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UDIALO SA ......
v roku 2021 až februári 2022
27.1.2021 – Obec zaslala výročnú monitorovaciu správu k projektu „Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Maňa“,
na ktorú má podpísanú zmluvu s Ministerstvom dopravy a výstavby SR o poskytnutí dotácie vo výške 12 825 €.

vacej dokumentácie „Územného plánu
obce Maňa“. Dotáciu žiadame vo výške
17 280 € pričom celkové náklady na jej
vypracovanie sú ešte 21 600 €.

apríl 2022
na ktorý má obec podpísanú zmluvu
s Ministerstvom dopravy a výstavby SR
o poskytnutí dotácie vo výške 12 825 €
bol úspešne ukončený proces finančnej
kontroly procesu verejného obstarávania
dodávateľa prác.
23.2.2021 – Na základe výsledku verejného obstarávania bola na obdobie
2 rokov podpísaná zmluva o vývoze
a likvidácii odpadových vôd zo žúmp
pri obecných nájomných bytovkách.
25.2.2021 – V rámci procesu pozemkových úprav v katastrálnom území
Malá Maňa zasadala komisia na zisťovanie priebehu hraníc obvodu a zmien
druhov pozemkov.

29.1.2021 – Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie obec spracovala a zaslala priebežnú monitorovaciu správu
k projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole s materskou školou v obci Maňa“. Práce na
vytvorení dvoch nových učební sú už
ukončené a obec podala požiadavku na
ich predfinancovanie.

18.1.2021 – Obec zaslala na Ministerstvo dopravy a výstavby SR Žiadosť
o dotáciu na spracovanie územnopláno-

27.1.2021 – V súvislosti so zabezpečením testovania na COVID-19 obec
uzatvorila s oprávnenou organizáciou
zmluvu o odbere nebezpečných biologických odpadov vznikajúcich pri testovaní.
12.2.2021 – Na základe výzvy obec
zaslala na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informáciu
o záujme budovania spoločných zariadení a opatrení v katastrálnom území Veľká Maňa po ukončených pozemkových
úpravách. Obec navrhla budovanie šiestich viacúčelových komunikácii, dvoch
regionálnych biokoridorov, vodozádržné opatrenie - úpravu vodného režimu
na Dolinskom potoku a interakčné prvky
výsadby vegetácie v extraviláne obce.
22.2.2021 – V rámci projektu „Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Maňa“,

26.2.2021 – Pracovníci obce v priebehu zimy vykonali vyčistenie vnútorných priestorov budovy starého „MNV“,
terénne úpravy jej okolia, uzatvorenie
otvorov okien a vchodov, ohradenie pletivom a zaplachtovanie vonkajšieho plášťa, separovali elektroodpady, odstránili
z parku spadnuté stromy, popadané konáre a vyzbierali odpadky, od odpadkov
vyčistili verejné priestranstvá, železničnú
stanicu v Malej Mani a autobusovú zastávku na Starej Hore, osadili vyvrátený
autobusový označník na Dolnej Gedre
a dopravnú značku STOP pri železničnej
stanici vo Veľkej Mani, okolo futbalového ihriska dosadili 250 kusov topoľov,...

1.3.2021 – Obec Maňa má vydané rozhodnutie o stavebnom povolení na stavbu s názvom „Revitalizácia verejného
priestoru s rybníčkom v obci Maňa“
na Mlynskej ulici. Súčasťou tejto stavby je
aj stavebný objekt SO 01 Terénne úpravy,
ktorý zahŕňa zemné práce pri rozšírení
existujúcej vodnej plochy, úprave brehov,
prehĺbení a odbahnení dna, odstránení
šariny, pri stabilizácii brehov, pri stabilizácii prístupovej cesty po obvode areálu,
parkovacej plochy pre autá, plochy pre
osadenie prístreškov, pri vysvahovaní
a zatrávnení plochy nad rozšíreným brehom jazierka.
Keďže touto činnosťou dôjde k zásahu
do mokrade – do existujúcej prírodnej
stojatej vody a k poškodeniu porastov
vysokých ostríc – do biotopu národného významu Lk10, obec v súlade so zákonom požiadala Odbor starostlivosti
o životné prostredie Okresného úradu
v Nitre o vydanie súhlasu na uskutočnenie týchto činností.

v základnej škole vytvorené dve nové
učebne – jazyková a polytechnická.

11.3.2021 – Tri kontajnery na zber použitého šatstva a textilu vo Veľkej Mani
bývali pomerne často preplnené, pretože
kapacitne nestačili na množstvo ukladaného šatstva. Z tohto dôvodu sme ich doplnili o ďalší – štvrtý.
30.3.2021 – V projekte „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej
škole s materskou školou v obci Maňa “
obec vykonala zúčtovanie 1. časti dotácie vo výške 44 077 € pre učebne ZŠ.

12.3.2021 – Po ukončení stavebných
prác na projekte „Zlepšenie kľúčových
kompetencií žiakov na Základnej škole
s materskou školou v obci Maňa“ obec
podala žiadosť o predfinancovanie stavebnej časti projektu vo výške 23 288 €.

3.3.2021 – V rámci prípravy na čerpanie Eurofondov v novom programovacom období Nitriansky samosprávny kraj spracováva Projektový zámer
Integrovanej územnej investície NSK
- Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK. Naša obec zaslala na NSK
14 vlastných projektových zámerov,
ktoré navrhujeme zakomponovať to tohto plánovacieho dokumentu.
10.3.2021 – Obec zaslala na Sprostredkovateľský orgán IROP Nitrianskeho
samosprávneho kraja záverečnú monitorovaciu správu k projektu s názvom
„Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole s materskou školou v obci Maňa “, v rámci ktorého boli
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29.3.2021 – V súvislosti so zmenami
v spôsobe zberu separovaných odpadov obec ukončila zmluvu na ich odber
s Obcou Palárikovo a s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly
a neobalové výrobky RECobal. s.r.o.
a uzatvorila nové zmluvy na odvoz separovaných odpadov s firmou Brantner
Nové Zámky, s.r.o. a s OZV NOWAS
s.r.o. Nové zmluvy uzatvorila tiež na odber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a olejov s firmou BIO
energie s.r.o. a na odber elektroodpadov
s firmou ENVIROPOL SK s.r.o.

31.3.2021 – Pracovníci obce v marci
vykonali úprava okolia starého „MNV“,
zber odpadkov z košov, opílenie stromov
a kríkov na verejných priestranstvách,
uliciach a podľa objednávok občanov,
opílenie konárov v parku a odstránenie
suchých stromov a popadaných konárov, odvoz „čiernych skládok odpadov
z Hamarky, Hlbokej cesty, Starej Hory
a hrádze Žitavy z Malej Mani, opravili
a upravili oplotenie okolo budovy na Domovine 1, ...

1.4.2021 – Pracovníci Sprostredkovateľského orgán IROP Nitrianskeho samosprávneho kraja vykonali k projektu s názvom „Zlepšenie kľúčových kompetencií
žiakov na Základnej škole s materskou
školou v obci Maňa“ administratívnu
a finančnú kontrolu na mieste. Záverom
tejto kontroly bolo konštatovanie, že neboli zistené žiadne neoprávnené výdavky
a nezrovnalosti.

7.4.2021 – Pracovníci Železníc SR, Polície a obce vykonali kontrolu železničných prechodov miestnych komunikácií
na území našej obce a konštatovali, že
spĺňajú zákonom stanovené bezpečnostné kritériá.

30.4.2021 – Pracovníci obce v apríli
vyzbierali odpadky z verejných priestranstiev v obci a z vyčistenej cesty na Dolnej
Gedre, osadili v teréne na pripravovaných turistických trasách turistické značkárske stĺpiky, vykonali ručný dozber
zvyškov drevného odpadu – konárov po
jarnom zvoze konárov z obce, opravili
vyvrátený stĺp kamerového systému na
Dolinskej ulici, vytvorili spevnené plochy stojiska kontajnerov pre zber skla pri
Jednote, rozmiestnili na stojiská v obci
kontajneri na sklo, kuchynský odpad
a jedlé oleje, vykonali roznos informačných letákov k separovanému odpadu
a zmlúv o kompostovaní, opravy a údržbu strojov, ...

13.5.2021 – Dňa 19.4.2021 Sprostredkovateľský orgán (SO) IROP Nitrianskeho samosprávneho kraja schválil záverečnú monitorovaciu správu k projektu
s názvom „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole s materskou školou v obci Maňa “ a 22.4.2021
schválil žiadosť o predfinancovanie stavebnej časti projektu vo výške 23 288 €.
Zúčtovanie tejto časti dotácie SO schválil dňa 12.5.2021. Týmto bol celý projekt
ukončený.
Na projekte sme začali pracovať v júni
2017 a tak jeho realizácia pre náročnú
administratívu trvala 4 roky. Výsledkom
je vybudovanie dvoch nových učební (jazykovej a polytechnickej) v našej základnej škole v celkovej hodnote
70 108,52 €, pričom sme v rámci Integrovaného regionálneho operačného
programu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie
SR na tento účel dostali dotácia vo výške
63 997,09 €.

10.5.2021 – Ministerstvo dopravy
a výstavby SR schválilo rozhodnutím ministra pre našu obec dotáciu na vypracovanie Územného plánu Obce Maňa
vo výške 15 120 €.

7.7.2021 – Pri budove Domu kultúry
na Námestí M. R. Štefánika bol firmou
Zasielkovňa s. r. o. nainštalovaný samoobslužný automat Z-box k vydávaniu
zásielok prevádzkovateľa tejto dopravnej
služby. Automat je už funkčný a už slúži
obyvateľom našej obce i z okolia.

23.4.2021 – Drevný odpad, ktorý bol
v obci vyzbieraný v priebehu roka a pri
jarnom zvoze, bol zoštiepkovaný veľkokapacitným štiepkovačom a odvezený
na energetické zhodnotenie. Celkovo
bolo tejto drevnej hmoty 143,4 tony.

