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o toto pracovné miesto a na základe
ústneho pohovoru stanovila poradie ich
úspešnosti.
29.12.2017 – Obec prevzala prenajaté
priestory ambulancie všeobecného lekára od MUDr. Vladimíra Viciana, ktorý
ukončil prenájom a na základe nájomnej
zmluvy ich odovzdala novému nájomcovi, štatutárovi spoločnosti MEDANEST
s.r.o., MUDr. Milošovi Bartkovi.

8.12.2017 – Na podporu cestovného
ruchu naša obec získala dotáciu z Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške
1756,80 €. Touto sumou bol podporený
projekt „Predstavujeme Maňu – náučné
prechádzky obcou“, v rámci ktorého bolo
navrhnutých a vyrobených 12 veľkoplošných tabúľ náučného chodníka „História a súčasnosť obce Maňa“. V budúcom
roku budú tabule umiestnené pri zaujímavých lokalitách našej obce a predstavia rímskokatolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie, kaštieľ, národopisnú
expozíciu, park, mlynárstvo, kalvínsky
kostol, „Kiš Valkáz“, vinohradníctvo
na Starej hore, rybolov na rybníku a keltské pohrebisko.
14.12.2017 – Obecné zastupiteľstvo
na svojom XIX. Zasadnutí prerokovalo

21 bodov programu a schválilo 16 uznesení.
19.12.2017 – Starosta obce na obecnom
úrade v mene všetkých občanov našej
obce poďakoval MUDr. Vladimírovi
Vicianovi za jeho 19-ročné pôsobenie
a obetavú službu všeobecného lekára
na našom zdravotnom stredisku. Túto
službu na vlastnú žiadosť rozhodnutím Nitrianskeho samosprávneho kraja
ukončil k 31.12.2017 a od 1.1.2017 ho
v tejto službe nahradil MUDr. Miloš
Bartko.
20.12.2017 – Výberová komisia pre vyhodnotenie výberového konania na obsadenie pozície „účtovník obecného
úradu“ posúdila prihlášky uchádzačov

4.1.2018 – Výberová komisia vyhodnotila cenové ponuky na „Výrub, likvidáciu drevín a náhradnú výsadbu“, ktoré
boli obci doručené na základe zverejneného verejného obstarávania. Z troch
cenových ponúk bola najvýhodnejšia
od firmy SK Energo – Wood, s.r.o.,
u ktorej si obec následne objednala výrub topoľov v areály futbalového ihriska
a náhradnú výsadbu v zmysle povolenia
na výrub týchto drevín.
22.1.2018 – Obec v spolupráci s Obecným futbalovým klubom pripravila
a odoslala na Slovenský futbalový zväz
žiadosť o poskytnutie finančného príspevku vo výške 27 000 € na výstavbu
krytej tribúny v areály futbalového ihriska. Celkový plánovaný rozpočet pre
tribúnu s kapacitou 102 miest na sedenie
je 38 880 €.

29.1.2018 – Na budove domu kultúry boli tekutou gumoasfaltovou zmesou
zaizolované viaceré miesta poškodenej
strešnej hydroizolácie, cez ktoré počas
rozpúšťania sa naviateho snehu začalo
zatekať do jednej miestnosti a na viacerých miestach dochádzalo k vlhnutiu
vonkajších omietok.

31.1.2018 – V priebehu januára pracovníci obce vykonávali opravy a údržbárske práce na obecnom majetku, obnovili strhnuté prekrytie zadného vchodu
do domu smútku v Malej Mani, opravili
odtrhnuté dvere v šatni športovej kabíny,
vchodovú bránu na Domovine 1, kúrenie
v budove zdravotného strediska, vykonali
opravy verejného osvetlenia, zo záhonov
na námestí odstránili vyschnuté trsy tráv,
zbierali odpady z verejných priestranstiev, vykonali demontážne a montážne
práce na zdravotnom stredisku, ako prípravu na výrub topoľov rozobrali pletivo a stĺpiky oplotenia okolo futbalového
areálu a elektrické káble ozvučenia ihriska, v rámci opravy oplotenia „Pajty“ rozobrali poškodené oplotenie na východnej strane, kosili priestory parku, ....

30.1.2018 – Na križovatke ulici I. Ďungela bola stará dopravná značka „Daj
prednosť v jazde“ nahradená novou,
rovnako na ulici Zakostolská bola vymenená značka „Prejazd zakázaný“ a pre
potreby regulácie dopravy počas Požitavských folklórnych slávností bolo zakúpených 9 prenosných dopravných značiek
so stojanmi.

31.1.2018 – Výbava sociálnych priestorov – WC v dome kultúry bola doplnená
o zásobníky papierových utierok.

1.2.2018 – V súvislosti s nástupom
nového všeobecného lekára bola ambulancia na zdravotnom stredisku vybavená novými stolmi, kancelárskymi
stoličkami, plastovými stoličkami pre
pacientov, vodovodným drezom, chladničkou, smetným košom, zásobníkmi
na utierky, tromi novými archívnymi
skrinkami, dvere boli upravené tapacírom a zákonná lekárska výbava bola
doplnená resuscitačným setom a otoskopom.

2.2.2018 – V súvislosti s novými zákonnými povinnosťami lekárov bol
do jednotlivých lekárskych ambulancií
v budove zdravotného strediska optic2
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kým káblom zavedený prístup k internetu, ktorý budú môcť naši lekári využívať bezplatne.

2.2.2018 – V budove zdravotného strediska boli obnovené sociálne priestory
WC. Vykonaná bola kompletná demontáž zariadenia, odstránená bola stará
dlažba a omietky, uložené boli nové keramické dlažby a obklady stien, následne
bola obnovená maľovka, inštalácia záchodov, umývadiel a prietokových ohrievačov vody a doplnené boli zásobníky
papierových utierok a odpadové koše.

2.2.2018 – Na časti ulice V. J. Gajdoša
bol povedľa cesty vybudovaný odvodňovací žľab pre odvedenie prebytočnej dažďovej vody do jarku na ulici Žitavská.

5.2.2018 – Na futbalovom ihrisku
na budove športovej kabíny boli pôvodné staré latkové dvere vo vonkajších

vchodoch do WC pre verejnosť nahradené novými plastovými.

8.2.2018 – Na základe vyhodnotenia
5-tich cenových ponúk, ktoré boli obci
doručené v rámci procesu verejného
obstarávania, obec podpísala zmluvu
na 3. etapu výmeny okien na budove
domu kultúry. V rámci tejto etapy budú
vymenené všetky okná a balkónové dvere na 2. poschodí, okná schodísk a suterénnych miestností. Touto etapou bude
ukončená výmena okien na celej budove.

9.2.2018 – V cintoríne vo Veľkej Mani
boli vybudované 4 úseky chodníkov
zo zámkovej dlažby v celkovej dĺžke 330 m,
s plochou 455 m2, v celkovej hodnote
21 117,35 €.

12.2.2018 – Vzájomnou kúpou a predajom medzi obcou a pánom Jozefom
Uharčekom boli vlastnícky usporiadané
priľahlé plochy rodinného domu a verejného priestranstva v Malej Mani, čím
obec získala do svojho vlastníctva plochu miestnej komunikácie – chodníka
s výmerou 41 m2, ktorá bola doteraz súkromným vlastníctvom.

12.2.2018 – Na základe výsledku výberového konania obec uzatvorila s Ing.
Matejom Polákom pracovnú zmluvu
na obsadenie pracovného miesta účtovníka obecného úradu na dobu jedného
roka v čase zastupovania počas materskej
dovolenky.
14.2.2018 – Zariadenie ambulancie
všeobecného lekára obec doplnila zdravotníckou váhou na meranie váhy a výšky pacientov.

22.2.2018 – Národné informačné stredisko Slovenskej republiky aj za rok 2017
udelilo našej obci „Pečať Rozvoja miest
a obcí“. S pomedzi 2.926 slovenských
obcí a miest, ktoré prešli hodnotením
zameraným na finančnú a majetkovú
bonitu bola obec Maňa vyhodnotená ako
obec s predpokladom stabilného rozvoja,
s vysokou efektivitou využívania financií
a majetku a vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj.

19.2.2018 – V Malej Mani bola vybudovaná zvyšná časť chodníka povedľa
hlavnej cesty od železničnej zastávky
smerom do dediny v dĺžke 85 m v celkovej hodnote 5985 €. Súčasťou nového
chodníka je i mostík – priepust, ktorý je
napojený na priepust pod cestou.

20.2.2018 – Vo všetkých troch miestnostiach knižnice bola vykonaná obnova maľovky stien, náter radiátorov
a namiesto pôvodných garníž a záclon
boli namontované vertikálne žalúzie.

28.2.2018 – Pracovníci obce v priebehu februára na ulici Dlhá vymenili strhnuté vedenie obecného rozhlasu a nainštalovali nový amplión, na Dolinskej
ulici opravili poškodené zábradlie mosta, kamennou drťou upravili priestor
začiatku odvodňovacieho žľabu na ulici
V. J. Gajdoša, z parku odstránili spadnutý strom, čistili kríkmi zarastený priestor
ohrady cintorína vo V. Mani, obnovovali
oplotenie areálu „Pajty“, vykonali rozsiahlu opravu poškodeného mulčovaMáňanský hlásnik
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ča, vykonávali zimné údržby verejných
priestranstiev a budov, ...
Verejnoprospešní pracovníci dokončili
kosenie priestorov parku, zbierali odpadky z parku a verejných priestranstiev.
Čistili, zametali chodníky a parkoviská.

Dolinského potoka v priestore parku,
odstránili z neho náletové dreviny a vykosili ho, čistili a upravovali priestor
zberného dvora na „Pajte“, rozseparovali
elektroodpad, odviezli do zberných surovín vyše 2 tony vyseparovaného kovového odpadu, vykonávali údržbárske práce
v obecných budovách, vykonaná bola
tiež oprava vysokozdvižnej plošiny a jej
príprava na STK, pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce vyzbierali odpadky v parku, z verejných priestranstiev
a povedľa ciest 2. a 3. triedy v celom katastri našej obce, pričom vyzbierali vyše
70 vriec odpadu, odstraňovali náletové
dreviny z parciel viníc a iné.

