 13. a 14. októbra.
Víťazom sa stalo jablko odrody BOHEMIA od pestovateľa Ing. Václa-

va Lindu z Kláštora pod Znievom.
I keď naši záhradkári tentokrát nezískali na uvedených súťažiach žiadne ocenenie, patrí im poďakovanie
za ochotu prezentovať výsledky svojej práce nielen v našej obci.
Naši záhradkári sa zúčastnili
na Svätomartinskom požehnaní
mladých vín, ktoré sa uskutočnilo
17. novembra v Úľanoch nad Žita-

vou. Vinári tu mali možnosť prezentovať a návštevníkom ponúknuť na
ochutnávku svoje mladé vína, ktoré
na začiatku požehnal správca miestnej farnosti vdp. Štefan Vojtek.
Dňa 25. novembra sa uskutočnilo
slávnostné zasadnutie Okresného
výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Nových Zámkoch pri príležitosti 60. výročia vzniku organizovaného záhradníctva na Slovensku. Pri tejto príležitosti bolo našej
Základnej organizácii v Mani a aj
našej Obci Maňa udelené ocenenie
vo forme pamätného listu za prínos
a podporu v záhradkárskej činnosti,
ktorá je na prospech všetkých našich
občanov.
AKTUÁLNE PRIPRAVUJEME:
X. ZÁHRADKÁRSKY PLES –
6. január 2018 – vstupenky v sieti
členov výboru ZO Maňa.
(Ing. Peter Hudec)

Vianočný pozdrav

Požehnané prežitie Vianočných sviatkov,
veľa zdravia a úspechov v Novom roku 2018
praje všetkým občanom starosta obce,
poslanci obecného zastupiteľstva
a pracovníci Obecného úradu v Mani.
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Vianočné
tvorivé dielne

Aktivity Folklórnej
skupiny Dolina
Folklórna skupina Dolina Maňa aj
v roku 2017 vystupovala a reprezentovala obec na mnohých podujatiach.
Boli to: Koledy kresťanov Slovenska
v Chrenovci-Brusne, Ráztočne, oslavy 1. mája v Nitre, festivaly v Jarku,
Topoľčiankach, Čeľadinciach, Dni
obce v Kmeťove, Šuriansky jarmok,
Dni remesiel v Podhájskej, Deň
otvorených dverí NR SR v Bratislave,
Klobáskový festival s medzinárodnou účasťou v Podhájskej, Komárno
- Srdce-duša -radosť- to najlepšie čo
v kraji máme, Metodické stretnutie
osvetových pracovníkov Nitrianskeho samosprávneho kraja v Podhájskej.
FSk Dolina svojim programom
dopĺňala takmer všetky podujatia
v obci: Spomienka na oslobodenie
obce, Valné zhromaždenie MO MS,
Stavanie mája, Spomienka na M. R.
Štefánika, Požitavské folklórne slávnosti, Vatra zvrchovanosti, Jubilanti,
Dni obce, Spomienková slávnosť –
110. výročie narodenia V. J. Gajdoša, Batôžkové posedenie pre členov

ZPCCH, civilné sobáše... a svojim
čepením spestrila mnohé svadby
doma i v širokom okolí.
Okrem nácvikov a vystúpení folklóristi 13. -15. októbra 2017 boli na
tanečnom sústredení v Podhájskej.
Členky FSk Dolina sa zapojili aj
do projektu Cestujeme za chuťami
Nitrianskeho kraja, ktorú pripravuje regionálna televízia TV Nitrička.
V jednej časti pripravili - maňanské oškvarkové ríteše. Záznam tejto
relácie nájdete: http://tvnitricka.
sk/cestujeme-za-chutami-nitrianskehi-kraja-mananske-ritese/.
Veľkú pozornosť sme venovali aj
šitiu, oprave a dopĺňaniu krojov. Pre
mužov sme zabezpečili nové klobúky, nohavice, vyšívané košele; pre
dievčatá nové venčeky, 1 brokátový
kroj a niektoré ďalšie doplnky.
Projekty Kroje pre FSk Dolina
a Turisticko-tanečné sústredenie finančne podporili: Obec Maňa a Nitriansky samosprávny kraj. Úprimne
ďakujeme.
(Jarmila Trungelová)