29.4.2021 – Obecné vozidlo LIAZ nosič kontajnerov vzhľadom na jeho vek
a zlý technický stav bolo v poslednom
období často poruchové a neschopné
prevádzky. Z tohto dôvodu po prieskume a obhliadkach starších už jazdených
nosičov kontajnerov ponúkaných na predaj v Leviciach, Hlohovci a v Piešťanoch
obec zakúpila vozidlo značky Mercedes-Benz. Po prevzatí vozidla bol vykonaný prepis vozidla, administratívna
STK a zakúpenie mýtnej jednotky.
26.7.2021 – Od jarného zberu a štiepkovania drevnej hmoty - konárov sa
ich na zbernom dvore znova vyzbieralo značné množstvo. Preto boli opäť
zoštiepkované a odvezené na ich energetické zhodnotenie. Tento krát ich
množstvo bolo 47,26 ton.
Máňanský hlásnik
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4.8.2021 – Zo zberného dvora bolo
na druhotné zhodnotenie odvezených
25,9 t vyzbieranej drevnej hmoty zo starých nábytkov.

31.7.2021 – Pracovníci obce v priebehu mesiacov jún a júl vykonali kosenie
a mulčovanie plôch verejných priestranstiev, parku a tiež plôch okolo rybníka,
postrek burín na všetkých chodníkoch
zo zámkovej dlažby, pletie a strihanie
záhonov a živých plotov na námestí,
odstránenie vyvrátených stromov a polámaných vetiev po búrke na cintoríne,
v parku, v ZSS, opílenie moruše v Uličke, čistenie verejných priestranstiev, odtokových žľabov a jarkov od nánosov
po búrke, čistenie Dolinského potoka,
odtokových žľabov, amfiteátru a jeho
okolia, čiastočnú oprava poškodeného
pódia amfiteátra, obnovenie náteru brán
na Domovine 1 a altánku pri rybníku,
nátery zábradlí na mostoch Dolinského
potoka a priepustoch ciest, pokračovali
v oprave výtlkov, vymenili dopravnú
značku v M. Mani, vykonali odvoz veľkoobjemových odpadov, železného odpadu
a drevnej hmoty – nábytkov zo zberného
dvora, odstránenie prebytočného stĺpa
pri zmrzline, pravidelne vyprázdňovali odpadkové koše v obci, opätovne
rozniesli po domácnostiach zmluvy
na kompostovanie.
Vykonané boli tiež eletroopravy – reflektora pri soche sv. Jána Nepomuckého,
jednej vetvy osvetlenia námestia a výmena 30 ks žiaroviek, výmena čerpadla
umelého potôčika, rozbitého spínača
závlahy na futbalovom ihrisku, výmena rozbitých el. zástrčiek na amfiteátri,
oprava zástrčiek v KD v učebniach SZUŠ,
opravy verejného osvetlenia ...
Verejnoprospešní pracovníci kosili v parku a čistili koryto Dolinského potoka.
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9.8.2021 – Z Ministerstva dopravy
a výstavby SR bola doručená potvrdená
zmluva na dotáciu vo výške 15 120 €
na vypracovanie dokumentácie nového
Územného plánu obce Maňa.
10.8.2021 – Aj na ploche miestneho
trhoviska bola umiestnená žltá nádoba
na zber použitých jedlých olejov a tukov.

31.8.2021 – Pracovníci obce v priebehu augusta vykonávali hlavne kosenie
a mulčovanie verejných priestranstiev,
turistickej cesty na Dolnej Gedre, mulčovanie aj na objednávky občanov, vykonali odvoz starého latovania a vyčistenie okolia budovy na Domovine 1 po
rekonštrukcii strechy, prípravu kultúrnych podujatí v parku a Traktormánie,
vyčistenie odtokových žľabov na uliciach
A Sládkoviča a Ľ. Štúra, zber odpadkov ...
Verejnoprospešní pracovníci pokračovali v kosení parku a čistení koryta Dolinského potoka.
8.9.2021 – Na základe dohody obce
so súkromnou Mobilnou očkovacou
službou sa v obci uskutočnili 3 kolá očkovania proti Covidu–19, v rámci ktorých bolo zaočkovaných cca 120 občanov.

12.8.2021 – Zo zberného dvora bol
na druhotné spracovanie odvezený plný
veľkoobjemový kontajner papiera v
objeme cca 10m3, ktorý bol vyzbieraný
v priebehu roka.
17.8.2021 – Na budove na Domovine 1
bola ukončená oprava strechy, v rámci
ktorej bolo kompletne vymenené latovanie, spätne bola uložená a doplnená
škridla, zapucované boli korýtka a namontované odkvapové žľaby.

30.9.2021 – Pracovníci obce v priebehu septembra opäť hlavne kosili a mulčovali plochy verejných priestranstiev,
pokračovali v odvoze spadnutých stromov z parku, odviezli zeminu z čistenia
odtokových žľabov a koryta Dolinského
potoka, poodvážali odpady z verejných
priestranstiev, smetných košov a od stojísk kontajnerov na zber skla a textilu,
vyčistili parkoviská, z plota cintorína
odstránili poprerastané kríky, kompostovisko a dočasné úložisko drevného
odpadu v Malej Mani vyčistili od iných
ako biologických odpadov a upravili ho,
na detskom ihrisku v Malej Mani bola
opravená preliezka – vymenená prehnitá
hrada, v rámci prípravy na nový spôsob

evidencie zberu komunálnych odpadov
pripevňovali elektronické čipy na zberné
nádoby, ....

29.10.2021 – Pracovníci obce v priebehu októbra kosili verejné priestranstvá, cintoríny, areál futbalového ihriska,
park, odtokové jarky na uliciach Dlhá,
Ľ. Štúra a Legionárska, opílili previsnuté
konáre kríkov na prístupe k domu smútku, opravili osvetlenie zadnej časti cintorína, ako ochranu pred zatekaním zrážkovej vody zaplachtovali a prekryli strop
budovy „starého MNV“, pokračovali
v opravách výtlkov na miestnej komunikácii v Malej Mani, opravili časť poklesnutého chodníka pri kostole, vymenili zničené - polámané a prehnité
dosky na všetkých lavičkách na námestí,
na detskom ihrisku opravili odtrhnutú hojdačku – baranidlo, pred opravou
úniku plynu na hlavných plynových
ventiloch pred obecnými bytovkami demontovali ich murované prístrešky a po
oprave ich umiestnili naspäť, ....
Verejnoprospešní pracovníci prehĺbili
zanesený odtokový žľab na konci Domoviny, prietok pod chodníkom z ul. A.
Sládkoviča, prietoky pod cestou na Domovine a ul. Žitavská, jarok na ul. Pri parku, obnovili náter vstupnej brány na
cintorín a poklopov vodomerných šácht
a žúmp pri obecných bytovkách, čistili
a zametali okraje ciest, hrabali lístie, ....

3.11.2021 – Starý a vyradený nosič
kontajnerov bol rozobraný, rozseparovaný a kovová konštrukcia rozpálená
a odvezená do zberne kovových odpadov.

5.11.2021 – Zo zberného dvora boli
na druhotné zhodnotenie odvezené dva
kontajnery pneumatík a ďalší veľkoobjemový kontajner drevného odpadu
z nábytkov.
16.11.2021 – V rámci rekonštrukcie
vnútorných priestorov športovej kabíny na ihrisku boli v štyroch miestnostiach (v zasadačke, kancelárii a v dvoch
skladoch) vymenené podlahové krytiny
– gumolíny, boli v nich vykonané vysprávky prasklín stien a obnovené nátery,
14 pôvodných starých stropných svietidiel bolo nahradených novými a miestnosti boli vybavené novým nábytkom
– stolmi, stoličkami a obývacou stenou
do zasadačky a písacím stolom, stoličkou
a spisovou skriňou do kancelárie.

štrukcie chodníka na Domovine, vývoz
veľkoobjemových odpadov, orby a mulčovanie záhrad podľa objednávok občanov, hrabanie a odvoz lístia z verejných
priestranstiev, vyčistenie okolia busty
M. R. Štefánika na námestí, výsadbu
50 kusov topoľov okolo futbalového ihriska, vyčistenie odtokového jarku na
Legionárskej od kríkov, opravy a údržby
obecných strojov a budov....

7.12.2021 – Z Ministerstva dopravy
a výstavby SR bola na účet našej obce
poukázaná finančná dotácia vo výške
14 200 € na vypracovanie dokumentácie
nového Územného plánu obce Maňa.

15.12.2021 – Na ulici Domovina v smere od Gedry bol zrekonštruovaný chodník na ľavej strane v celej jeho dĺžke
1,1 km. Pôvodný chodník z betónových
kociek bol prebudovaný na chodník
s asfaltovým povrchom. Hodnota celej
investície je 76 647 €.

30.11.2021 – Pracovníci obce v priebehu novembra vykonali opravy verejného osvetlenia, odvoz spadnutých
stromov a kosenie v parku, vyčistenie
rín na kostole, pohrabanie a odvoz lístia okolo kostola, odvoz kociek z rekonMáňanský hlásnik
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29.12.2021 – Pracovníci obce v priebehu decembra vykonali opravy verejného osvetlenia a inštaláciu vianočného
osvetlenia u nás i v okolitých obciach,
10 ks vianočného ozdobného osvetlenia
na stĺpoch bolo nahradených novými
svetelnými ozdobami. Opilovali stromy - v materskej škole previsnuté konáre smrekov, v Uličke veľký topoľ rastúci
z parku, ktorý ohrozoval elektrické vedenie a v Malej Mani rozrastené orgovány
zasahujúce do miestnej komunikácie.
Vykonali odvoz kociek z rekonštrukcie
chodníka a ich triedenie a uloženie na
zbernom dvore, vývoz veľkoobjemových
odpadov, odvoz drevnej hmoty z nábytkov, prípravné a ukončovacie práce pri
zriaďovaní detského kútika v knižnici,
odpratávanie snehu, opravy a údržba
budov, čistenie areálu zberného dvora na
Pajte...