12.3.2018 – V kultúrnom dome v podlahe priestoru kuchyne bolo potrebné
vymeniť časť vodovodného potrubia,
z ktorého v dôsledku prehrdzavenia presakovala voda do podlahy, stropu a stien
priľahlých miestností.

20.4.2018 – Obec prostredníctvom veterinárneho lekára vykonala opäť odchyt
dvoch túlavých psov, ku ktorým sa nehlásil žiadny majiteľ.
23.4.2018 – V období od 9. do 23. apríla bol nákladným autom s mechanickým
nakladacím ramenom vykonaný pravidelný jarný zber konárov a následne
bol urobený ručný zber zvyškov. Celkove
bolo z obce odvezených 55 vlečiek drevnej hmoty, čo predstavuje množstvo cca
110 ton a to je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zatiaľ najväčší zber.
13.3.2018 – Obecné zastupiteľstvo
v Mani na svojom XX. zasadnutí prerokovalo 24 bodov programu a prijalo
17 uznesení.
29.3.2018 – V budove „Lekárne“ obec
s účinnosťou od 1. apríla 2018 opäť prenajala voľný nebytový priestor pre zriadenie prevádzky kaderníctva.
29.3.2018 – V priebehu marca pracovníci obce vykonávali opilovanie stromov a strihanie stromov na verejných
priestranstvách a obecných pozemkoch,
spilovanie stromov podľa objednávok
občanov, vyčistili od odpadov koryto
4
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25.4.2018 – Priestor bývalého hliníka v strede Malej Mane bol v minulosti
často znečisťovaný stavebnými a komunálnymi odpadmi. Pred niekoľkými
rokmi obec tieto odpady vyseparovala
a odviezla na riadnu skládku odpadov.

Následne počas predchádzajúcich rokov
bol celý priestor hliníka postupne zavážaný zeminou a v súčasnosti sme celú
túto plochu strojovo zarovnali aby po
zatrávnení mohla slúžiť deťom i dospelým pre športové, rekreačné a oddychové
aktivity.

30.4.2018 – Pracovníci obce v priebehu apríla obnovili východnú časť oplotenie priestorov „Pajty“, vymenili poškodené stĺpy a staré pletivo, na futbalovom
ihrisku odstránili zvyšnú časť oplotenia,
ktoré bolo poškodené a prerastené kríkmi a odstránili korene kríkov, vykonali
dozber konárov v obci, odviezli na skládku komunálneho odpadu vyzbierané veľkoobjemové odpady, doviezli a pripravili
stromy pre stavanie „májov“, vypleli pieskovisko detského ihriska, kosili verejné
priestranstvá, ...

30.4.2018 – Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce pokračovali
v odstraňovaní náletových dreviny z parciel viníc, pomáhali pri zbere konárov
a regulácii dopravy pri zbere na hlavných
cestách, zbierali odpadky z verejných
priestranstiev, vyčistili umelý potôčik
na námestí a doručovali občanom poštu
obecného úradu.

2.5.2018 – V rámci národných projektov „Chceme byť aktívny na trhu práce
(50+)“ a „Podpora zamestnávania OuZ
prostredníctvom vybraných aktívnych
opatrení na trhu práce - 3“ obec uzatvorila s Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny dohody, na základe ktorých
obec vytvorila na dobu 6 a 12 mesiacov
4 pracovné miesta pre vykonávanie verejnoprospešných prác.

29.5.2018 – Pre zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie bolo na základe
žiadosti obce a povolenia OkÚ, Odboru
cestnej dopravy a miestnych komunikácií na križovatke hlavnej cesty na Domovine a ulice Ľ. Štúra osadené dopravné
zrkadlo.

4.6.2018 – Obec prevzala od spracovateľa projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu pre investičnú akciu
„Rekonštrukcia okien telocvične“.
5.6.2018 – V dosial neosvetlených častiach oboch cintorínov vo Veľkej i v Malej
Mani bolo doplnené verejné osvetlenie
pozostávajúce z „ledkových“ svietidiel
umiestnených na nových 10 metrov vysokých stĺpoch.

9.5.2018 – Obecné zastupiteľstvo
na svojom XXI. zasadnutí schválilo 30%nú spoluúčasť Obce Maňa na financovanie projektu „Rekonštrukcia telocvične
ZŠ s MŠ“ a schválilo tiež zámenu nehnuteľného majetku medzi obcou Maňa
a Nitrianskym samosprávnym krajom
k vzájomnému usporiadaniu pozemkov
pod miestnou komunikáciou a cestou
II. triedy č. 511.
11.5.2018 – Obec v spolupráci so ZŠ
s MŠ podala na Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR žiadosť o dotáciu na financovanie projektu „Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ, Školská 1,
941 45 Maňa“ v rámci Výzvy na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie
na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov
v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične. Projekt zahŕňa
izoláciu strechy, osvetlenie a vykurovanie telocvične.
12.5.2018 – Tak isto ako v predchádzajúcich rokoch bol opäť vykonaný chemický postrek 21 stromov pagaštanu
konského na verejných priestranstvách
našej obce proti škodcovi Ploskánikovi
pagaštanovému, ktorý spôsobuje poškodenie s skoré usychanie listov.

31.5.2018 – Pracovníci obce v priebehu mája hlavne kosili verejné priestranstvá, park, odstránili z parku popadané konáre, ostrihali živé ploty na námestí, odviezli vytrhané korene kríkov
z priestoru okolia futbalového ihriska,
vykonali prepravu a zemné práce okolo
kostola, vymenili cykloturistické mapy
v tabuliach pred KD, ... .

Verejnoprospešní pracovníci tiež kosili
v parku, prehlbovali jarok na ul. Ľ. Štúra, vyplievali záhony na námestí, čistili
a zametali cintorín, parkoviská, oplotenie cintorína, cesty, chodníky, žľaby, budovu skladu v základnej škole, ... .

Fotografickú dokumentáciu diania v obci nájdete vo fotogalérii na obecnej web-stránke.
Ing. Igor Sádovský
Máňanský hlásnik
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Venček 2018
Každoročne s prichádzajúcou jeseňou začína „kurz spoločenských tancov“ pre našich deviatakov. Inak to
nebolo ani tento rok. Každú stredu

im za ten krátky čas vyrástli. Zhasli
svetlá, začala pomalá hudba a začína
to, na čo všetci čakali – vstup do mladosti. Prajeme našim deviatakom

sme sa stretávali v kultúrnom dome,
dobre naladení a sústredení naučiť sa
štandartné či latinsko-americké tance. Absolventi boli od už od začiatku
kurzu veľmi vnímaví, a preto aj ich
tanečné výsledky boli docenené.
Prišiel 26. január 2018, kedy sa konal ich venček. Naši deviataci - chlapci a dievčatá – nádherne oblečení,
trochu vážni – veď to patrí k takejto udalosti a pyšní rodičia, ktorí
s hrdosťou pozerali na svoje deti, ako

veľa múdrych rozhodnutí, optimizmu do ďalších dní a rokov.
(Mária Černáková, Martin Sojka
– lektori tanca)
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Zbor pre občianske záležitosti
v nedeľu, 11. 3. 2018 pozval do kultúrneho domu najmladším našim
občanom a ich rodičom. Pozvali sme
19 detičiek, ktoré majú trvalé bydlisko v našej obci. Po krátkom kultúrnom programe sme ich zapísali
do Pamätnej knihy obce a spoločne
sme strávili ich prvú detskú párty.
Okrem úprimných prianí sme rodičom odovzdali aj drobné darčeky
a kvietok. Aj touto cestou vítame deti
narodené v roku 2017. Sú to: Lesana
Hanková, Leo Bock, Martin Lucas
Palášthy, Dominika Černáková, Matej Žigray, Michel Adou, Matúš Kováč, Tomáš Gubric, Sofia Holková,
Jakub Vízy, Filip Figa, Viktor Pecho,
Lenka Mázorová, Michal Cigáň, Dorian Drappan, Katarína Lauruská,
Adela Janeková, Kristína Baťalíkova
a Viktória Gubricová.
(Jarmila Trungelová)

Fašiangové posedenie pre seniorov
Fašiangové posedenie pre seniorov sa konalo 4.2.2018. Okrem tradičného
fašiangového pohostenia seniorov svojim programom pozdravili najmenší
folklóristi – Detský folklórny súbor Dolinka so svojou Máňanskou muzičkou.
(Jarmila Trungelová)

Viliam Sojka - pedagóg, politik
Z podnetu MO SNS v Mani sa
dňa 27. 2. 2018 na cintoríne v Kmeťove konalo spomienkové stretnutie na nášho rodáka Viliama Sojku.
Stretnutie sa konalo pri príležitosti
jeho nedožitých 80-tych narodenín.
JUDr. PaedDr. Viliam Sojka sa narodil 27. 2. 1938 v obci Veľká Maňa,
v rodine maloroľníka. Vyrastal spolu
s ďalšími štyrmi súrodencami.
Základné vzdelanie získal v rodnej obci, stredoškolské vzdelanie
na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach a v štúdiu ďalej
čoval na Vyššej pedagogickej škole
v Banskej Bystrici, odbor dejepis - zemepis. Ako učiteľ pôsobil na základ-

Uvítanie detí
narodených
v roku 2017

ných deväťročných školách v Michale nad Žitavou a v Šuranoch. V roku
1960 sa priženil do obce Kmeťovo,
kde aktívne pracoval ako správca
Osvetovej besedy a v rokoch 1974–
1981 vo funkcii predsedu MNV.
Od roku 1980 začal pracovať na Odborovom zväze pracovníkov školstva
a vedy v Bratislave ako inšpektor bezpečnosti práce. Po ukončení štúdia
na Právnickej fakulte UK v Bratislave v roku 1986, začal pracovať na Ministerstve školstva SR.
Počas celého svojho života sa vždy
angažoval v riešení národných otázok
a ako zanietený národovec sa aktívne
zapájal do práce v Matici slovenskej.