Pripravované podujatia
24. 12. 2017
28. 12. 2017
29. 12. 2017
31. 12. 2017
06. 01. 2018
24. 01. 2018
26. 01. 2018
03. 02. 2018
10. 02. 2018
17. 02. 2018
25. 02. 2018
23. 03. 2018
24. 03. 2018
27. 03. 2018
07. 04. 2018
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Roznesenie Betlehémskeho
svetla do rodín od 10:00 h
Stolnotenisový turnaj o Pohár starostu obce
Tancovačka s Dolinou
Detský Silvester
Ples záhradkárov
Odber krvi mobilnou jednotkou
Venček
Ples kresťanskej mládeže
Ples priateľov
Súťaž vo varení Starohorského guláša - 17. ročník
Mariášový turnaj
Zber vzoriek na Výstavu vín
Neverejná degustácia vín hodnotenie
Spomienka na výročie Oslobodenia obce
Verejná degustácia vín –
„Požitavská výstava vín Maňa 2018“
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27. 04. 2018
30. 04. 2018
04. 05. 2018
13. 05. 2018
27. 05. 2018
30. 06. 2018
01. 07. 2018
14. 07. 2018
29. 07. 2018
12. 08. 2018
26. 08. 2018
09. 09. 2018
15. 09. 2018
16. 09. 2018

Divadelné predstavenie žiakov základnej školy
Stavanie mája
Spomienka na Gen. PhDr.
Milan Rastislava Štefánika
Deň matiek
Oslavy sv. Urbana na Starej
hore
XXX. ročník Požitavských
folklórnych slávností - 1. deň
XXX. ročník Požitavských
folklórnych slávností - 2. deň
Vatra zvrchovanosti
Kultúrne leto v panskej záhrade
Kultúrne leto v panskej záhrade
Kultúrne leto v panskej záhrade
Hodové slávnosti – v časti
obce Malá Maňa
Hodová veselica v parku
Hodové slávnosti

10. 12. 2017 sa konali tradičné Vianočné tvorivé dielne. Je to podujatie,
na ktoré prichádza veľa návštevníkov
aj vďaka tomu, že sa tu predvádza veľa
zaujímavých výrobkov, ktoré pripravujú vo svojom voľnom čase zruční
remeselníci. Tohto roku svoje výrobky nám priniesli: Janetta Imrová, Ing.
Jana Hoppanová, Marta Srnková,
Helena Stojková, Eleonóra Sulanová,
Izabela Andrášiková Jana Porubská,
Mgr. Ján Lauro. Ďakujeme.
Poďakovanie patrí aj pani učiteľkám z Materskej školy, ktoré pripravili detský kútik a trpezlivo s deťmi
tvorili vianočné ozdoby a drobné
darčeky.
Podujatie dotvárala výstava z dielne
dievčat zo Zariadenia sociálnych služieb Kamilka. Voňavý vianočný punč
– najlepší na celom okolí – navarili
členky výboru Matice slovenskej.
A záver pekného popoludnia patril
sv. Mikulášovi, ktorý k nám prišiel,
aj so svojou družinou, na koči. Rozdal balíčky deťom v miestnej časti
Malá Maňa a nezabudol ani na deti,
ktoré ho čakali na námestí M. R. Štefánika.
(Jarmila Trungelová)

Akvizícia kníh
pre Knižnicu Vševlada
Jozefa Gajdoša v Mani
Fond na podporu umenia v programe „Akvizícia knižníc“ v roku
2017 z verejných zdrojov podporil
projekt našej knižnice s názvom Akvizícia kníh pre Knižnicu Vševlada
Jozefa Gajdoša v Mani finančnými prostriedkami vo výške 1000 €.
Z tejto dotácie knižnica nakúpila nové knihy na Knižnom veľtrhu
Bibliotéka v Bratislave. Knižničný
fond sa rozrástol o novú odbornú
a krásnu literatúru pre deti. Čitatelia
si nové knihy budú môcť vypožičať
už začiatkom roka 2018.

NORBERT GROFČÍK
- slovák, ktorý dobyl HOLLYWOOD!
V dňoch 28.6.-9.7.2017 sa konali
majstrovstvá sveta v umení – World
Championships of Performing Arts
(WCOPA) v LOS ANGELES – Hollywood California, už konkrétne
21. ročník týchto majstrovstiev, ktorých sa zúčastnilo niekoľko stoviek
súťažiacich z viac ako 50 krajín sveta.
Tejto prestížnej súťaži sa zúčastnil
aj reprezentant Slovenska, 25 ročný
tanečník, choreograf a zakladateľ
tanečnej školy N Dance Company
a tanečnej skupiny Phantoms crew,
Norbert Grofčík.