6.1.2022 – Obec v spolupráci s Obecným futbalovým klubom pripravila
žiadosť o dotáciu na projekt s názvom
„Inštalácia zavlažovacieho systému
a osvetlenia hlavnej trávnatej plochy“
na futbalovom ihrisku v Mani s celkovým rozpočtom 23 876,78 €. Žiadosť
bola podaná na Západoslovenský futbalový zväz v rámci programu „EURÁ
z EURA“ – projektu dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry.
17.1.2022 – Súkromnou mobilnou očkovacou službou sa v obci uskutočnili
ďalšie dve kolá očkovania proti Covidu–19, 15.12.2021 v poradí 4. kolo, pri
ktorom bolo zaočkovaných cca 150 občanov a 5. kolo 17.1.2022, v rámci ktorého
bolo zaočkovaných cca 90 občanov.
18.12.2021 – Na základe výsledkov verejného obstarávania boli podpísané
zmluvy na dodávku elektrickej energie
a plynu na roky 2022 až 2023 pre všetky
odberné miesta obce.
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25.1.2022 – V sále kultúrneho domu
sa konalo pracovné rokovanie predstavenstva Združenia účastníkov pozemkových úprav v Malej Mani, na ktorom
boli užívatelia pôdy a predstavenstvo
oboznámení s návrhmi Všeobecných
zásad funkčného usporiadania územia
pozemkových úprav a prerokovaná bola
zmena mapy hodnôt bonity pôdy.

nu, na námestí zostrihali suché ozdobné
trávy, v budove Domoviny 1 sprístupnili
a vyčistili doteraz nevyužívanú skladovú miestnosť, do všetkých domácností
rozniesli letáčiky o protipožiarnej ochrane a termínovník zberu separovaných
odpadov, čistenie areálu zberného dvora
na Pajte, vyprázdňovanie odpadkových
košov z verejných priestranstiev, opravy
a údržby vozidiel...

26.1.2022 – Na dome smútku vo Veľkej Mani bola vykonaná renovácia jeho
plochej strechy. Pôvodná hydroizolačná vrstva bola už povrchovo degradovaná, čo spôsobovalo zatekanie strechy.
Na túto krytinu vyčistenú od hrubých
nečistôt bola natavená nová hydroizolačná vrstva modifikovaných asfaltových
pásov so životnosťou 30 rokov.
10.2.2022 – Z dôvodu potreby urýchlenia a zefektívnenia kosenia vyše 19 ha
obecných verejných priestranstiev a na
základe výsledku verejného obstarávania
obec zakúpila motorovú traktorovú kosačku SECO CROSSJET SC 92-23 4x4.

28.1.2022 – Na zbernom dvore na budove „Pajty bol rozobratý a odstránený
cca 12 metrov vysoký nefunkčný pôvodný komín kotolne, ktorá bola v minulosti využívaná na sušenie koreninovej
papriky.

31.1.2022 – Pracovníci obce v priebehu januára 2022 vykonali odstránenie
a opílenie stromov na ulici M. Kukučína a v Uličke povedľa ohrady parku,
odvoz spadnutých stromov z parku,
odvoz drobného stavebného odpadu
z rekonštrukcie športovej kabíny, v Malej
Mani doplnili spevnenú plochu stojiska
pre nádoby separovaného odpadu skla
a jedlých olejov, na zberných miestach
vo Veľkej i Malej Mani vyčistili a upravili
vyzbierané drevné odpady – konárovi-

14.2.2022 – Na základe výsledku verejného obstarávania obec podpísala zmluvu na realizáciu prehĺbenia a rozšírenia
rybníčka na Mlynskej ulici v rámci projektu „Revitalizácia verejného priestoru
s rybníčkom v obci Maňa“.
15.2.2022 – V obci sa uskutočnilo ďalšie v poradí už 6. kolo očkovania proti
Covidu–19.
Ing. Igor Sádovský

Prof. PhDr.
JÚLIUS ŠPAŇÁR, CSc.
Július Špaňár sa narodil 12.11.1917
vo Veľkej Mani v terajšom okrese
Nové Zámky. Vzišiel zo skromných
hmotných pomerov. Na radu učiteľky miestnej ľudovej školy navštevoval Reálne gymnázium v Zlatých
Moravciach a po maturite roku
1937 sa rozhodol pre štúdium klasickej filológie a nemčiny na FF UK
v Bratislave. Ako štipendista zavŕšil
štúdiá na univerzite v Lipsku, kde
v r. 1941/42 navštevoval prednášky
a semináre chýrnych profesorov
Reinhardta, Klingnera a Gadamera. Od 1. októbra 1942 vyučoval
na Prvom štátnom gymnáziu v Bratislave, ale nevzdal sa svojich vedeckých záujmov; r. 1944 dosiahol
na svojej Alma Mater stupeň Philosophiae doctor.
Neskôr pôsobil na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského na katedre klasickej filológie ako výpomocný a od 1. 10 1951 ako odborný
asistent. Na začiatku 50. rokov vstúpil do KSS. Po habilitácii (1961) bol
vymenovaný za štátneho docenta
(1963) a 1. februára 1969 za riadneho profesora klasickej filológie na Filozofickej fakulte UK. V rokoch 1965
až 1969 bol prodekanom FF UK
a v procese tzv. normalizácie ho

obvinili z nadŕžania pravicovému oportunizmu a vylúčili z KSS.
Od roku 1975 nesmel pedagogicky pôsobiť, roku 1979 bol zbavený
funkcie profesora a roku 1982 predčasne penzionovaný. Vylúčenie
zo strany malo za následok stratu
členstva v redakčnej rade fakultného zborníka Graecolatina et
Orientalia a členstva vo výbore Slovenskej jednoty klasických filológov.
Najtvrdším postihom bol striktný
zákaz publikovať a do r. 1979 mohol
uverejňovať výlučne nepodpísané
texty.
Záujemcom o latinčinu je známy
najmä ako autor úspešných, opakovane vydávaných kníh – latinsko-slovenského slovníka, latinskej
gramatiky, učebnice rímskych reálií
a literatúry, ako aj spoluautor učebníc latinčiny (preložených aj do češtiny). Širšia verejnosť ho pozná ako
prekladateľa spisov antickej filozofie,
ktorá bola jeho vedeckému i ľudskému naturelu najbližšia; hlavným objektom jeho záujmu bol materialista
Herakleitos z Efezu. Za preklad celého Platónovho diela bol roku 1990
odmenený prestížnou cenou Jána
Hollého. Venoval sa aj gréckym historikom Herodotovi a Xenofontovi,

uštipačnému Lukianovi, prekladal
európskych a slovenských mysliteľov
a pedagógov latinského stredoveku
a novoveku.
V deväťdesiatych rokoch 20. storočia ako emeritus opäť pôsobil na
fakulte. Mladší kolegovia oceňovali
jeho schopnosť vyjadrovať sa s nadhľadom, pohotovo, duchaplne, neraz
s dávkou miernej irónie. Filozofická
ataraxia, s ktorou čelil kritickým situáciám a typická slovanská družnosť,
s pomocou ktorej zdolával tienisté
stránky individualizmu akademického milieu, patrili takisto medzi jeho
vysoko uznávané pozitíva. Náplasťou
na staré krivdy boli verejné ocenenia:
pamätná medaila a list prezidenta
SR, veľká medaila sv. Gorazda (obe
r. 1997) ministerstva školstva za mimoriadny prínos k rozvoju školstva
a vzdelanosti na Slovensku, cena
Karola Strmeňa (1998) za umelecky
významné preklady, ktoré slovenskú
kultúru spájajú s duchovným svetom
antiky.
Prof. Július Špaňár býval v trojizbovom byte v Bratislave na Krížnej
ulici, bol starostlivým otcom dvoch
synov a dcéry. Zomrel na prahu životnej deväťdesiatky 3. 2. 2007 a bol
pochovaný v bratislavskom krematóriu 10. 2. 2007. Väčšiu časť jeho
bohatej knižnice vlastní klasicko
– filologické pracovisko Prešovskej
univerzity, menšia časť prešla do fondov jeho bratislavskej katedry.

V roku 2022 si pripomíname:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prvá písomná zmienka o obci - 785. výročie
Marián Bednár (20. 07. 1939, Veľká Máňa - 05. 10. 2002, Košice) – redaktor, novinár, literárny dramatik
- 20. výročie úmrtia
Matej Gajdoš (25. 01. 1912, Veľká Máňa - 04. 04. 1977, Bratislava) – právnik, prvý kronikár obce – 110. výročie
narodenia
Vševlad Jozef Gajdoš (25. 01. 1912, Veľká Máňa - 04. 04. 1977, Bratislava) – františkán, doktor filozofie, historik,
knihovník, pedagóg, trpiteľ za vieru - 110. výročie narodenia a 45. výročie úmrtia
Jozef Tido Gašpar - (07. 03. 1893, Rakovo - 10. 05. 1972, Nové Zámky) - spisovateľ, novinár, politik, (vl. m. Jozef
Gašpar, pseud. Tido J. Gašpar, Peter Štrbský) – 50. výročie úmrtia
Pavol Hrušovský – čestný občan obce Maňa (09. 06. 1952) - politik – 70. výročie narodenia
Ján Máňovič - (?.?. 1708 Veľká Máňa –30. marca 1772 Nitra) – kňaz, františkán – 250. výročie úmrtia
Leonard Sojka (26. 11. 1907, Veľká Máňa – 12. 05. 1959, Kmeťovo) – učiteľ – 115. výročie narodenia
Špaňár, Július (12. 11. 1917, Veľká Máňa – 03. 02. 2007, Bratislava) - klasický filológ, univerzitný profesor
- 105. výročie narodenia a 15. výročie úmrtia
Máňanský hlásnik
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Kultúrne aktivity v obci
Organizovanie kultúrnych podujatí v roku 2021 bolo obmedzené z dôvodu protipandemických opatrení.
Prísne pravidlá, ktoré trvali takmer
do konca júna, nedovoľovali stretávať sa na hromadných podujatiach
v uzavretých priestoroch.
Pri uvoľňovaní opatrení sa začali organizovať podujatia na voľných
priestranstvách.
Jednota SD základňa Maňa pripravila pre svojich členov - 25.5.2021
- Výročnú členskú schôdzu, na ktorej aktivistka z Nových Zámkov
zhodnotila dosiahnuté výsledky
v obchodnej sieti Jednota za rok
2020, informovala o pripravovaných
aktivitách a nakoniec si členovia

zvolili nový výbor v zložení: Viliam
Horník, Marta Kačkovičová a Jarmila Trungelová.
Vinohradníci - 30.5.2021- pripravili oslavu „Urbanka“. Konala sa
ďakovná sv. omša vo vinohradoch
na Starej hore.
Naši rybári zorganizovali Detské
rybárske preteky (5.6.2021) a Rybárske preteky dospelých (19.6.2021).
17.7.2021 členovia Slovenskej národnej strany v Mani pripravili tradičné podujatie – Vatru zvrchovanosti vo vinohradoch na Starej hore.
Všetky prípravy vyšli nazmar pre
nečakanú búrku, ktorá znemožnila
účasť na podujatí.
V rámci Kultúrneho leta sme pripravili:

18.7.2021 pre deti bábkové predstavenie „Martinka v ríši rozprávok“
v podaní Divadla Dúha z Nových
Zámkov a Letné tvorivé dielne. Pre
nepriaznivé počasie sa podujatie konalo v priestoroch kultúrneho domu.
22.8.2021 predstavenie divadelného súboru Hron z Kozároviec – bláznivá komédia „Sedem žien na krku”
v réžii nitrianskeho herca Antona
Živčica.
29.8.2021 koncert hudobných skupín Metal Heart, N.N.A.T. a Fáza.
Po krátkom uvoľnení opatrení
a skončení letných prázdnin opäť
nastal čas zákazu organizovania hromadných podujatí. Tieto opatrenia
obmedzili stretávanie sa priateľov,
organizovanie rodinných osláv, podujatí a opäť sa zavreli kostoly...

Činnosť Knižnice Vševlada Jozefa Gajdoša
aj v roku 2021 poznačili pandemické
opatrenia.
No i napriek tomu sa nám podarilo
dokončiť projekt „Čítajme a tvorme
v knižnici aj mimo nej“. Realizovali
sme Literárny večer s RNDr. Miroslavom Eliášom, autobusový zájazd
do Ružomberku „Po stopách Benjamína Tináka“, stretnutie a besedu
s jeho dcérami Katarínou Brontvai,
Tatianou Tinákovou - Dudrovou
a Auréliou Plávkovou. Na záver
stretnutia sme im odovzdali knihu:
Putovanie za snom, ktorú vydala
obec v spolupráci s MO MS Maňa,
pri príležitosti nedožitých 90 – narodenín spisovateľa Benjamína Tináka.
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Realizovali sme dva projekty, ktoré nám podporil Fond na podporu
umenia.
• „Skvalitnenie interiérového vybavenia Knižnice Vševlada Jozefa
Gajdoša v Mani“ vo výške 2000 €.
Zámerom tohto projektu bolo
zväčšiť a zmodernizovať priestory
našej knižnice. Získali sme ďalšiu
miestnosť, kde sme zriadili pracovisko knihovníčky. V pôvodnej miestnosti, kde sa nachádzalo pracovisko
knihovníčky sme vytvorili detský
kútik pre detských čitateľov. Tento
cieľ sme dosiahli zakúpením detského knihovníckeho nábytku - 4 ks farebných detských regálov s úložnými
sedacími truhlami, koberca, 2 kre-

siel, podsedákov a detského hrabadla
na odkladanie hračiek. Realizáciou
tohto projektu sme knižnicu zväčšili
o 24 m2.
• „Akvizícia kníh pre Knižnicu
Vševlada Jozefa Gajdoša v Mani“
vo výške 1000 €. Z týchto finančných
prostriedkov sme kúpili 92 nových
kníh, ktoré čakajú na svojich čitateľov.
Z verejných zdrojov Fond na podporu umenia nám podporil aj v roku
2022 schválil projekt:
• „Skvalitnenie interiérového vybavenia Knižnice Vševlada Jozefa
Gajdoša v Mani“ vo výške 2000 €.
Jarmila Trungelová

Aktivity Folklórnej
skupiny Dolina Maňa
boli aj v roku 2021 obmedzované
... bol zákaz stretávania sa, organizovalo sa veľmi málo kultúrnych
podujatí. Nácviky boli iba počas letných mesiacov. No i napriek tomu
sa nám podarilo reprezentovať našu
obec na podujatiach: Obecné slávnosti v Branči (25.7.2021), Kolárove (11.9.2021) a „Z úcty k šedinám“

v Nededi (23.10.2021). Vystúpenie
v Kolárove a Nededi bolo obohatené programom Máňanskej muzičky,
ktorá svojou hudbou a spevom zaujme každého diváka.

Ešte raz Vám ďakujeme a prajeme
Vám veľa úspechov vo Vašej krásnej
práci.
S úctivým pozdravom,
Hilda Szépeová„
Okrem spomenutých podujatí naši folkloristi čepili 12 neviest
a spríjemnili dve rodinné oslavy.

V predvianočnom čase na Facebooku (Folklórna skupina Dolina
Maňa) zverejňovali tradičné zvyky
(Barborka, Mikuláš, Lucia ...).
Na jeseň 2021 sa okolo starších folkloristov združila partia detí z Mane

a okolia, ktoré prejavili záujem učiť
sa tancovať. Ešte sa ani nestačili poriadne skamarátiť a nácviky prekazila pandémia. Znovu cvičiť začali až
vo februári. Pod odborným vedením
Mgr. Márie Bednárovej a bývalých
folkloristiek Petry Slovákovej Kalincovej a Barbory Feješovej sa im
podarilo nacvičiť pásmo „Paste sa
húsky, paste“. S týmto pásmom sme
ich prihlásili na 28. ročník regionálnej postupovej súťaže a prehliadky
detských folklórnych súborov Eniki
– beniky, ktorá sa konala 25.marca
2022 v Nových Zámkoch. V tejto
súťaži Detský folklórny súbor Dolinka získal Zlaté pásmo a postup
do krajského kola, ktoré sa bude konať 6.mája 2022 v Ludaniciach. Tešíme sa spolu s nimi.
Tiež sa nám podarilo zabezpečiť
nové kroje pre chlapcov – nohavice, košele a vesty, pre dievčence sme
doplnili karičkové topánky, spodné
sukne a rukávce. Naše poďakovanie
za finančné dotácie patrí Nitrianskemu samosprávnemu kraju a Obci
Maňa a všetkým, ktorí nám pravidelne venujú 2% zo svojich zaplatených daní. Ak ste ich v tomto roku
ešte nikomu nevenovali, uchádzame
sa o Vašu priazeň, do 30. apríla 2022
to zvládneme. Bližšie informácie
na našej stránke.
Jarmila Trungelová

Z Kolárova nám zaslali ďakovný
list:
„Vážená pani Trungelová !
Dovoľte mi, aby som sa v mene vedenia SPSK v Kolárove poďakovala
skupine DOLINA MAŇA za krásne
vystúpenie na našom podujatí: 20. výročie založenia Spolku priateľov slovenskej kultúry a Dňa slovenskej kultúry.
V kruhu našich členov obrovský
úspech zožal i program Vašich talentovaných detí.
Osobné poďakovanie, úctu i obdiv
vyjadril na Vašu adresu i primátor
nášho družobného mesta z Poľného
Berinčoku (Mezőberény, MR) p. István Siklósi.
Máňanský hlásnik
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Aktivity Miestneho odboru
Matice slovenskej v Mani
4.5.2021 pri príležitosti tragickej
smrti generála Milana Rastislava Štefánika si členky Výboru MO MS uctili jeho pamiatku položením venca
k buste v našom parčíku.

9.10.2021 sa konalo v Liptovskom
Mikuláši celoslovenské Valné zhromaždenie Matice slovenskej, ktorého

25.6.2021 sa konalo Valné zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Mani. Matičiari
zhodnotili 4 – ročné obdobie svojej
práce, zvolili si nový výbor, navrhli
kandidátov do orgánov Matice slovenskej. Po skončení pracovnej časti
zhromaždenia si členovia vypočuli
zaujímavú prednášku o historickej
osobnosti nášho regiónu Žofii Bosniakovej. Jej život nám priblížil jeden
z autorov knihy „Žofia Bosniaková
- Veľká kniha o žene viery a lásky“
RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska v Šuranoch.
18.7.2021 sme zorganizovali obľúbené podujatie Letné tvorivé dielne.
Pre nepriaznivé počasie sa konali v
priestoroch kultúrneho domu. Aktívne sa zapojili Jannetta Imrová,
Renáta Sádovská, Zuzana Račeková,
Martina Račeková, Slávka Tináková, Martin Gajdošík, Petra Švecová a
Eva Švecová.
10
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sa zúčastnila predsedníčka MO MS
Maňa, Jarmila Trungelová.