Od roku 1990 bol spoluzakladateľom a podpredsedom Slovenskej
národnej strany. Za poslanca SNS
v NR SR bol zvolený v roku 1992, kde
pôsobil do svojej predčasnej smrti
24. 7. 1993. Ako poslanec v NR SR
pôsobil v Ústavno–právnom výbore a spolupodieľal sa - po vytvorení
samostatnej Slovenskej republiky na tvorbe Ústavy Slovenskej republiky, ktorú predkladala do NR SR
skupina poslancov za SNS. Aktívne
zakladal miestne organizácie SNS na
južnom Slovensku a pokiaľ to bolo
možné, pomáhal najmä školám a samosprávam obcí pri získavaní financií na ich modernizáciu a presadzovaní inovačných projektov.
(Jarmila Trungelová)

Oslobodenie obce
Pri príležitosti 73. výročia oslobodenia našej obce - 27. marca - sa niekoľko
desiatok obyvateľov stretlo pri Pamätnej tabuli pred kultúrnym domom, aby
si pripomenuli túto tragickú udalosť v dejinách nášho štátu. Po úvodnej básni, príhovoroch sme položili veniec a zaspievali hymnické piesne.
Tejto pietnej udalosti sa zúčastnila aj poslankyňa NR SR Eva Smolíková,
hostia zo okresnej organizácie Slovenskej národnej strany v Nových Zámkoch, Matice slovenskej, starostovia obcí Maňa a Kmeťovo.
(Jarmila Trungelová)

Stavanie mája

99. výročie úmrtia Milana Rastislava
Štefánika a Výročná členská schodza
Miestneho odboru Matice slovenskej
v Mani
04. 05. 2018 sme si pripomenuli
osobnosť Milana Rastislava Štefánika. Pietna spomienka sa konala pri
jeho buste na námestí. Kvety k jeho
buste položila poslankyňa NR SR
Eva Smolíková a predseda MO SNS v
Mani JUDr. Ladislav Černák; za Maticu slovenskú Jarmila Trungelová,
predsedníčka MO MS v Mani a Ing.
Igor Sádovský, starosta obce Maňa.
Po skončení sa konala Členská

schôdza Matice slovenskej v Mani.
Matičiari zhodnotili svoju prácu za
rok 2017, vypočuli si správu o hospodárení za rok 2017, plány na rok
2018. Osobitnú pozornosť venovali
výmene členských preukazov, prijatiu nových členov, v diskusii sme
si vymenili svoje poznatky, návrhy
a ubezpečili sa, že Matica slovenská
má svoje opodstatnenie aj v 21. storočí. Pripomenuli sme si aj jubileum

je tradičné podujatie, ktoré sa každoročne koná v našej obci. Tohto roku
sme máj postavili 29. apríla 2018 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)

dlhoročnej členky MO MS - Ľudmily Horníkovej, ktorá divadelníctvu
v obci, aktivitám na poli národnom
venovala takmer celý svoj život. Na
záver sa podávala chutná večera,
ktorú pripravila prevádzka p. Heleny
Hajnalovej. Touto cestou ďakujeme
za finančný príspevok na činnosť
Obci Maňa, Nitrianskemu samosprávnemu kraju a Matici slovenskej.
(Jarmila Trungelová,
predsedníčka MO MS Maňa)

Máňanský hlásnik
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Návšteva Európskeho
parlamentu v Bruseli

kde práve zasadal výbor Životného
prostredia, verejného zdravia a bezpečnosti potravín.
Po krátkom brífingu o fungovaní
Európskeho parlamentu a Európskej

Na pozvanie nášho europoslanca
za Smer SD - Borisa Zalu - Folklórna skupina Dolina Maňa navštívila
v dňoch 22.- 25. mája 2018 Európsky
parlament v Bruseli.
Po dlhej, úmornej, takmer 18-hodinovej ceste, nás osobne privítal
p. europoslanec na slávnostnej večeri, kde zdôraznil: „že má k nášmu regiónu a folklóru osobný vzťah a preto je veľmi rád, že sme merali takú
dlhú cestu a prišli sa osobne pozrieť
ako funguje Európska únia“.
Druhý deň bol pre nás priam sviatočný. V máňanských krojoch sme
absolvovali bohatý program. Diskutovali sme s veľvyslancom SR pri
NATO Radovanom Javorčíkom, vypočuli sme si prednášku o fungovaní
NATO, o bezpečnosti Európy a zaujímali sme sa aj o bezpečnosť našej
krajiny.

únii nasledoval príhovor a diskusia
s europoslancami Borisom Zalom
a Monikou Smolkovou. V rámci
europarlamentu sú obaja zaradení
do frakcie socialistov, pán Zala sa
špecializuje na zahraničnú politiku
a pani Smolková na rozvoj vidieka.

Potom sme navštívili múzeum
House Of European History, kde sa
obohatili o nové poznatky vzniku
európskych štátov. Návštevu Europarlamentu sme začali obedom
v parlamentnej reštaurácií. Potom
sme si prezreli rokovaciu miestnosť,

Na pamiatku sme obom europoslancom odovzdali upomienkové darčeky a samozrejme nemohlo chýbať
fotenie pri vlajkách. Posledný deň
nášho pobytu v Bruseli sme si prezreli historické zaujímavosti mesta
- Grand place, Manneken piss, Yanneken piss, Little Europe, Atómium.
Počas celého nášho pobytu sa o nás
vzorne starala asistentka B. Zalu pani
Lýdia Miartus a externá spolupracovníčka Paulína Salopek. Ďakujeme
za nevšedný zážitok.
(Jarmila Trungelová)
8
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Jubilejný XXX. ročník Požitavských
folklórnych slávností Maňa 2018
sa konal počas dvoch dní. V sobotu, 30. júna 2018 sa slávnosti začali
príhovorom starostu obce Ing. Igora
Sádovského a predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Milana
Belicu. V úvode sa predstavila Ľudová hudba Máňanská muzička so svojimi mladými hudobníkmi.

ponúkali máňanské dobroty a vínko.
Pred začiatkom hlavného programu
divákov v parku zabávala Kysucká
vrchárska heligónka.
Slávnosti sa začali tradičnou piesňou Prekrásna je tá panská záhrada
v podaní Máňanskej muzičky a takmer osemdesiatkou domácich folkló-

Kamenec - Machulince, Folklórna
skupina Dolina – Maňa, Detský folklórny súbor Borinka – Nitra a Folklórny súbor Furmani – Nitra.
V programe „Pozdravy hostí“ sa
predstavil Detský folklórny súbor
Dratvárik zo Slovenskej Ľupče a Folklórny súbor Dopravár z Bratislavy.

V programe „Stretnutie po rokoch“ vystupovali: FSk Dolina – Maňa, FSk Jaročan – Jarok, FSk Hájiček - Chrenovec -Brusno a FSk Bukovina – Kšinná. Záver sobotného
programu patril Folklórnemu súboru Kopaničiar z Myjavy. Po skončení programu nasledovala ľudová veselica.
Slávnosti pokračovali popoludní
v nedeľu, 1. júla 2018 krojovaným
sprievodom obcou. Sprievod sa pohol od kultúrneho domu a skončil
v mieste slávností – v parku. Počas
sprievodu bolo pre účinkujúcich pripravených päť zastávok, kde domáci

ristov od 5 do 80 rokov. Po príhovore
starostu obce Ing. Igora Sádovského
a poslanca NSK Ing. Ladislava Marenčáka autor knihy Žitava - PaedDr.
Miroslav Polák – slávnostne odovzdal knihu širokej verejnosti. Knihu
vodou z rieky Žitava pokropila vedúca Folklórnej skupiny Dolina Maňa
Mgr. Mária Bednárová.
Regionálny program „Život na Žitave“ čerpal námet z uvedenej knihy
a účinkovali: Detský folklórny súbor
Dolinka Maňa, Detský folklórny súbor Uľanček - Úľany nad Žitavou,
Detský folklórny súbor Zlatňanka
- Zlaté Moravce, Foklórna skupina

V záverečnom programe „Pozdravy zo zahraničia“ sa divákom predstavili: Kultúrno-osvetový spolok
Štefánik z Lalite (Srbsko), Folklórny
súbor Kriváň z Berissa pri Buenos
Aires (Argentína) a Folklórny súbor
Cifra Uherské Hradiště (Česká republika).
Okrem hlavného programu boli
pripravené sprievodné podujatia:
Jarmok ľudových remeselníkov,
Prehliadka národopisnej expozície
v priestoroch základnej školy, Výstava obrazov: Žitava, živé vysielanie
Hudobných pozdravov Rádia Regina
z Námestia M. R. Štefánika.

Máňanský hlásnik
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OBEC MAŇA ĎAKUJE
SPONZOROM PFS 2018
• ADAL, s. r. o., Vráble
• AGRO KVET - Marian Beduš,
Maňa
• Alexander ŠUBA, Malá Maňa
• COOP JEDNOTA, Nové Zámky
• ČSU, s. r. o., Maňa

NIA, 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

• Detská ambulancia - MUDr Mária Hajdenová, Maňa
• ESPRESSO MÁRIA, Maňa
• FIERO WINE - František Švec,
Kmeťovo
• FOND NA PODPORU UME-

• Ľubica LONTOŠOVÁ - Ľuboš
MAJOR, Maňa
• LÚČNICA spol. s r. o., Lúčnica
nad Žitavou
• Mário HAJABAČ, Maňa
• MATICA SLOVENSKÁ

10
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• NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY
KRAJ
• Obce: Dolný Ohaj, Hul, Podhájska, Michal nad Žitavou, Kmeťovo
• PaedDr. Miroslav POLÁK, Nitra
• Peter HAJNALA, Maňa
• PIZZERIA SIMI, Maňa
• Pekáreň - Jozef Oremus, Bánov
• ROĽNÍCKY MLYN, s. r. o., Veľké
Lovce
• TEXTIL PETRA - Petronela
Kotlárová, Maňa
• Tlačiareň MERKUR, s. r. o., Dolný Ohaj
• Tupperware Banská Bystrica –
Erika a Patrik Karoloví
• VITO-PLAST – Jozef Oroszi,
Vlčany
• VÍNO BALÁŽI – Roman Baláži,
Lúčnica nad Žitavou
• ZMRZLINA - Dušan Janček,
Maňa
• Zsolt TÁRNOK - Róbert SZABO,
Hurbanovo
Okrem sponzorov ďakujeme aj
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu
Požitavských folklórnych slávností
- Maňa 2018:
Ľudovým remeselníkom a účinkujúcim:
• Máňanská muzička
• FSk Jaročan Jarok
• FSk Bukovina Kšinná
• FSk Hájiček Chrenovec-Brusno
• FSk Dolina Maňa
• FS Kopaničiar Myjava
• Kysucká vrchárska heligónka
• DFS Dolinka Maňa
• DFS Úľanček Úľany nad Žitavou
• DFS Zlatňanka Zlaté Moravce
• FSk Kamenec Machulince
• DFS Borinka Nitra