WCOPA sa súťažilo v niekoľkých
kategóriách a to – spev, tanec, modeling, hra na hudobný nástroj, herectvo a voľné vystupovanie. V porote
zasadlo niekoľko desiatok porotcov
z tých najprestížnejších filmových
a tanečných škôl, producenti, umeleckí riaditelia a mnoho známych
osobností, tanečníkov a choreografov. Napríklad ako, Amy Morgan
– tanečníčka a choreografka, ktorá
spolupracovala aj s Beyonce, Troy
Laureta – známy klávesák a aranžér
Ariany Grande a pracoval aj s Disney
umelcami, Pierre Parisien – umelecký riaditeľ Cirque du Soleil a mnohí
ďalší spolu do stovky porotcov vo
všetkých kategóriách.
Norbert Grofčík reprezentoval
našu krajinu v kategórii tanec, kde sa
z pomedzi stovky tanečníkov prebojoval z troch kôl až do samostatného
finále!
„ Tak nebola to jednoduchá cesta,
za všetkým mojim úsilím stojí nao-

zaj nespočetné množstvo hodín tréningov a príprav. Som rád, že som
mohol našu krajinu reprezentovať na
takejto významnej udalosti, a dokonca úspešne. Súťaž prebiehala v niekoľkých kolách, preliminácie – kde
vyberali z jednotlivých choreografií
niekoľko desiatok tanečníkov do semifinále a zo semifinále len 4 finalistov zo všetkých tanečných kategórii.
Najťažšie bolo asi to, že všetky tanečné štýly boli proti sebe, teda nie ako
som bol zvyknutý aj na iných súťažiach – hiphop vs hiphop, scénika
vs scénika, ale tu išlo naozaj hlavne
o to, aby sme mali dobre vystavanú
choreografiu, technicky zvládnutú
a hlavne sme museli zaujať porotu.
Napriek všetkým mojim očakávaniam som sa prebojoval až do finále,
začo som bol nesmierne rád a šťastný. Bola to taká moja méta kam by
som sa chcel dostať v tejto súťaži.
Keď som sa dostal až sem, vedel som,
že mám nádej to vyhrať aj celé. Všetko svoju energiu a silu som venoval
do svojho finálového vystúpenia

za Champion of the World – Division Winner, kryštálová guľa za postup do finále a tanečné štipendium
na 30 dní v jedných z najprestížnejších tanečných škôl na svete Millenium Dance Complex v Los Angeles.
Som veľmi vďačný za všetko čo som
dosiahol a každý jeden môj úspech si
veľmi vážim, pretože viem aká drina
stojí za tým. No neprestávam na sebe
pracovať aj naďalej, pretože majster
sveta môže byť každý deň niekto iný
a viem, že na svete je tisícky tanečníkov, ktorí sú tiež veľmi talentovaní a vynikajúci, takže netreba zaspať
na vavrínoch.
Plány mám ešte veľké a uvidíme
kam ma osud zaveje ďalej, všetku
svoju energiu venujem momentálne
prípravám letného tábora N DANCE KEMP a mojej tanečnej škole
N Dance Company v Nitre. No už
teraz sa teším na nové zážitky a prípravy nových choreografií a videoklipov“

a vďaka tomu a aj mojej podpore, ľuďom ktorí stáli pri mne počas celého
pôsobenia v LA a taktiež ľuďom, ktorí
boli so mnou priamo aj na finálovom
večeri, som to dobojoval až do vytúženého konca! Podarilo sa mi vyhrať
celú našu tanečnú kategóriu a získať
titul Grand Champion of the World za kategóriu tanec. Moja radosť
bola nesmierna a nebolo to jediné
ocenenie, ktoré som získal. Bolo ich
dokonca niekoľko – zlaté umiestnenie v kategórii open, zlaté umiestnenie v kategórii hiphop/funk, plaketa
Máňanský hlásnik
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Rybárske preteky dospelých
Maňa 2017
Aj v tomto roku sme pripravili rybárske preteky dospelých „O pohár
starostu obce Maňa“. Z počtu 77 sa
do týchto pretekov zapojilo iba 32 rybárov. Na miestnom rybníku sa súťažilo od 7:00 do 12:00 hodiny. Pred
začiatkom pretekov sme účastníkov
posilnili omasteným chlebom s cibuľou. Prvé miesto a putovný pohár získal Pavol Cobori, ktorý chytil
3 kaprov, s celkovým počtom 163
bodov. Druhé miesto získal Vojtech
Gatyáš, ktorý chytil 2 kaprov s počtom bodov 109. Tretí bol Ivan Košťál s jedným kaprom (dĺžka 55 cm,
váha 2,75 kg), štvrtý bol Peter Sirček
s jedným kaprom (dĺžka 55 cm, váha
2,60 kg), piaty bol Stanislav Meňhert
s jedným kaprom o dĺžke 53 cm,
šiesty bol Ing. Jozef Guláš s jedným
kaprom 51 cm, siedmy Ján Jurík
s jedným kaprom 50 cm, ôsmy bol
Ján Horník s jedným kaprom 49 cm.