Máňanská muzička
Keďže rok 2021 znovu začal v štýle
„online,“ muzičkári sa venovali osvojovaniu vedomostí v hudobnej teórii
a opakovaniu repertoára. Keď nastal
správny dátum, oslávili sme tradične
MDD, ktoré bolo ako vždy plné zábavy, smiechu a ako inak - hudby.
Naši muzikanti nezaháľali ani cez
prázdniny a leto začali trojdňovým
hudobným workshopom „BANDA“
v krásnom prostredí Novej Bane,
ktorý organizovalo Regionálne osvetové stredisko Levice.
V auguste sme mali príležitosť
zahrať a zaspievať jubilantom zo
ZPCCH a SZTP v našej Mani a taktiež sme si zahrali na dňoch obce
v Radave. Koncom augusta sme
absolvovali spoločné sústredenie
v Trávnici, kde sme sa venovali nácviku piesní na naše CD, športovým
aktivitám, súťažiam v hudobnej teórii, kŕmeniu zvierat a rybolovu.
Nové piesne sme prezentovali
na 110. výročí výstavby diela Zungov
v Slepčanoch, kde sme sa tešili nielen zo spoločného člnkovania, ale aj
z obrovského potlesku. Našim muzikantom sa aj vlani podarilo aktívne
zúčastniť na hudobných dielňach
„Na našu nótu,“ ktoré organizova-

lo Krajské osvetové stredisko Nitra.
Opäť sa zdokonaľovali pod vedením
vynikajúcich lektorov a hudobníkov.
Deti získali skúsenosti v štýlovej interpretácii ľudovej hudby regiónov
Ponitria, Hontu a nášmu srdcu najbližšieho Požitavia a zasa sa stretli
s priateľmi z DFS Tekovanček, DFS
Borinka Nitra a DFS Zlatňanka.
Vystúpili sme na oslavách 20. výročia založenia Spolku priateľov slo-

venskej kultúry v Kolárove spolu
s FSk Dolina. V tejto zostave sme si
zahrali a zaspievali aj v obci Neded
na vystúpení „Z úcty k šedinám.“
Pozvanie sme prijali i na otvorené
stretnutie Klubu paličkovanej čipky
v Krajskej knižnici Karola Kmeťka
v Nitre. Toto podujatie bolo súčasťou

prezentácie kandidatúry Nitry na titul Európske hlavné mesto kultúry.
Keďže naše deti usilovne pracovali,
začiatkom októbra sa nám podarilo
nahrať prvé CD „Vyletela holubička“
v nahrávacom štúdiu Môlča Records.
Veľmi sa z neho tešíme a ak nám to
pandemická situácia dovolí, radi Vás
všetkých uvidíme na jeho verejnom
uvedení.
Koncom roka sme sa venovali nahrávaniu vianočného videopozdravu
vo farskom kostole Sedembolestnej
Panny Márie v Mani, ktorý ste mohli

vidieť na farskej i našej FB stránke.
Srdečne ďakujeme za finančnú
podporu obci Maňa, Nitrianskemu

Usilovnosť a vytrvalosť získaná na nácvikoch sa zhodnotila na regionálnej prehliadke hudobného folklóru detí, ktorá sa konala 8.4.2022
v Nových Zámkoch. Máňanská muzička pod primášskym vedením
Andreja Tináka a sólistka Scartett Chromeková získali zlaté pásmo
s priamym postupom v kategórii ľudovej hudby a kategórii sólista/spevák. Krajská súťaž s postupom na Vidiečanovu Habovku sa bude konať
20. mája 2022 v Juri nad Hronom.
samosprávnemu kraju, ktorý podporil náš projekt „Kroje pre Máňanskú muzičku“ a v neposlednom rade
Vám všetkým, ktorí ste nám venovali
2% z vašich daní. Veľmi si tiež ceníme každé povzbudenie, radu a morálnu podporu, ktoré dostávame od
skúsených folkloristov. Bez vás všetkých by náš uplynulý rok nebol taký
úžasný...
ĎAKUJEME!
Bc. Petra Slováková Kalincová
Máňanský hlásnik
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Čertovská muzika si
zmenila názov ...
V prvom rade by sme chceli dať
do povedomia zmenu názvu, voláme
sa „Ľudová hudba NÓTA“. Jej členmi pod vedením Jozefa Dömeho sú:
Leopold Čery, Jozef Döme ml., Adam
Holka, Hana Abrmanová, Nela Andrášiková, Tibor Ďuráč, a Jana Čeryová
Gajdošová. Tak ako za posledné roky,
tak i tento rok, a to i napriek prispôsobovaniu sa pandemickým okolnostiam, v rámci možností sme usilovne
tvorili ľudovú hudbu a prezentovali sa
na kultúrnych podujatiach ako doma,
tak i v širšom okolí.
Začali sme vlastne až v letnom období. Vystúpenie 25.6.2021 v priestoroch ZŠ Trávnica sa nieslo v duchu
Medzinárodného dňa detí. Potom sme
sa zúčastnili 3.7.2021 Dolno Ohajského Kenderáša. 14.8.2021 nasledovalo
ďalšie milé vystúpenie - Dni obce Teh-

12

Máňanský hlásnik

la. Veľmi krásne kultúrne popoludnie sme mali možnosť zažiť 24.7.2021
v priestoroch kúpaliska Tona v Šuranoch. Jeden z najväčších zážitkov deti
zažili na letnom sústredení - v dennom
tábore, ktorý sa organizoval v priestoroch kultúrneho domu Maňa a pokračoval s voľnými športovými aktivitami
u p. Ing. Jany Čeryovej Gajdošovej, ktorej by sme sa i touto cestou chceli poďakovať za aktívnu podporu v programe.
V zápale teplých slnečných dní sa
nám naskytla možnosť natočiť ďalšie
dva videoklipy. Ako prvý „Ten Máňanský kaštieľ“, ktorého natáčanie
prebiehalo v obci Maňa s nádherným
pohľadom na miestny kostol a v pozadí miestneho kaštieľa, v ktorom je
ukrytý kus histórie. Dej tohto videoklipu je osadený do obdobia spred 100
rokov a približuje ako kedysi ľudia žili.

Ďalší videoklip pod názvom „Jaká je
to potajomná láska“ sa nakrúcal v obci
Martovce, neďaleko Hurbanova, kde
sa nachádza jeden z mála zachovaných
pôvodných starých domov so slamenou strechou. V druhom videoklipe dej
zachytáva sklamanú nešťastnú lásku,
z ktorej vzíde nový život. Nešťastná
dievčina, ktorá bola terčom odsudzujúcich očí nevládala ďalej už niesť toto
ťažké bremeno, tak si v zúfalstve siahla
na život. Tieto videoklipy je možné si
pozrieť na internetovej sieti YouTube.
Začiatkom školského roka 2021/2022
sme sa zabavili v Malej Mani na hodoch. Záver roka znovu za prísnych
epidemiologických opatrení sme ukončili nahrávkami vlastných vianočných
videí, ktoré boli prezentované na internete.
Za úspešným realizovaním tvorby
Ľudovej hudby Nóta stojí nesmierna
vytrvalosť a odhodlanosť našich hudobníkov. Ďalej veľká vďaka patrí i našim blízkym za ich obetavosť a podporu vo všetkých smeroch. A len vďaka
našim podporovateľom a priaznivcom
naďalej rozdávame úsmev a radosť
z našich sŕdc do celého sveta.
Beáta Andrášiková

Činnosť ZPCCH a SZTP
Milí členovia, rok 2021 bol zase rokom, ktorý prebiehal v obmedzenom
režime. Nemohli sme sa stretnúť
na našich tradičných podujatiach
- výročnej členskej schôdzi, výletoch,
kúpaliskách, púti. No i tak sa nám
podarilo zorganizovať pre vás niekoľko akcií.
11. február je Svetový deň chorých
– cez miestny rozhlas sme vám poslali pekný hudobný darček. V marci sa
12 členov zúčastnilo rekondičného
pobytu v Sklených Tepliciach. Apríl
je mesiac, v ktorom býva výročná
členská schôdza. Pandémia nám nedovolila stretnúť sa a tak sme členov
potešili aspoň hudobným darčekom.
Reakcia členov nás príjemne prekvapila i potešila. 1. jún na medzinárodný deň detí - naše deti dostali sladkú
odmenu. Tiež sme zabezpečili rekondičný pobyt na Sliači. 1. augusta
sa podarilo zorganizovať stretnutie
jubilantov, ktorí v roku 2021 oslávili
50 - 60 - 70 - 80 - 90 – rokov života.
Bola to zároveň taká malá schôdza.
Prečítali sme správu o činnosti a hospodárení za rok 2020. Príjemným
spestrením bolo vystúpenie Máňanskej muzičky, ktorá svojou hudbou
a spevom potešila všetkých prítomných členov. Oslávencom sme odovzdali darček a kvietok. Nezabudli
sme ani na menších oslávencov. Naše

3 deti mali 10 rokov a jedna 15 rokov.
Darčeky boli pripravené i pre nich.
Radosť na stretnutí nám urobila najstaršia, 90 ročná jubilantka, ktorá
peknou básňou potešila prítomných.
Posedenie sa vydarilo a my sme sa
tešili, že aspoň takto sa môžeme
stretnúť. Ďakujeme pani kuchárkam
za občerstvenie.
V septembri sa konal ďalší rekondičný pobyt, teraz v Dudinciach.
Účastníci boli spokojní. V roku 2021
sme zablahoželali i k peknému výročiu sobáša. 50 výročie svadby oslávili
3 - páry a 60 výročie 1 - pár. Nech ich
láska je i po rokoch, vždy taká ako
na začiatku spoločného života. Návštevu chorých, robíme počas celého
roku. Trochu povzbudenia a malý

darček vždy dobre padne. V decembri pandémia nezastavila Mikuláša
a deťom do vyčistenie topánok priniesol sladkú odmenu. K Vianociam
patria darčeky. Naši starší členovia
dostali balíček a všetci členovia pohľadnicu s blahoželaním a čokoládu.
Dôstojne sme sa rozlúčili so zomrelými členmi. Poďakovať by sme chceli všetkým, ktorí nám darovali svoje
2%. Peniaze využívame pre Vás všetkých, ako nezisková organizácia iné
nemáme. Rok 2021 nás zase preveril
v myslení, chápaní jeden – druhého,
v ochote pomáhať si navzájom. Prajem nám všetkým, aby rok 2022 bol
kľudnejší a podarilo sa nám uskutočniť veľa dobrých akcií. Všetkým želáme veľa šťastia, lásky, pokoja, radosti
a najmä Zdravia.
Anna Jančová

Máňanský hlásnik
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Činnosť Slovenského zväzu záhradkárov
– základnej organizácii v Mani
Rok 2021 sa od začiatku niesol
v sérii protipandemických opatrení,
čo ovplyvnilo organizovanú záhradkársku činnosť našej organizácie.
Tradičný záhradkársky ples, výročnú
schôdzu a ani ukážku rezu ovocných
stromov sa nám pre uvedené opatrenia nepodarilo uskutočniť. Namiesto
nenahraditeľných osobných stretnutí
na ukážkach sme sa museli sústrediť
na získavanie informácii z literatúry a webových stránok. Na začiatku
jarnej záhradkárskej sezóny sme zabezpečili pre záujemcov odbornú literatúru, najmä metodiku celoročnej
ochrany záhradných plodín.
Dňa 17. júla sme v spolupráci
s základnou organizáciou v Šuranoch
zorganizovali exkurziu do ovocného
sadu v Dunajskej Lužnej. Prezreli
sme si výsadby čerešní, malín, ríbezlí
a čučoriedok. Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie ohľadom pestovania jednotlivých ovocných druhov
a mali sme možnosť ochutnať i zakúpiť si čerstvé aj spracované ovocie
v miestnej podnikovej predajni.