•
•
•
•

FS Furmani Nitra
DFS Dratvárik Slovenská Ľupča
FS Dopravár Bratislava
Kultúrno-osvetovému spolku
Štefánik Lalič – Srbsko
• Folklórny súbor Kriváň z Berissa
pri Buenos Aires – Argentína
• Folklórny súbor Cifra Uherské
Hradište – Česká republika
Príprava stánkov na trase sprievodu:
• Základná škola s materskou školou Maňa
• Zariadenie sociálnych služieb
Kamilka Maňa

• MO Slovenského rybárskeho
zväzu Maňa
• Zväz postihnutých civilizačnými
chorobami a Zväz telesne postihnutých Maňa
• Rodiny: Foltínová, Strőmplová
a Bugárová
Zabezpečenie poriadku:
• ZO Slovenského zväzu záhradkárov Maňa
• Zväz drobnochovateľov Malá
Maňa
• Obecný futbalový klub Maňa
• Polícia SR – poriadková služba

Vatra zvrchovanosti
14. júla 2018, pri príležitosti 26. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti
Slovenskej republiky sa na Starej hore už po 4-krát zapálila Vatra zvrchovanosti.
Stretnutia pri hudbe a speve a bohatom pohostení sa okrem početného obecenstva zúčastnili aj poslankyňa NR SR Eva Smolíková, poslanci NSK Helena
Bohátová a Marek Oremus, predstavitelia okresných štruktúr SNS a SMER
– SD. O príjemnú zábavu sa postarali hudobná skupina Black Band, známa
z TV Šláger a Šamany. (Jarmila Trungelová)

Ozvučenie a osvetlenie podujatia:
• Mgr. Michal Hraška
• Jozef Cigáň
• Bc. Marek Holka
Ľudová veselica:
• Juraj Skladaný
• Slavomír Németh
Príprava stravy:
• Kuchyňa Helena Hajnalová Kmeťovo
• Gastro Braňo Zlaté Moravce
Zdravotná služba:
• Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža Maňa
Šatne pre účinkujúcich:
• Pracovníci školy
Organizačné a technické zabezpečenie slávností:
• Pracovníci Obce Maňa
Ubytovanie priateľov zo Srbska
v rodinách:
Márii Bednárovej, Vlasty Levickej,
Márii Bujdákovej, Petra Hudeca,
Jozefa Trungela, Petra Nemeša, Ivana Hrušovského, Daniela Černáka,
Slavomíry Tinákovej, Pavla Trstianskeho, Márii Srnkovej, Lucii Račekovej, Melánie Kajabovej, Kataríny Račekovej, Slavomíra Németha, Mateja
Šveca, Kataríny Výberčiovej a Ostoja
Kušliča.
Ďakujeme aj všetkým nemenovaných sympatizantom a priaznivcom folklóru za ich podporu a nezištnú pomoc pri príprave jubilejného - 30. ročníka Požitavských
folklórnych slávností.
(Jarmila Trungelová)
Máňanský hlásnik
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Zo života materskej školy
Nový rok v MŠ začal po vianočných prázdninách. Na deti tu čakalo
množstvo nových didaktických hračiek, ktoré napomáhajú rozvíjať kognitívnu, senzomotorickú a sociálnocitovú stránku detskej osobnosti.
K tomu, aby sme umocnili emocionálne zážitky detí v MŠ, ktoré ďalej
rozvíjajú ich osobnostné predpoklady, sme zorganizovali množstvo aktivít, ktoré k dnešnému dňu hodnotím
vysoko pozitívne.
Prvou akciou v novom roku bola
návšteva divadelného predstavenia
s názvom „Janko Hraško“, v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre.
Vo fašiangovom období sa na karnevale v MŠ zabávali deti a pani učiteľky v rôznych originálnych maskách.
V mesiaci marec – mesiac knihy, sme
navštívili miestnu knižnicu.

Spoločne so ZŠ a s rodičmi sme
v kultúrnom dome oslávili Deň matiek. Sokoliar Tomáš nám na školskom dvore v MŠ predviedol svojich
dravých vtákov.

Výlet do Arboréta v Mlyňanoch
sme organizovali v mesiaci máj, kedy
bolo Arborétum krásne zakvitnuté.
V tomto mesiaci sme mali i stretnutie s príslušníkmi Polície, ktorí deťom rozprávali o svojej práci a predviedli ukážku so služobnými psíkmi.

Deň detí bol v MŠ veselý, deti súťažili v rôznych športových disciplínach, tancovali a hostili sa. Predplaveckú prípravu v tomto školskom
roku absolvovalo 20 detí, v Plavárni
Relax Nové Zámky.

Predškoláci, v doprovode mladších kamarátov, pred zápisom do ZŠ
boli navštíviť prvé triedy v ZŠ a pozrieť, ako sa darí terajším prvákom.
V kultúrnom dome sme boli na divadelnom predstavení, ktoré nacvičili
deti ZŠ „Stratená črievička“ v kine
v Podhájskej sme videli film „Včielka
Maja 2“.
ĎAKUJEME pani Božene Gurtnerovej za kroje, ktoré darovala deťom
do materskej školy.
12
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Na koncoročný výlet sme už ako
i po iné roky išli do Topoľčianok,
kde sme navštívili Národný žrebčín
a Zubriu oboru. Spoločný škôlkársky
výlet s rodičmi sme zorganizovali
do Family Parku v St Margarethen
v Rakúsku, kde sme zažili deň plný
zábavy.

Rozlúčka s predškolákmi bola v
posledný deň školského roka, na ktorú im teta kuchárka upiekla výbornú
a krásnu tortu.

Všetkým prajem krásne leto, plné
oddychu a radosti a na našich najmenších sa tešíme v septembri v materskej škole.
(Mgr. Katarína Výberčiová)

Prváci na konci školského roka
boli čítať škôlkárom v MŠ. Zo školským rokom sme sa už tradične rozlúčili na spoločnej grilovačke.

Máňanský hlásnik
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Poďakovanie pani učiteľkám
z Materskej školy Maňa
Keď ich večer ukladáme do postieľok a ich viečka pohladia prvé vlnky
spánku, my ich pozorujeme ako spokojne odfukujú, unavené po ďalšom
dni plnom nových zážitkov …. áno
sú to naše deti.
My, rodičia robíme pre ne všetko
možné aj „nemožné“, ale len málo
kedy si uvedomíme, že práve tá
spokojnosť v ich tváričke nie je výlučne len naša zásluha. Nechcem tu
rozdávať rady, ale napriek tomu navrhujem, využime koniec školského
roka na to, aby sme sa zamysleli nad
ďalšími ľuďmi, neraz prehliadanými,
ktorí bdejú nad spokojnosťou našich
milovaných slniečok.
Pomôžme si na začiatok predstavou: ….. tamto je náš Filipko. Práve sa snaží postaviť hradnú vežu
z piesku. Usilovne sa pokúša navýšiť ju o ďalšie poschodie, ale nejako sa mu nedarí. Kto mu pomôže?
No predsa pani učiteľka z materskej
škôlky. Kamilka zasa rada maľuje,
ale neraz pri tom nerozlišuje, či má
štetec ešte stále na papieri, alebo už
na svojej sukničke. Ale pani učiteľka je vždy naporúdzi, aby odvrátila

„katastrofu“. Jurko, ten nerád papá,
ale keď si ho milými slovami vezme
do parády pani učiteľka, tak aj ten
„škaredý“ špenát sa stáva lahôdkou. Koho vidíte pri všetkých týchto
a podobných predstavách, ktoré inak
verne kopírujú skutočnosť, každodenný všedný deň? No predsa naše
pani učiteľky v materskej škôlke,
„druhé mamy“ našich detí.
Preto práve im patrí naše obrovské
poďakovanie.
Možno to bude znieť ako fráza, ale
risknem to. Ak si niekto robí svoju
prácu „celou svojou dušou a celým
svojim srdcom“, tak sú to práve ony.
Vkladajú sa do toho celé, či je to
pri nácviku bežných zručností tých
najmenších, pri formovaní pravidiel
správania, pri rozširovaní obzorov
ich poznania, pri vštepovaní morálnych pravidiel a zásad. Ony sú
tou autoritou, ku ktorej sa naše deti
utiekajú, keď nie sme poruke my,
rodičia, s večnou a nikdy nie vyčerpávajúco zodpovedanou otázkou
„A prečo…?“
Za ich trpezlivosť im patrí naše veľké poďakovanie. Robia to veľmi dob-