Spolu bolo ulovených 11 kaprov, čo
je viac ako vlani.
Sponzormi pretekov boli: Obec
Maňa, Agro Žitava Šurany, predajňa
rybárskych potrieb Peter Décsi Nové
Zámky, Petra Kotlárová, Ing. Peter
Hudec, Ing. Jozef Guláš, Ľubomír
Gajdoš, Mário Hajabač, GjuraNedzad a ďalší nemenovaní sponzori.
Osobitne chcem poďakovať Ing.
Miroslavovi Kanásovi, od ktorého
sme dostali jahňa na dobrý perkelt,
ktorý pripravila Slavomíra Tináková a chutné halušky k nemu Elena
Chromeková.
Rybárske preteky zastrešovali rozhodcovia z Vrábel, Vlkasu a Mane.
Verím, že v budúcnosti sa pretekov
zúčastní viac rybárov, aby vynaložené úsilie organizátorov bolo efektívnejšie. Petru zdar!

Rybári a kultúra
Naši rybári sa okrem chytania
rýb zapájajú i do diania v obci.
Príkladom môžu byť Požitavské
folklórne slávnosti, kde naši členovia: Vojtech Gatyáš, Marek Hanko, Mgr. Martin Hoppan, Mário
Hajabač, Mgr. Marek Zifčák a Ján
Jurík pripravili občerstvovací stánok pre účinkujúcich. Účastníkom
PFS chutilo dobré máňanské víno
a koláče.(Vojtech Gatyáš)
Pripravujeme:
Apríl 2018 - školenie mladých rybárov od 3 do 15 rokov
Jún 2018 - detské rybárske preteky pri príležitosti MDD
Jún 2018 - rybárske preteky dospelých
Okrem toho pozývame všetkých,
ktorí vedia hrať kráľovskú hru mariáš na Požitavskú ligu v mariáši,
ktorá sa bude konať 25. 2. 2018
v KD Maňa.
(Vojtech Gatyáš)

(Vojtech Gatyáš)

Detské rybárske preteky 2017
Tak ako každý rok, i teraz sme pripravili pri príležitosti MDD detské
rybárske preteky. Tento rok sa pretekov zúčastnilo 62 detí, čo je o jedného mladého rybára viac ako vlani.
Z tohto počtu bolo 27 dievčat a 35
chlapcov. Pretekárov tradične privítal starosta obce Ing. Igor Sádovský
a za organizátorov Vojtech Gatyáš.
Súťažilo sa na počet ulovených rybičiek a na najväčšiu ulovenú rybu.
Víťazom pretekov v počte ulovených
rybičiek sa stal Tomáš Sojka s počtom 40 kusov. Druhá bola Alexandra
Banásová s počtom 22 kusov a tretia
bola Michaela Straňáková s počtom
21 kusov. Najväčšiu rybu ulovila Karin Zifčáková, a to pleskáča o dĺžke

42 cm! Dovedna bolo ulovených 224
rybičiek, čo je oproti minulému roku
veľmi málo. Ryby boli vypustené do
rieky Žitava na jej zarybnenie. Všetci pretekári boli odmenení vecnými
cenami, ktoré im venovali sponzori.
Sponzormi boli obce: Maňa, Kmeťovo, Dolný Ohaj, Michal nad Žitavou,
Vlkas, Radava, MsO SRZ Šurany,
predajňa rybárskych potrieb Peter
Décsi Nové Zámky, Zdeno Maďar,
Marián Straňák, Pavol Šlechta, Milan
Banás, Vladimír Turan, p. Juraško,
Erika Karolová, Mário Hajabač, Marek Kročka, Ľubomír Mésár, Ing. Peter Hudec, Stanislav Meňhert, Elena
Chromeková, Jozef Guláš, Tomáš
Báni a ĽSNS.

Okrem vecných cien bolo pripravené pre všetkých občerstvenie a rôzne sladkosti. Aj touto cestou ďakujem všetkým sponzorom a rybárom,
ktorí zabezpečovali zdarný priebeh
pretekov, nakoľko bez ich nezištnej
pomoci by sa preteky neuskutočnili.
Záujem detí o rybárske preteky sa
každý rok zvyšuje, a preto je potrebné vodu prehĺbiť, rozšíriť a upraviť
okolie. Petru zdar!
(Vojtech Gatyáš)
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