V dňoch 30. júla až 1. augusta sa
nám podarilo zorganizovať tradičný záhradkársky výlet. Našou trasou bolo južné a západné Slovensko.
Prvou zastávkou bola Kelemantia
14
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- rímska pevnosť z 2. storočia na ľavom brehu rieky Dunaj v katastri
obce Iža. O pár chvíľ na nás dýchla
história protitureckej pevnosti v Komárne. Po jej rozsiahlej prehliadke
a obede v Komárne nás Marek Herda svojim autobusom previezol do
prístavu lode Morava v Gabčíkove,
ktorou sme sa previezli plavebnými
komorami tohto monumentálneho
vodného diela na Dunaji. Históriu
mlynárstva na južnom Slovensku
sme si pripomenuli v kolovom mlyne na Malom Dunaji pri Jelke. Odtiaľ
nás vôňa pečenej husaciny zaviedla
do Slovenského Grobu, kde nám pripravili pravé husacie hody a útulný
nocľah. Druhý deň sme si prezreli Plaveckú jaskyňu na západnom
úbočí Malých Karpát. Následne sme
navštívili Baziliku Sedembolestnej
Panny Márie v Šaštíne, kde sme sa
prostredníctvom paulínskeho pátra
Ondreja Kentoša počas prehliadky
dozvedeli veľa z histórie našej národnej Svätyne. Po chvíli cesty autobusom sme sa ocitli v Holíči, kde sme
si prezreli mesto a Holíčsky zámok,
ktorý je významnou dominantou
tohto mesta. Po návrate do penziónu
sme sa všetci stretli pri špekáčikoch,
slaninke a dobrom vínku... Tretí
deň sme začali účasťou na sv. omši
v kostole sv. Martina vo Vinosadoch
a následne prehliadkou Malokarpatského múzea v Pezinku, ktoré je zamerané na históriu vinohradníctva
a vinárstva v Malokarpatskej oblasti.
Ďalej sme si prezreli rozsiahle expozície hradu Červený kameň, ktorého
história siaha do polovice 13. storočia. Cestou domov sme ešte stihli
navštíviť dedinku Dolná Krupá, kde
sme spoznali príbeh medovinárstva
APIMED a ich Medolandie, ktorý je
spätý s výrobou a spracovaním medu
a vôňou ruží.
V septembri sme počas hodových
slávností v našej obci v dňoch 26.
a 27. septembra zorganizovali tradičnú výstavu ovocia, zeleniny a kve-

tov. Naši záhradkári mali možnosť
prezentovať výpestky zo svojich záhrad a podeliť sa o svoje úspechy
s návštevníkmi výstavy. Na výstave
bolo prezentovaných spolu 210 exponátov, ktoré boli vystavené buď
jednotlivo, alebo ako pestovateľské
kolekcie pestovateľov. Každý, kto na
výstavu priniesol nejaký exponát, si
odniesol malý darček. Pred otvorením výstavy odborná komisia vybrala najkrajšiu kolekciu, ktorou bola
kolekcia zeleniny, ovocia a kvetov
od Mariána Vrzalu. Ďalšími ocenenými boli pestovatelia: Marek Zifčák, Marián Petrovský, Milan Banás,
Vojtech Gatyáš, Peter Hudec, Ľuboš
Mesár a Stanislav Tinák. Výstavu
spestrili aj krásne maľované tekvice
od Zuzany Straňákovej a keramické
výrobky so záhradkárskou tematikou od Renáty Sádovskej. Celkovo
si výstavu prezrelo 350 návštevníkov

a v pondelok tiež naši škôlkári a žiaci základnej školy. Po výstave sme
najkrajšie jablká z výstavy postúpili
na celoslovenskú súťaž O najkrajšie
jablko roka, ktorá sa konala v októbri
v Trenčíne. Ovocie a zeleninu sme
po výstave darovali Zariadeniu sociálnych služieb Kamilka v našej obci.
Všetkým pestovateľom ďakujeme
za účasť a prajeme veľa záhradkárskych úspechov.
Ďalšie záhradkárske akcie sa nám
v uplynulom roku už nepodarilo

demických opatrení, pripravujeme
výročnú členskú schôdzu pre našich
členov, začíname s organizáciou záhradkárskeho výletu, pripravujeme
odborné prednášky... V záhradách je
už rušno a možno sa tam urodí niečo, čo bude možné vystaviť na septembrovej výstave, k čomu vás všetkých povzbudzujeme.
zorganizovať, pretože na jeseň sa
zase všade začal rozmáhať známy
vírus, na ktorý sme si pomaly už
zvykli. Teraz na jar, po uvoľnení pan-

Igor Báni, Ing. Peter Hudec,
SZZ ZO Maňa

Z činnosti Cykloklubu Tatra-Bike Maňa
v roku 2021
Opatrenia proti šíreniu ochorenia
Covid-19 vo veľkej miere poznačili činnosť Cykloklubu Tatra-bike
Maňa. No i napriek tomu sa podarilo
uskutočniť niekoľko cykloturistických akcií v roku 2021.
Medzi prvé cyklotúry, ktoré boli
uskutočnené spoločne, môžeme zaradiť cyklotúru na juhu Slovenska
v pohorí Burda Štúrove dňa 2. 4.
2021. Náš cieľ bol Burdov, druhý
najvyšší vrch pohoria Burda, s výškou 395 m.n.m. Do Štúrova sme sa
zviezli vlakom. Zo stanice Štúrovo
sme sa vydali smerom na obec Bajtava, a potom nás už čakal len výstup
po lesných cestách na spomínaný náš
cieľ cyklotúry - vrchol Burdov. Keďže slniečko nebolo také ostré, šlo sa
nám veľmi pohodovo. Nálada medzi
nami bola veľmi dobrá a náš sprievodca Samuel P. (inak najmladší člen
cykloklubu) nás viedol veľmi dobre.
Po príchode na samotný vrchol pohoria sa nám otvoril prekrásny výhľad na rieku Dunaj a na Kováčov.
Nasledovala malá obedná prestávka
na posilnenie, niekoľko fotozáberov
na pamiatku a cesta späť. No nie do
Štúrova na vlak, ale na bicykloch
smerom domov. Cesta však ubiehala pomaly. Protivietor, ktorý fúkal až
po dom, nám zobral veľa síl. Boli to
ťažké kilometre, pretože boli prvé
jarné a boli z veľkej časti so silným
vetrom. No odhodlanie vrátiť sa späť

a pozrieť sa niekde ďalej po okolí
Štúrova v nás ostalo.
Tak ako už niekoľko rokov v minulosti, aj 9. 5. 2021, si členovia
Cykloklubu Tatra-Bike Maňa uctili pamiatku ukončenia 2. svetovej
vojny cyklotúrou na vrch Vápnik
pri Leviciach. Je to pamätné miesto,
na ktorom mal počas oslobodzovania južného Slovenska, Levíc, Žitavskej doliny, Pohronia a údolia rieky
Nitra, umiestnenú pozorovateľňu
maršal Rodion Jakovlevič Malinovskij, veliteľ 2. ukrajinského frontu
Červenej armády.
Ako zvyčajne, cyklotúru sme začali v sídle cykloklubu v obci Maňa.
Počasie nám prialo. Od rána nám
slniečko dopriavalo svoje teplé lúče.
Na Vápniku sme si urobili prestávku
na občerstvenie, urobenie niekoľko
fotografií a zapálenie spomienkovej
sviece na pamiatku padlých vojakov.
Medzi tým sme si porozprávali čo to
o oslobodzovaní okolia a vydali sa
na spiatočnú cestu domov.
Cyklotúra do Topoľčian a okolia,
na VN (vodná nádrž) Duchonka,
bola plánovaná na základe minulých, dobrých skúsenostiach. Keďže
sme nevedeli ako sa budú vyvíjať
opatrenia Covid – 19 bola plánovaná
tak trochu narýchlo – podľa uvoľnenia kapacity chaty. Veľmi dobre nám