Máňanská kvapka krvi
V tomto roku sa uskutočnili dva
odbery bezplatných darcov, mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby. Konali sa v priestoroch
kultúrneho domu a to v 24. januára
a 11. mája.
V januári sa odberu zúčastnili títo
darcovia: Ing. Ivana Kosáková, Jana
Belenčíková, František Belenčík,
Zuzana Straňáková, Mgr. Andrea
Banásová, Jaroslav Raček, Anežka
Tináková, Simona Tináková - prvodarca, Peter Bániy, Miroslav
Hoppan, Dušan Holka, Mgr. Marcela Mesárošová - prvodarca,
Mgr. Eva Cigáňová, Jozef Cigáň, Ing.
Igor Sádovský, Marcel Čáni, Juraj
14
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Sivák, Bc. Jaroslav Valkovič, Matúš
Čáni, Mária Sádovská, Daniel Jančár,
Eva Víziová, Boris Bugár, Eva Bujdáková, Mária Kohajdová a Lucia Banásová.
V máji k odberu prišli: Mária Srnková, Alžbeta Vojteková, Daniel
Jančár, Ing. Tomáš Sádovský, Dominik Tinák, Mária Sádovská, Erik
Kováč, Mgr. Marcela Mesárošová,
Ing. Igor Sádovský, Peter Bániy, Boris Bugár, František Belenčík, Simona Tináková, Anežka Tináková, Juraj
Sivák, Mgr. Marek Baranec, Marcel
Čáni, Kristína Sádovská, Ján Podhorec, Ing. Matej Polák, Maroš Supek, Marek Turza, Bc. Ľudmila Pe-

re: tu hrami, inokedy rozhovormi,
niekedy návštevou výstavy, múzea,
kina, divadla, či len priľahlej záhradky. Vždy vedia nájsť najvhodnejší
spôsob a formu, ako „pracovný“ čas
našich detí zaujímavo a zábavne využiť na ich rozvíjanie a obohacovanie.
V tomto tzv. „laboratóriu“ to však
funguje len vtedy, ak sú zastúpené
a vyvážené všetky potrebné ingrediencie ako sú láska – tej musí byť
veľa, záujem – veľmi veľký, ochota
a obetavosť – trochu viac ako veľa
a zodpovednosť – obrovská.
Myslím, že naše pani učiteľky majú
poruke váhy, ktoré sú vždy nastavené
na tú najvyššiu gramáž, že sa im to
vyvažovanie tak úžasne darí.
Ešte raz, patrí Vám pani učiteľky
veľká vďaka nás rodičov a najviac našich detí.
Poďakovanie patrí zástupkyni ZŠsMŠ Mgr. Kataríne Výberčiovej, pani
učiteľkám Bc. Ivane Horníkovej,
Bc. Ľudmile Pecekovej a Mgr. Soni
Czíriovej.
Taktiež patrí poďakovanie Kataríne Račekovej, ktorá výborne varí
pre naše detičky a pani Marte Černákovej, ktorá tiež vynakladá úsilie
a pomáha našim deťom pri niektorých činnostiach.
(Za rodičov
Mgr. Marcela Mesárošová)

ceková, Mária Kohajdová a Ladislav
Drappan.
Po odbere sme si ako vždy pochutili na chutných chlebíčkoch, ktoré
nám pripravili zamestnankyne obecného úradu za čo im veľmi pekne ďakujeme. Ku kávičke sme si dali chutný koláčik a šamrole.
Všetkým Vám zo srdca ďakujem
za Vašu účasť a dobrý skutok, ktorým ste prispeli k záchrane ľudských
životov. Teším sa na Vás a zároveň
pozývam i ostatných spoluobčanov
k bezplatnému odberu - Hodová
kvapka krvi, ktorý sa uskutoční
13. septembra v priestoroch kultúrneho domu.
(Bc. Ľudmila Peceková)

Stopercentný úspech SZUŠ J. Dőmeho na dvoch
medzinárodných súťažiach – malých huslistov z Mane
čaká koncertovanie v Bratislave a vo Viedni
Súkromná základná umelecká škola Jozefa Dőmeho pôsobí v Mani päť
rokov a už dosiahla medzinárodné
úspechy.
8. júna 2018 sa v Komárne uskutočnil 10. ročník Medzinárodnej
súťažnej prehliadky Júliusa von Beliczayho v sólovej hre na husliach.
Zúčastnili sa na nej dvaja žiaci pána
učiteľa Dőmeho – Leopold František Čery a Andrej Tinák. Vo svojej kategórii sa obidvaja umiestnili
v striebornom pásme. Je to výborný
výsledok vzhľadom na medzinárodné zastúpenie účinkujúcich.
O pár dní neskôr, 12. júna 2018,
sa Leopold a Andrej predstavili tiež
na IX. ročníku medzinárodnej interpretačnej súťaže „Rajecká hudobná jar 2018“ v Rajci. Medzinárodnú porotu tvorili piati hudobní

skladatelia, predsedom bol prof. Jevgenij Iršai, PhD. Dvaja najlepší interpreti v každej kategórii získali aj
špeciálnu cenu - skladbu, ktorú
pre každého špeciálne „na mieru“
zloží niektorý zo slovenských hudobných skladateľov. Tú naštudujú
a prednesú v Mirbachovom paláci
v Bratislave a v Slovenskom inštitúte vo Viedni na Koncerte víťazov.
Leopold a Andrej dosiahli fenomenálny úspech, lebo vo svojej najmladšej I. kategórii spomedzi všetkých
účinkujúcich hrajúcich na rôznych hudobných nástrojoch práve oni dvaja boli týmito ocenenými. Andrej získal Cenu Hudobného
centra za objavnú dramaturgiu,
Leopold hlavnú Cenu za najlepšiu
interpretáciu diela slovenského autora.

Čo sa udialo vo farnosti?
Miništrantské stretnutia pri futbale v telocvični – počas zimných
mesiacov sa miništranti spolu s ďalšími chlapcami pravidelne stretávali
v nedeľu popoludní v telocvični, aby
si spolu zahrali futbal.
Veľká noc – na prelome marca
a apríla sme oslávili najväčšie kresťanské sviatky – Veľkú noc. Začalo
to pripomenutím Pánovho vstupu
do Jeruzalema na Kvetnú nedeľu,
pokračovalo omšou na pamiatku Pánovej večere na Zelený štvrtok, obradmi Veľkého piatku a všetko vyvrcholilo na Bielu sobotu a Veľkonočnú
nedeľu oslavou Pánovho zmŕtvychvstania. Na Veľkonočnú nedeľu sa
napriek nepriaznivému počasiu konala aj tradičná procesia mužov.
Púť s mládežou na Skalku a Butkov – v utorok 3. apríla mladí z našej farnosti spolu s našimi kňazmi
absolvovali výlet na jedno z najstarších pútnických miest na Slovensku - Skalku pri Trenčíne a taktiež

na najmladšie pútnické
na Slovensku - Butkov.

miesto

Obom blahoželáme, prajeme
úspešné účinkovanie v Bratislave
a vo Viedni a veríme, že ich nadšenie
pre hudbu prinesie ešte veľa radosti
im aj ich blízkym.
(Jozef Dőme)

Sväté misie – v dňoch 21. – 29. apríla 2018 sa v našej farnosti po dlhých
73 rokoch konali ľudové misie pod
vedením pátrov redemptoristov. Bol
to pre nás všetkých požehnaný čas
plný bohatého duchovného programu, predovšetkým svätých omší
s misijnými kázňami, svätej spovede,
detských omší či katechéz pre ženy,
mužov alebo mladých.
(pokračovanie na strane 16.)
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Púť rodín na Studničku Pozba –
v utorok 8. mája 2018 sa uskutočnila
púť rodín na pútnické miesto Studnička Pozba. Na programe boli rôzne
hry pre deti, opekačka a iné aktivity.

Práce na kostole – priebežne sa
konajú práce na odvlhčovaní kostola.

Pešia púť mladých na Studničku Pozba – v pondelok 30. apríla
2018 mladí z našej farnosti vykonali
nočnú pešiu púť na pútnické miesto
Studnička Pozba. Po zdolaní vyše
17 km sa mladí pomodlili desiatok
ruženca a vypočuli si tiež krátku históriu tohto pútnického miesta.

Prvé sväté prijímanie – v nedeľu
6. mája 2018 počas slávnostnej omše
pätnásť detí z našej farnosti po prvýkrát pristúpilo k svätému prijímaniu.

Práce na fare – vo farskej budove
sa vykonávali rôzne práce – na prízemí sa urobila liata epoxidová podlaha, v klubovni bol nainštalovaný
kazetový strop, vykonala sa elektroinštalácia prízemia a garáže.

Aktivity ZO ZPCCH

Našou prvou veľkou akciou je Výročná členská schôdza. Konala sa
15.4.2018. Privítali sme na nej koordinátorku krajského centra Evu
Bugošovú, predsedníčku OV SZTP
16
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Evu Kočiovú, predsedu OV ZPCCH
Viliama Horníka, ale i Vás všetkých
prítomných. I tento rok sa o kultúrny
program postarali a predviedli dievčatá zo ZSS Kamilka. Boli odmenené

Dňa 29. júna 2018 sme sa rozlúčili
s pánom kaplánom Jurajom Klinkom, ktorý po ročnom pôsobení
v našej farnosti bude teraz slúžiť veriacim ako kaplán vo farnosti Nitra
- Klokočina. Zároveň sme privítali
pátra Andrzjeja Mitutu, ktorý bude
v našej farnosti pôsobiť ako výpomocný duchovný.
(Ing. Matej Polák)
potleskom i malou sladkosťou. Ďakujeme vychovávateľkám za pekne
nacvičený program.
Naplánovali sme pre vás rekondično - rehabilitačné pobyty: Turčianske Teplice: 30.9.-5.10.2018, Sklené
Teplice: 10.9.-14.9.2018, Dudince:
9.9.-13.9.2018, Sliač:18.9.-22.9.2018.
Záujemcom poskytneme bližšie informácie. Našim oslávencom sme

zablahoželali a odmenili kvietkom
a darčekom. Tombola má vždy
úspech a tak nemohla ani teraz chýbať. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám prispeli svojimi darčekmi,
však i malý darček vždy poteší. Veľké ĎAKUJEM patrí i všetkým, ktorí
nám prispeli svojimi 2% a venovali
nám ich. Vážime si to a využité budú
v prospech našich členov a našich
detičiek vo zväze. Za dobrú večeru
patrí chvála kuchárke Helene Hajnalovej i obsluhe a samozrejme nemôžeme zabudnúť na podporu Obecného úradu Maňa. Sme radi, že sa
v takom peknom počte zúčastňujete
našich schôdzí a verím, že i o ďalšie
akcie bude veľký záujem.
23.6.2018 sme sa boli poďakovať
za všetky dobrodenia, ktoré sa nám
dostávajú a nabrať ďalšie sily, na pútnickom mieste v Turzovke.