padlo, že sa uvoľnil predĺžený víkend
1. 7. – 5. 7. 2021. Mohli sme na Duchonke stráviť štyri noci.
Išli sme po cestách cez malé dedinky. Kilometre do cieľa ubúdali rýchlo
a naše sily tiež. Unavení po 81,5 kilometroch v nerovinatom teréne sme
prišli na chatu pri VN Duchonka,
kde nás privítal chatár a pekný pes,
ktorý nás celý pobyt strážil. Prvý
deň sme ukončili sprchou na chate,
prechádzkou okolo VN Duchonka
a dobrou večerou.
Na druhý deň bola veľká výzva.
Navštíviť znovu Topoľčiansky hrad
a ísť naproti členom, ktorí prichádzali až v piatok poobede. Po raňajkách sme sa vydali na cyklotúru.
Slniečko vyšlo dosť vysoko, a tak aj
teplota bola primeraná. Ťažko sa išlo
do obce Podhradie. Cesta stále stúpala. Priemerná rýchlosť na bicykloch bola malá a všetci sme vypotili
veľa tekutín, pokým sme sa dostali
až na Topoľčiansky hrad. Tu sme si
dali malú prestávku zameranú na
obhliadku hradu, doplnenie energie
a síl. Z hradu sme sa vydali smerom
k Čakajovciam.
Po stretnutí s ostatnými členmi
sme sa po zastávke v Topoľčanoch
vydali späť na chatu. Večer nám pribudlo na tachometri pekných niekoľko desiatok kilometrov.
V sobotu sme si urobili výlet na
Kulháň, kde sme si dali na obed dobMáňanský hlásnik
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rého údeného pstruha, ďalej na Panskú Javorinu a večer sme sa okúpali
vo VN Duchonka.
Pozrieť mesto Partizánske nás zlákalo v nedeľu. Urobili sme si tu malú
prehliadku mesta, čo to zjedli na doplnenie energie a dali sa na cestu späť
na chatu.
V posledný deň 5. 7. 2021 nás čakala už len cesta domov s prestávkou
v meste Nitra, kde sme sa naobedovali, teda doplnili sily.
Peknými zážitkami sa môžeme
pochváliť aj z cyklotúry uskutočnenej dňa 21. 8. 2021 z Bratislavy do
Komárna. Trasa viedla po medzinárodnej cyklotrase EuroVelo 6, ktorej
dĺžka je približne až 4 500 km.
Zo stanice Šurany sme sa presunuli
vlakom do Bratislavy. Cesta bola ako
vždy príjemná. Zo stanice Bratislava
– hl. stanica sme sa vydali k nábrežiu
Dunaja, a potom po cyklotrase do
Čuňova, Gabčíkova až do Komárna.
Trasa je to pekná, veď vedie popri
Dunaji, v ktorom sme sa na viacerých miestach veľmi dobre osviežili.
Po príchode do Komárna sme čas,
ktorý nám chýbal do odchodu vlaku
domov do Šurian, využili ešte na prehliadku mesta a starej pevnosti.
Na poslednej cyklotúre bola našim
cieľom obec Kováčová pri Zvolene.
V okolí je, okrem turistiky a cykloturistiky, možnosť kúpať sa na termálnom kúpalisku v Kováčovej alebo
na termálnom kúpalisku Sliač.
Cyklotúra začala 27. 8. 2021 v Mani. Pokračovala cez Vráble, Zlaté Moravce, Novú Baňu, Zvolen až do Kováčovej.
Druhý deň, v sobotu, sme urobili
krátku cyklotúru po okolí Kováčovej,
Zvolena a Banskej Bystrice. Niektorí
sa však rozhodli pre relax v termálnom kúpalisku Kováčová.
V posledný deň, v nedeľu, sme absolvovali cestu späť domov.
Čo si priať nakoniec a do novej
cykloturistickej sezóny? Dobré počasie, veľa krásnych zážitkov a na cestách jazdy bez nehôd.
Dušan Herda
16
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Majstrovstvá Požitavia v orbe
mali svoje piate pokračovanie
V obci Maňa sa už niekoľko rokov organizuje podujatie s názvom
TRAKTORMÁNIA. V prvých ročníkoch sa organizátori skôr zameriavali na jeho zábavnejší charakter
- pripraviť pre návštevníkov ukážky
zručnosti súťažiacich pri obsluhe
malotraktorov, prípadne štvorkoliek.
Pred piatimi rokmi sa však organizátori rozhodli toto podujatie doplniť
aj o odbornejší program a rozdelili
ho na dve časti - v tej dopoludňajšej
sa súťaží v orbe a popoludní sú jazdy
zručnosti. Tento rok sa, žiaľ, podobne ako aj v minulom roku, z pandemických dôvodov uskutočnila len tá
dopoludňajšia časť a tou bol 5. ročník súťaže pod názvom „Majstrovstvá Požitavia v orbe“.
Na sobotu 21. augusta bola zorganizovaná súťaž v orbe traktormi veteránmi a malotraktormi domácej
a továrenskej výroby. V rámci príprav na túto súťaž boli už v predchádzajúcich ročníkoch spracované
a na stránke Obecného úradu v Mani
zverejnené „Pravidlá súťaže…“ a tlačivá pre prihlasovanie sa súťažiacich
oráčom. Väčšina oráčov, ktorí súťažili v predchádzajúcich ročníkoch,
reagovala na zverejnené prihlášky
okamžite, niektorí hlavne noví oráči sa rozhodovali až na poslednú
chvíľu. Do termínu uzávierky prihlášok bolo prihlásených 21 oráčov,
pre ktorých organizátori podujatia
pripravili súťažné pozemky. Nakoľko technické vybavenie prihlásených
oráčov sa líšilo (boli prihlásené jedno-, dvoj-, a trojradličné pluhy) museli byť pre nich pripravené súťažné
pozemky s rôznymi rozmermi. Dĺžka
pozemkov bola stanovená jednotne
na 40 m a pri šírke pozemku sa rátalo s 10-timi metrami na jedno orbové
teleso pluhu. Na pripravené pozemky
napokon nastúpilo celkom 20 oráčov,
jeden z prihlásených súťažiacich z rodinných dôvodov účasť odriekol.
Tak ako sa už stalo zvykom v predchádzajúcich ročníkoch, pred zahá-

jením súťaže bola vykonaná krátka
inštruktáž o jej pravidlách a priebehu, nakoľko časť súťažiacich oráčov sa súťažných orieb zúčastnila
po prvý krát. Väčšina oráčov, ktorí
sa pravidelne zúčastňovali súťaže aj
v predchádzajúcich ročníkoch, už
pravidlá ovládala, čo sa prejavilo aj
v priebehu súťaže, keď napriek zložitým podmienkam, ktoré boli spôsobené väčším množstvo rastlinných
zvyškov, okrem dvoch súťažiacich
ostatní svoju úlohu úspešne zvládli!
Vyhodnotenie kvality súťažnej
orby bolo vykonané podľa kritérií
schválených Slovenskou spoločnosťou pre orbu (SSpO). Okrem autora
tohto príspevku boli členmi rozhodcovskej komisie tak ako aj v predchádzajúcich ročníkoch Ing. Ján Marták a Ing. Peter Hudec. Na základe
„komisionálneho“ posúdenia kvality
súťažnej orby bolo rozhodnuté, že
v kategórii jednonápravových malotraktorov na 1. mieste skončil Ján
Frčka z Prenčova, 2. miesto si vyoral Marek Baranec z Mane a ako
3. sa umiestnil Jozef Šipoš z Vrábeľ.
V kategórii dvojnápravových malotraktorov domácej a továrenskej výroby a traktorov – veteránov sa ako
prvý umiestnil Juraj Sulan z Mane,
ako druhý skončil Tibor Meňhárt
z Kamenice nad Hronom a na treťom mieste skončil Mário Balala
z Tajnej. Ostatní súťažiaci svorne obsadili 4. miesto. Všetci súťažiaci oráči
dostali Diplom za účasť a víťazi súťaže boli ocenení maketami lemešov
a vecnými cenami. Vecnými cenami
boli ocení aj ďalší oráči – za najlepšie urobenú rozorávku cenu dostal Adam Hegeduš zo Šurianok,
za najlepší sklad Tibor Meňhárt
z Kamenice nad Hronom a za najlepšiu poslednú brázdu František Štetina z Pastuchova.
Kým v prvých ročníkoch podujatia s názvom TRAKTORMÁNIA bol
jeho súčasťou aj bohatý sprievodný
program, v rámci ktorého vystupo-

vali viaceré hudobné skupiny, boli
pripravené rôzne atrakcie pre deti
a samozrejme boli organizované už
spomenuté súťaže v jazdách zručnosti na traktoroch a štvorkolkách
pre rôzne vekové kategórie súťažiacich, už v minulom roku a aj teraz
musela byť táto časť programu z pandemických dôvodov zrušená.

Napriek tomu, že sa nepodarilo
uskutočniť všetko to, čo bolo pripravené, všetkým organizátorom,
sponzorom a samozrejme hlavne
súťažiacim patrí za úsilie, ktoré vynaložili pri príprave a organizačnom
zabezpečení 5. ročníka súťaže „Majstrovstvá Požitavia v orbe“ úprimné
poďakovanie a žiada sa vysloviť pre-

svedčenie, že bude mať svoje ďalšie
pokračovanie aj v rokoch nasledujúcich. Traktormánia a 6. ročník súťaže
v ,,orbe“ sa uskutoční 20.8.2022.
Tešíme sa na Vašu účasť.
Slovenská spoločnosť pre orbu,
doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Prihláška
na 7. ročník súťaže malotraktorov, traktorov r.v. do 1970 a štvorkoliek

TRAKTOR MÁNIA 2022
&
Majstrovstvá požitavia v orbe
Dátum: 20.8.2022
**Disciplíny súťaže:

1. Preteky v orbe
2. preteky na technickú zručnosť

Meno a priezvisko: ...................................................................................................................
Adresa: .......................................................................................................................................
Telefón: ................................... e-mail:......................................................................................
*Informácie o malotraktore
Meno traktora (vlastný názov napr. Libuša, Turbodelo atď.) .............................................
Z čoho sú použité jednotlivé diely (informatívne, napr. motor z Oktávie)
- obsah motora .......................................................................................................................
- motor .....................................................................................................................................
- nápravy ..................................................................................................................................
- kolesá predné ..................................................zadné ...........................................................
- prevodovka ............................................................................................................................
- riadenie ............................................................volant ...........................................................
- špeciálne (ak máte nejaký špeciálne použitý prvok pri výrobe, alebo pri prevádzke napr. chladič z lietadla)
..................................................................................................................................................
- rok výroby (aspoň približne) ................................................................................................
- ako dlho trvala výroba ...........................................................................................................
* Informácie o pluhu
- doma robený ...........................................................................................................................
- továrenský (značka) ...............................................................................................................
- počet orebných telies .............................................................................................................
- záber jedného orebného telesa (cm) ....................................................................................
- celkový záber pluhu (cm) ......................................................................................................
*informácie uvedené v prihláške sú informatívne a budú slúžiť výlučne organizátorom podujatia.
** každý pretekár si zakrúžkuje disciplínu v ktorej chce súťažiť.
Máňanský hlásnik
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Čestné prehlásenie
Prehlasujem, že budem súťažiť v duchu fair-play na vlastnú zodpovednosť a vlastné náklady. V prípade nehody nežiadam od organizátorov náhradu za škodu spôsobenú na vlastnom vozidle. V prípade mnou spôsobenej škody na inom
vozidle, majetku alebo osobe som povinný škodu uhradiť poškodenému.
Prehlasujem, že vlastním vodičské oprávnenie skupiny minimálne A,B alebo T.