26.6.2018 sa konal Športový deň
na Termálnom kúpalisku v Tvrdošovciach. Naši členovia sa zapojili
do športových disciplín a veselo súťažili. Umiestnenie našej ZO - jednotlivci: 1.miesto Milan Molnár šípky, 2. miesto Pavol Hoppan- kop
na bránku, družstvá: 1.miesto kop
na bránku, 1.miesto kolky a tak sme
sa stali celkoví víťazi, druhé skončili Tvrdošovce a tretie Nové Zámky.

Pekná reprezentácia a za ňu treba
povedať veľké ĎAKUJEM. Začali
prázdniny, teploty stúpajú a my, ako
každý rok, sme sa - 10.7. 2018 - vybrali do Štúrova na kúpanie.
Naša organizácia sa aktívne zúčastnila aj na Požitavských folklórnych slávnostiach. Pripravili sme
pre vystupujúce súbory občerstvenie
a prehliadku ručných prác, typických
pre našu obec.
Pripravujeme:
28.7.2018 Staré Hory – škapuliarska púť
14. 8.2018 kúpanie Štúrovo
Teším sa na spoločne prežité stretnutia a želám všetkým pevné zdravie.
(Anna Jančová)

Činnosť Základnej organizácie
Slovenského zväzu záhradkárov v Mani
Začiatkom roku 2018 sme usporiadali jubilejný 10. ročník Záhradkárskeho plesu, ktorý sa konal 6. januára
v Kultúrnom dome v Mani. Účastníci plesu sa vynikajúco bavili pri dobrej hudbe do skorého rána.
20. januára sme sa zúčastnili
na Ochutnávke domácich pomazánok, likérov a destilátov v Palárikove, kde sme mali možnosť priniesť
a ochutnať uvedené domáce produkty a zúčastniť sa aj hodnotenia.
4. marca sme zvolali výročnú členskú schôdzu, na ktorej sme zhodnotili činnosť našej organizácie v uplynulom roku a stanovili si plány
do toho nasledujúceho. Prítomný
starosta Obce Maňa Ing. Igor Sádovský poďakoval za bohatú činnosť organizácie, ktorá je prínosom pre všet-

kých občanov obce. Naši členovia sa
zúčastnili aj na viacerých výstavách
vín v okolí – Kmeťovo, Šurany, Nemčiňany, Melek, Vinodol, Radava, ale
i doma v Mani. Zúčastnili sme sa
i na Celoslovenskej výstave vín s medzinárodnou účasťou v Skalici, kde
sme 27. apríla zorganizovali autobusový zájazd na verejnú ochutnávku.
8. júna sme zúčastnili v Nitrianskom Hrádku na ukážke zelených
prác vo vinici a v záhradách, ktorú
pripravila základná organizácia SZZ
v Šuranoch.
Tento rok nám, záhradkárom, zatiaľ praje (až na tie vysoké teploty
začiatkom vegetácie), mrazy tento
rok našťastie neprišli a tak si môžeme naplno užívať bohatú nádielku
ovocia a zeleniny z vlastných záhrad.

A tie najkrajšie kúsky určite uvidíme
na výstavách, ktoré pripravujeme
koncom leta.
Pripravujeme:
• Záhradkársky výlet TATRY – ŠARIŠ - 3 - dňový autobusový zájazd
v dňoch 20. – 22. júla 2018. Bližšie
informácie u členov výboru.
Výstavy:
• AGROKOMPLEX Nitra – Ovocie
roka, Zelenina roka, Najkrajšia
kolekcia - 16. – 19. august 2018
• VÝSTAVA OVOCIA, ZELENINY A KVETOV V MANI –
15. - 17. SEPTEMBER 2018
• Okresná súťaž O najkrajšie jablko
a hrušku roka – október 2018 –
Palárikovo
• Celoslovenská súťaž O najkrajšie
jablko roka – Trenčín – 12. – 13.
október 2018
(Ing. Peter Hudec)
Máňanský hlásnik
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Vinohradnícky spolok
Stará hora, Maňa
VSSH aj v tomto roku usporiadal
už 17.ročník - „Súťaž o najlepší Starohorský guláš“. Prípravy vo varení
gulášov sa začali 17. februára 2018.
Z tradične peknej účasti sa tešili
nielen organizátori ale aj samotní zúčastnení. Na prvom mieste sa
umiestnil Tomáš Hlavačka, druhé
miesto obsadil Pavol Šulka a tretie
miesto sa ušlo „ hokejovej partičke“.
Víťazom blahoželáme.
8. apríla 2018 sa konal už 12. ročník - „Požitavská výstava vín 2018
Veľká Maňa“. Celé to začalo už koncom marca, kedy sa v miestnom
kultúrnom dome zbierali vzorky
vín od vinárov. Následne nato 24. 3.

s vínom Cabernet Sauvignon. Nakoniec všetci zúčastnení skonštatovali,
že na máňanských viniciach sa robí
kvalitné vínko.

Pred oslavami sv. Urbana VSSH
zorganizoval brigádu, kde sa upravovala miestna cesta a chodník. Na cestu sa navážal drobný kameň. Taktiež
sa kosila tráva a tuje okolo kaplnky.
27. mája sa konala pri kaplnke sv. Urbana svätá omša. Po sv. omši miestny
kaplán svätenou vodou posvätil celé
vinice.
Aj tento rok sa zatiaľ ukazuje pre
vinohradníkov ako úspešný. Úroda
sa ukazuje zatiaľ ako dobrá.
(Pavol Tinák)
sa konala neverejná degustácia vín
pod dohľadom odborníkov na víno.
Ohodnotenie Šampión výstavy v kategórii - biele víno - získal vystavovateľ Oto Švec z Kmeťova s odrodou
Chardonay. Ohodnotenie Šampión
výstavy v kategórii - červené víno získal vystavovateľ Chrenko Dušan
ml. z Lúčnice nad Žitavou s odrodou Abouriou noir. Blahoželáme.
Miestnych vinohradníkov zaujímala
aj kategória - Najlepšie hodnotené
víno z Mane. Konkurencia bola veľká. Najlepšie umiestnenie dostali
Peter Hudec v kategórii biele víno
s vínom Muškát Moravský a Stanislav Vojtek v kategórii červené vína
18
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Redaktorka Soňa Kolcunová píše
o Nikolete Šubovej ...
• 2. miesto ... 2018 Vicemajsterka
Európy IFBB/EBFF v Španielsku
(Santa Susanna).

Nikoleta ŠUBOVÁ –
v pohybe od malička
Napriek tomu, že cvičila len pre
seba, vždy obdivovala fitnessky a závidela im pocit na pódiu v žiari svetiel. „Postaviť sa na pódium bol vždy
môj sen a teraz, keď sa mi plní, neNikoleta sa prvý krát postavila
na pódium presne pred rokom kedy
sa zúčastnila súťaže MISS CARAT
TUNING 2017 kde získala 5 titulov
a tak sa stala historicky najúspešnejšou caratkou.
- I.VICEMISS CARAT TUNING
2017
- MISS BODYSLIM CARAT TUNING
- MISS HAIRSTYLIST CARAT TUNING
- MISS PLAYBOY CARAT TUNING
- MISS KALEDI

Do povedomia ľudí sa dostala minulú jeseň, keď začala súťažiť v oblasti fitness. Na svoju premiéru na súťažnom pódiu si vybrala naozaj veľkolepú súťaž, keď zahájila svoju súťažnú kariéru úspešným štartom
na EVLS v Prahe. Aké výsledky má
teda doteraz na konte mladá pretekárka, ktorá bola nominovaná
na Majstrovstvá sveta juniorov.

• 6. miesto ... 2017 EVLS Prague
(bikini ženy do 160cm)
• 2. miesto ... 2017 Dynamic Cup
(bikini ženy do 165cm)
• 2. miesto ... 2017 Tatranský pohár
(bikini ženy do 165cm)
• 2. miesto ... 2017 Veľká cena Dubnice (bikini juniorky do 163cm)
• 6. miesto ... 2017 Majstrovstvá
sveta v Rumunsku (bikini juniorky do 160cm)
• 2. miesto .... 2017 Veľká cena Detvy (bikini ženy do 160cm)
• 2. miesto ... 2018 Liptov Cup (bikini fitness do 164cm)
• 1. miesto ... 2018 Majsterka Slovenska žien v kategórii bikini fitness do 160cm (Nitra)
• 1. miesto ... 2018 Juniorská Majsterka Slovenskej republiky (Hnúšťa)

dokážem opísať svoje pocity od dňa
začiatku prípravy až do posledného
dňa, čo sú chvíle, kedy stojím na pódiu. Každú chvíľku si naplno užívam.
Myslím si, že nikto z mojich známych
neveril, že to raz dotiahnem až sem,“.
Vraví, že mnoho z jej známych brali jej rozhodnutie súťažiť ako niečo,
čo „prejde“ a mysleli si, že to je len
chvíľkové nadšenie. „Skôr si myslím,
že im to bolo vtipné. Moji rodičia ma
vždy podporovali, no ani oni tomu
neprikladali veľkú pozornosť. Neskôr
však zistili, že sa z toho stal môj životný štýl a robí ma to šťastnou,“ hovorí o reakciách v okolí študentka
Univerzity Mateja Bella, konkrétne
katedry politických vied.
(pokračovanie na strane 20.)
Máňanský hlásnik
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Nikoleta ŠUBOVÁ –
od snívania k pódiu
Jej prvá súťaž bola veľkolepá – Nikoleta si zvolila ako svoj štart súťažnej kariéry veľkolepý festival fitness
a kulturistiky EVLS v metropole
Českej republiky – Prahe. „Bola to
neplánovaná súťaž a ja som ani poriadne nevedela, do čoho idem. Bola
to moja prvá súťaž, prvé pózovanie.
Bola som nadšená z každého pretekára a pretekárky, ktorých som videla. Ani neviem ako a zrazu som stála
na pódiu a na počudovanie, nepociťo-
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vala som žiaden stres ale práve naopak, veľmi som si to užívala,“ vracia
sa do Prahy Nikoleta. Hneď po jej
prvom vystúpení na pódiu však prišiel ďalší príjemný šok – Nikoleta postúpila do finále. Tento pocit opisuje
ako nádherný, keďže sa jej v silnej
konkurencii podarilo dostať do finále a obsadiť šieste miesto medzi ženami, pričom je Nikoleta sama vekom
ešte juniorka.
„Na Tatranský pohár som šla už
o trošku s väčším sebavedomím a nevedela som sa dočkať, kedy sa opäť postavím na pódium. Ale druhé miesto
som naozaj nečakala, bolo to pre mňa
veľmi milým prekvapením,“ hovorí Nikoleta o súťaži v Prešove. Ako
mnohé mladšie pretekárky, aj Nikoleta však smerovala svoje úsilie na súťaž, ktorá sa konala o týždeň v Dubnici nad Váhom. „Na Veľkej cene
Dubnice som pociťovala o niečo väčší stres, keďže to bola aj nominačná
súťaž na Majstrovstvá sveta juniorov
a ja som chcela uspieť čo najlepšie.
Na MS v Rumunsku som získala
krásne šieste miesto. Sezónu 2017
som ukončila 2. miestom Veľká cena
Detvy.“
Nová sezóna sa začala a vysnívané sa stalo skutočnosťou. Titul Majsterky Slovenska 2018 v Nitre za ženy, Titul Majsterky Slovenska 2018
za Juniorky v Hnúšti, Titul Vicemajsterky Európy v Španielsku Santa
Susanna, ktoré som získala boli pre
mňa doposiaľ najväčším úspechom,
šťastím a odmenou.

Toľko som po tom túžila, venovala tomu veľa času a driny. Ale robila
som to s láskou a odhodlaním. Neopísateľný pocit, neopísateľné emócie.
Ďakujem mojej rodinke za obrovskú
podporu.
Na záver Nikoleta poďakovala
všetkým, ktorí jej držia prsty a posielajú jej pozitívne správy. „Dôležité je
ísť za svojimi snami a nevzdávať sa.

Pokiaľ po niečom túžime a sme ochotní preto niečo robiť, výsledok sa dostaví. Samozrejme všetko si vyžaduje aj
istú obetu. Predsa keď chceme mať,
musíme aj dať,“ uzatvára náš rozhovor motivačne Nikoleta.
(Soňa Kolcunová)
Nikolete prajeme veľa ďalších úspechov – redakcia Máňanského hlásnika.

Z Majstrovstiev sveta v Chorvátsku
do Ameriky medzi top tanečníkov sveta!
Noro Grofčík má za sebou opäť
niekoľko skvelých zážitkov zo svojho
tanečného putovania po svete!
Prvou zastávkou boli Majstrovstvá
sveta Dance Star 2018 v Chorvátsku. Konkrétne v meste Poreč. Kde
sa Noro so svojou tanečnou školou
N Dance Company dostali prostredníctvom slovenskej kvalifikácie
v Nitre. Od 23.-27.5.2018 prebiehali
tanečné boje v jednotlivých kategóriách medzi päťdesiatimi štátmi sveta.
Celú súťaž hodnotila odborná porota zložená zo špičkových tanečníkov a choreografov z Európy ale aj
z Ameriky! Norove choreografie
zožali veľký úspech a vo svojich kategóriách dosiahli popredné miesta,
ktoré vyzerali nasledovne:
A liga – 1. miesto OPEN category
+ vystúpenie na GALA NIGHT medzi 20 naj choreografiami sveta
B liga – 1. miesto Solo Sebastián
Adamec Urban category
B liga – 3. miesto Enkáči – deti Urban category
B liga – 3. miesto Nočná mora –
juniori Urban category
B liga – 4. miesto UnHappy – štvorica Urban category
B liga – 6. miesto POPSTAR – trio
Urban category
Noro bol vybraný taktiež ako jeden
z mála tanečníkov do video projektu
priamo od choreografa Justina Timberlakea - Martyho Kudelku, ktorý si
ho vybral na základe jeho výkonu na
jeho kástingu.
„Bol to neskutočný zážitok a pre
mňa česť spolupracovať s takýmto
významným choreografom!“
Najväčší zážitok mali tanečníci
z N Dance Company hlavne pri vystúpení medzi 20 top choreografiami
sveta, kam sa na nich prišlo pozrieť
cez 5000 tanečníkov! Majstrovstvá
sveta boli pre školu N Dance Company a Nora Grofčíka veľmi úspešné
a plné inšpirácie!
No to nebolo všetko...
28.5.2018 ihneď po majstrov-

stvách, Noro odlietal do Los Angeles
za novými tanečnými dobrodružstvami priamo medzi top tanečníkov
a choreografov sveta!
V lete v roku 2017 Noro zvíťazil
na súťaži WCOPA – majstrovstvá
sveta v umení priamo v Los Angeles, kde získal mesačné štipendium
od prestížneho tanečného centra
Millenium Dance Complex. Tento rok sa Noro rozhodol využiť toto
štipendium a získať tak nové vedomosti a poznatky od tých najlepších!
V Los Angeles ho čakali dennodenné tréningy s tými najlepšími.
4 tréningy denne mu dali zabrať ako
sám hovorí: „Prvý týždeň som naozaj
mal čo robiť 3-4 tréningy denne mi
dali zabrať a opäť som nabral riadnu kondičku! Adaptácia do nového
prostredia nie je vždy jednoduchá
no po prvom týždni som už vedel čo
a ako na to. Musel som sa prispôsobiť
štýlu a rýchlosti učenia jednotlivých
lektorov a vždy si nájsť svoje miesto
na trénovanie medzi toľkými skvelými tanečníkmi! Proste treba sa tlačiť
dopredu!“
Absolvoval rôzne tréningy a rozhovory s tými naj choreografmi a tanečníkmi sveta, napríklad WilldaBeast Adams, Phil Wrigth, Jojo Gomez,
Nika Kljun, Matt Steffanina, Kinjaz
crew, Anthony Lee, David Moore,
Dennis Campbell – syn legendárneho zakladateľa tanečného štýlu locking a mnohí iní! Absolvoval taktiež
show tanečnej skupiny Jabbawockeez – víťazi Americ‘s Best Dance
Crew – americká najlepšia tanečná
skupina. No taktiež sa stretol opäť
s Marty Kudelkom, tento krát v jeho
domácom prostredí!
Marty Kudelka, Nora privítal celkom milými slovami: „Welcome to
my world!“ čo v preklade znamená
Vitaj v mojom svete!
Ako Noro spomína boli to pre
neho veľmi silné zážitky, ktoré by si
nemal nechať ujsť žiaden tanečník!
„Prajem každému aby sa mu spl-

nilo to, čo sa splnilo mne! Stretnúť sa
osobne a rozprávať sa s tými naj tanečníkmi, ktorých sledujete z domu
na internete, sú pre vás inšpiráciou
a môžete trénovať s nimi je na nezaplatenie! Bol to proste splnený sen!
V Amerike som toho pozažíval naozaj dosť sú to spomienky na celý život!
Okrem tréningov som stihol prejsť ešte
4 štáty Ameriky a Mexiko, a taktiež
sa zasnúbiť s mojou nádhernou, teraz
už, snúbenicou v Las Vegas!“
To čo sa Noro naučil chce ďalej odovzdávať tanečníkom nie len
vo svojej tanečnej škole N Dance
Company ale aj po celom Slovensku.
Preto už od augusta má naplánovaných a rieši niekoľko workshopov
s rôznymi tanečnými školami!
No to ho ešte tiež čaká denný tábor v Nitre a nábory nových členov
do jeho tanečnej školy! Ak si to
nechcete nechať ujsť ani vy, sledujte
Nora na facebooku, instagrame, youtube – všade pod menom Norbert
Grofcík alebo na www.ndance.sk.
(Mgr. Norbert Grofčík)
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organizácii súťaže sme ale nakoniec
postúpili do najvyššej okresnej súťaže. Veríme, že v súťaži budeme príjemným osviežením, veď práve naša
obec si zaslúži hrať túto súťaž.
Na záver som si nechal našich dorastencov, ktorí prvý krát v histórii

jeden z najúspešnejších v histórii
klubu. Veríme, a zároveň pozývame
ľudí, aby nás prišli povzbudiť, aby
nová tribúna - výstavba by mala byť
hotová na jeseň - nezívala prázdnotou a aby sa celou našou dedinou niesol radostný pokrik góóól
v súperových sieťach. Veď v súťaži
k nám budú chodiť dorastenecké
tímy z Hurbanova, Svätého Petra atď.,
a mužov čakajú družstvá z Bánova,
Komjatíc, Zemného, ale i susedské

klubu postúpili do krajskej 5 ligy.
Svoju skupinu vyhrali suverénne
s 19-násť bodovým náskokom.
Preto tento rok hodnotíme ako

derby zápasy s Vlkasom, Trávnicou,
Michalom či Mojzesovom.
(Ing. Pavol Gubric,
predseda OFK Maňa)

Prepísali sme históriu
máňanského futbalu
Pred týmto ročníkom by sme neverili, keby nám niekto zaprorokoval
čo dokážeme v súťažiach.
Naša prípravka skončila vo svojej
skupine na krásnom piatom mieste
ale hlavne nás teší fakt, že sa máme
o čo oprieť. Detičky futbal baví a aj
výsledky sa veľmi zlepšili. Dúfame,
že v nasledujúcom ročníku budeme
v tabuľke o čosi vyššie.
Naši žiaci skončili na krásnom
3. mieste a treba povedať, nebyť pár
zaváhaní tak by skončili minimálne
o stupienok vyššie. Treba ale podotknúť, že tréner Vojto Pintér pracoval
s veľmi mladým kádrom oproti mužstvám, ktorých mali za súperov.
Naše ačko do polovice jari fungovalo ako dobre namazaný stroj
ale potom prišlo pár prekvapivých
výsledkov a do konca súťaže sme
nevedeli zo seba striasť nestabilnú
výkonnosť. Prepadli sme sa s prvého
až na štvrté miesto. Vzhľadom k re-

Turnaj starých pánov –
Memoriál Viliama Poláka
V sobotu 14. júla 2018 sa na futbalovom ihrisku v našej obci konal
ďalší ročník turnaja starých pánov
– Memoriál Viliama Poláka. Turnaja
sa zúčastnili tri mužstvá, a to domáca Maňa, Úľany nad Žitavou a medzinárodný punc turnaju dodali už
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tradiční hostia z Brodu z Republiky
Srbskej v Bosne a Hercegovine. V prvom zápase turnaja nastúpila Maňa
proti Brodu a po dramatickom priebehu sa nakoniec z víťazstva tešili
naši hostia z Brodu. V druhom zápase domáci pomerne jednoznačne po-

razili mužstvo Úľan. O víťazovi tak
rozhodol posledný zápas, v ktorom
hráči Brodu zvíťazili nad Úľanmi
nad Žitavou a stali sa tak celkovými
víťazmi turnaja. Na druhom mieste
skončila domáca Maňa a na treťom
mieste Úľany nad Žitavou. Na záver
turnaja si účastníci prevzali poháre
za umiestnenie a ocenení boli aj najlepší hráč, strelec a brankár turnaja.
(Ing. Matej Polák)

Požitavská liga v mariáši
9. ročník Požitavskej ligy v mariáši (PLM) sa odohral z 7 turnajoch:
Šurany, Melek, Lúčnica nad Žitavou,
Rastislavice, Volkovce, Veľké Lovce
a Maňa. Celkove sa v PLM vystriedalo 140 hráčov.
Dňa 25. 2. 2018 sa odohral turnaj
9. ročníka Požitavskej ligy v mariáši
(PLM) v KD v Mani za účasti rekordného počtu hráčov – 78. Prišli sem
hráči aj z ďalekého okolia – Dolný
Lopašov, Šaľa, Hlohovec, Vinohrady
nad Váhom, Ružindol, Vráble, Levice, Krupina, Nové Zámky, Šurany,
Pezinok, Martin, Malacky, Bratislava, Trenčín, Nitra a ďalších obcí.
Na turnaji súťažila aj jedna hráčka
– Alenka Kotorová z Trnavy, ktorá
sa nebála zmerala si sily s mužskými
partermi. Na začiatku turnaja prítomných privítal starosta obce Maňa
Ing. Igor Sádovský, ktorý nás oboznámil so zaujímavosťami a históriou
obce a poprial nám úspešný priebeh
turnaja. Svojou návštevou nás poctil
aj samotný prezident Slovenského

zväzu mariášových klubov (SZMK)
pán Anton Konečný z Hlohovca.
Hralo sa 5 kôl po 45 minútach –
nad 100 – pod 100, 5 centový mariáš. Samozrejme aj tu bol určený
rozhodca – Miloš Kopecký, aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu.
Pre prvých troch boli pripravené finančné ceny + poháre víťazov, ostatní získali vecné ceny. Občerstvenia
a večere boli zabezpečené pre
všetkých účinkujúcich. Vynikajúcu slepačiu polievku a sviečkovú
na smotane pripravila prevádzka
pani Heleny Hajnalovej, za čo jej aj
touto cestou ďakujeme.
Turnaj vyhral pán Miloš Kopecký z Dolného Lopašova s 23 bodmi
(z 25 možných bodov), druhý skončil pán Vladimír Vadaš z Malaciek
s 23 bodmi (menej vyhratých
euro), tretí bol pán Štefan Zelman
z Dolného Lopašova s 23 bodmi
(tiež mal menej vyhratých euro).
Z domácich hráčov sa na 11. mieste umiestnil Marek Hudec s 19 bod-

Detské rybárske preteky
pri príležitosti MDD 2018
Tak ako po iné roky sme pre deti
pripravili veľké rybárske preteky.
Zúčastnilo sa ich 50 detí (menej ako
vlani, nakoľko sa stretli dve podujatia – futbal žiakov), z toho 22 dievčat
a 28 chlapcov. Súťažilo sa o najviac
nachytaných rybičiek a najväčšiu
ulovenú rybu. Prvé miesto obsadila
Petra Naďová s počtom ulovených
rybičiek 48, 2. miesto Daniel Kováčik s počtom 33 ks rybičiek, 3.
miesto Vivien Mestrová s počtom
30 ks rybičiek. Najväčšiu ryba chytila Dominika Abrmanová z Dolného
Ohaja – 22 cm kapra.
Celkovo sa ulovilo 560 rybičiek,
ktoré boli po sčítaní rozhodcov vrátené späť do vody. Každý súťažiaci
dostal vecné ceny a občerstvenie –
nápoj, keksíky, cukríky, čipsy ...

Je krásne pozerať sa na zanietené
deti pri chytaní rybičiek, na ich nespútanú radosť pri vytiahnutí úlovku.
Pri odovzdávaní cien boli prítomní:
starosta obce Ing. Igor Sádovský, zástupcovia Slovenského rybárskeho
zväzu Mestskej organizácii Šurany
– predseda Jozef Antalík a rybársky
hospodár Ing. Roman Buršák.

mi, na 33. mieste Vojtech Gatyáš
s 15 bodmi a Matúš Tinák na 76. mieste s 9 bodmi.
Na záver, po siedmom turnaji PLM
a sčítaní všetkých bodov, na prvom
mieste skončil pán Martin Šabík
zo Šale s počtom 320 bodov, druhý
Miloš Kopecký z Dolného Lopašova s 310 bodmi a tretí Michal Petráš
z Vinohradov nad Váhom, ktorý získal 294 bodov. Z máňanských hráčov
skončil na 15. mieste Vojtech Gatyáš,
s počtom bodov 207, na 21. mieste Marek Hudec, počet 177 bodov,
Matúš Tinák na 47. mieste s počtom
bodov 90 a Dominik na 114. mieste
so 126 bodmi (odohral iba 1 turnaj).
Ďakujem všetkým sponzorom
za vecné dary a p. starostovi Ing. Igorovi Sádovskému za odovzdanie cien
víťazom a želanie všetkého dobrého
do ďalších súťaží.
Na záver potešujúca informácia –
náš mladý hráč, Marek Hudec – je
víťazom veľkej ceny Slovenskej extraligy v mariáši, konanej v Liptovskom Mikuláši, kde porazil 377 hráčov – blahoželáme!!!
(Vojtech Gatyáš)

Sponzormi podujatia boli: Obce
Maňa, Radava, Vlkas, Kmeťovo, Michal nad Žitavou, SRZ – MsO Šurany, Zdeno Maďar - Vráble, Pavol
Šlechta – Radava, Mário Hajabač,
Mário Straňák, Vladimír Turan, Benedikt Janček, Ing. Jozef Guláš, Erika
Karolová, Elena Chromeková a Rybárstvo Nové Zámky - Peter Décsi.
Záverom ďakujem všetkým rybárom za odpracovanú brigádu pred
pretekmi a zabezpečenie samotných
pretekov. Petru Zdar!
(Vojtech Gatyáš)
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Rybárske preteky dospelých
o Putovný pohár starostu
obce Maňa
16. júna 2018 sme pripravili tradičné rybárske preteky pre dospelých –
už 8. ročník o Putovný pohár starostu obce Maňa. Pretekov sa zúčastnilo
37 rybárov z Mane, alebo rodákov
z Mane. Na začiatku si každý vylosoval miesto a potom sa podávali
raňajky – omastený chlieb s cibuľou.
Súťaž sa začala výstrelom o 7:00 h
a trvala do 12:00 h. Za túto dobu sa
nachytalo iba 11 mierových kaprov
(nad 40 cm), lebo ryby veľmi málo
brali. Na 1. mieste sa umiestnil - už
po druhý krát - Ján Jurík s piatymi
kaprami s celkovým počtom bodov
236 (1cm = 1 bod). Druhý skončil
Ľubomír Raček s 1 kaprom 54 bobov,
tretí bol Daniel Jančár so 43 bodmi,
štvrtý bol Marcel Karáč so 43 bodmi,
piaty Stanislav Meňhert so 40 bodmi,
šiesty Ľubomír Gajdoš so 40 bodmi
a siedmy bol Ladislav Ďuráč so 40
bodmi. Pri týchto úlovkoch rozhodovala váha kapra.
Najväčšiu rybu ulovili Ján Jurík
a Ľubomír Raček - 54 cm kapra, rozhodla opäť váha a preto p. Jurík vyhral o 10 dkg.
Bolo udelených 5 hlavných cien
+ 1 cena za najväčšiu rybu. Okrem
toho všetci súťažiaci boli odmenení
vecnými cenami. Pri odovzdávaní
Putovného pohára a cien bol prítomní aj starosta obce Ing. Igor Sádovský. Potom sa podával výborný
baraní guláš, ktorý pripravila Slávka
Tináková a halušky pripravila Elena
Chromeková. Za čo im veľmi pekne
ďakujeme.
Touto cestou ďakujem všetkým
rybárom, ktorí sa nejakou mierou
podieľali na zdarnom priebehu pre-

tekov. O rok dovidenia. Petru Zdar!
(Vojtech Gatyáš)
Pripravujeme:
• Kultúrne leto v panskej záhrade –
bábkové divadlo Dúha – O neposlušnej maminke (22. 07. 2018)
• Výlet matičiarov - Východné Slovensko (1. - 4. august 2018)
• Kultúrne leto v panskej záhrade
(5.8.2018)
• Súťaž o najlepší letný starohorský
guláš (18.8.2018)
• Výlet do ZOO Zlín – Lešná
(21.8.2018)

• Traktormánia /Pohybujeme sa pre
radosť a zdravie - športový deň
obce (25.8.2018)
• Hodové slávnosti – v časti obce
Malá Maňa (9.9.2018)
• Odber krvi mobilnou jednotkou
– Hodová kvapka krvi (13.9.2018)
• Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
(15. - 17. september 2018)
• Hodová veselica v parku (15.9.2018)
• Hodové slávnosti Maňa (16.9.2018)
• Úcta k starším - Dychová hudba
Trnkovjanka (14.10.2018)
• Stretnutie jubilantov (3.11.2018)
• Komunálne voľby (10.11.2018)
• Vianočné tvorivé dielne spojené
s príchodom Mikuláša (9.12.2018)
• Vianočná akadémia (16.12.2018)
• Roznesenie Betlehemského svetla
do rodín (24.12.2018)
• Detský Silvester (31.12.2018)
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