V

.......................

dňa ..............................

.......................................................
podpis súťažiaceho

Vyhlásenie účastníka súťaže TRAKTORMANIA 2022
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Účastník podujatia sa zúčastňuje súťaže podomácky vyrobených
traktorov (ďalej len „Súťaž“) na vlastné nebezpečenstvo. Účastník
berie na vedomie a súhlasí, že Traktormánia team o.z. (ďalej len
„Organizátor“) nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkovi alebo tretej osobe jazdou účastníka. Účastník vyhlasuje, že plne zodpovedná za škody
a ujmy ním spôsobené. Účastník sa zaväzuje počínať si tak, aby nedošlo pri účasti na súťaži ku škode na zdraví, majetku, prírode či životnému prostrediu a správať sa ohľaduplne k ostatným účastníkom
Súťaže a ostatnej časti areálu súťaže. Účastník potvrdzuje, že preberá
v plnom rozsahu zodpovednosť za akékoľvek škody a ujmy ním spôsobené pri účasti na Súťaži a v areáli Súťaže.
Účastník vyhlasuje, že vykoná všetky potrebné opatrenia k minimalizácii nebezpečenstva úrazu jeho osoby a osôb v jeho blízkosti
a bude dodržiavať pokyny udelené mu osobami zastupujúcimi Organizátora. Účastník potvrdzuje, že bol osobou poverenou Organizátora upovedomený o povahe dráh, na ktorých sa realizujú jazdy,
vrátane bezpečnostných, zdravotných a akýchkoľvek iných rizík
a nástrah súvisiacich s ich využitím.
Účastník berie na vedomie, že dráhy Súťaže nie sú verejné komunikácie a na jazdu po dráhach Súťaže sa nemusí vzťahovať zákonné
ani zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu / havarijné poistenie.
Účastník vyhlasuje, že je držiteľom platného vodičského preukazu
nie je a nebude počas jazdy pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky, ani v stave zníženej pozornosti a koncentrácie. Účastník súhlasí s tým, že Organizátor je oprávnený kedykoľvek počas prítomnosti účastníka v areáli Súťaže vykonať dychovú skúšku a účastník sa
zaväzuje túto skúšku neodmietnuť.
Účastník garantuje, že vozidlo, ktorým bude jazdiť po dráhach súťaže
je v dobrom technickom stave, neunikajú a nebudú z neho unikať
žiadne kvapaliny a má riadne nahustené pneumatiky. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Organizátor má výhradné právo
nepripustiť vozidlo alebo účastníka k jazde po dráhach Súťaže alebo
účastníka bez náhrady z jazdy vylúčiť.
Účastník vyhlasuje, že si je vedomý existencie objektívneho nebezpečenstva, zdravotných a akýchkoľvek iných rizík a nástrah, nepredvídateľných okolností a všeobecnej nebezpečnosti motoristického
športu.
Účastník potvrdzuje, že súhlasí s tým, že Organizátor (Organizátorom poverený zástupca) je oprávnená kedykoľvek vykázať
z priestorov areálu Súťaže účastníka v prípade, že má podozrenie, že
účastník nesplnil podmienky, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení.
Účastník berie na vedomie, že areál Súťaže môže byť monitorovaný prostredníctvom kamerového systému (t.j. môžu byť vyhotovované videozáznamy alebo audiozáznamy). Účastník súhlasí s vyhotovovaním videozáznamu alebo audiozáznamu podľa
predchádzajúcej vety, ako aj s použitím takéhoto záznamu (aj
v prípade, že bude obsahovať záznam jeho osoby) na účely akéhokoľvek súdneho, trestného, správneho alebo iného konania
(a to aj ako dôkazného prostriedku), ako aj iného konania vedeného orgánmi štátnej správy a orgánmi verejnej moci. Účastník týmto
udeľuje Organizátorovi, súhlas na vyhotovovanie obrazových (fotografických) a zvukovoobrazových (audiovizuálnych) záznamov obMáňanský hlásnik

9.
•

•

•

•

•
10.

11.

12.

13.
14.

sahujúcich aj zobrazenie podoby alebo podobizne účastníka v areáli Súťaže a súhlasí s použitím takýchto záznamov Organizátorom
v rámci/na propagačných materiáloch Organizátora a ich šírením
prostredníctvom všetkých komunikačných médií (vrátane internetu).
Účastník sa zaväzuje dodržiavať aj nasledovné pravidlá:
Účastník smie na dráhy Súťaže vychádzať alebo vchádzať len na
miestach k tomu určených. Je povinný dbať na pokyny pracovníkov
Organizátora zaisťujúcich prevádzku na dráhach a ísť po dráhe len
v určenom smere. Pri poruche alebo havárií musí účastník odstaviť
vozidlo bezpečne na určenom mieste a vyčkať na pokyny Organizátora.
Účastník je povinný prispôsobiť jazdu po rýchlostnej dráhe a rýchlosť svojim schopnostiam, stavu vozidla, stavu dráh a aktuálnym klimatickým podmienkam.
V prípade havárie vozidla je účastník povinný predviesť vozidlo
na technickú prehliadku, inak nebude účastník opätovne pripustený
na dráhy Súťaže.
Zahájenie a ukončenie jazdy sa zaväzuje Účastník vykonať v súlade s pokynmi pracovníkov organizátora a v súlade so signalizáciou.
Po ukončení jazdy je Účastník povinný ihneď dráhy Súťaže opustiť.
Účastník sa zaväzuje jazdiť takým spôsobom, aby neohrozil ani neobmedzil iných účastníkov pohybujúcich sa po dráhach súťaže.
Účastník je povinný dodržiavať pokyny pracovníkov Organizátora,
a to po celú dobu pobytu v areáli Súťaže. Účastník zodpovedá za členov svojho sprievodu a ich správanie ako aj prípadné škody a ujmy
nimi spôsobené a/alebo zapríčinené.
Účastník berie na vedomie, že je oprávnený vstupovať výlučne
do tých častí areálu Súťaže, ktoré boli Organizátorom účastníkovi
výslovne sprístupnené, t.j. k vstupu do týchto častí dostal výslovný
súhlas. Vozidlá ( účastník ) musia byť označené čitateľným štartovým
číslom.
Účastníkovi je zakázané počas pohybu(prítomnosti) v areáli Súťaže
manipulovať s otvoreným ohňom, nosiť a/alebo držať zbraň (vrátane
strených a bodných zbraní) a výbušné látky alebo materiál, vnášať
a požívať alkoholické nápoje a iné omamné alebo psychotropné látky.
Účastník je povinný sa zúčastniť na rozprave (inštruktáži) pred zahájením jazdenia.
Účastník týmto udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním jeho
mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu a emailovej adresy za účelom (a) overenia jeho totožnosti a spôsobilosti
viesť vozidlo, vedenia (b) evidencie účastníkov akcie, (c) zaradenia
do databázy (informačného systému) spravovanej Organizátorom,
(d) poskytovania služieb a vykonávanie transakcií Organizátorom
(e) vypracovávania interných analýz a štatistík Organizátorom (f)
kontaktovania (poskytovania informácií), upozornení a/alebo oznamov o konaní akcií a/alebo o službách poskytovaných.

___________________
účastník

Jesenná časť našich
mužstiev
Po jarných obmedzeniach sme boli zvedaví ako sa odohrá jesenná časť
futbalovej súťaže. Na jej priebeh sa zodpovedne pripravovali všetky naše
mužstvá.
Naši muži odohrali cez leto niekoľko prípravných zápasov. Jeseň nám
nevyšla podľa našich predstáv. Chceli sme sa pohybovať medzi prvými
mužstvami tabuľky. Realita, ale bola
iná. Naše mužstvo je po jesennej časti na 11 mieste. Treba podotknúť, že
nie prístup a zlá hra boli príčinou
našich výsledkov. Chalani sa pravidelne a v solídnom počte zúčastňovali tréningového procesu, a taktiež
herný prejav nebol vôbec zlý. Bohužiaľ trápila nás strelecká impotencia.
Vo viacerých zápasoch sme nestrelili
gól, čoho príčinou bolo málo bodov
do tabuľky. Najlepšie zápasy sme
predviedli proti vedúcej Trávnice,
no bohužiaľ sme prehrali 0:1 a taktiež hodový zápas v proti Michalu
nad Žitavou nám vyšiel nielen herne,
ale aj výsledkovo. Naopak zlý zápas
sme odohrali proti Černíku, kde sme
zaslúžene prehrali a vyslovene sme
vybuchli výsledkovo v Semerove,
kde sme síce boli lepší, ale súper nás
trestal za naše naivné chyby.
Mužstvo začalo jarnú prípravu v
domácich podmienkach, väčšinu
prípravných zápasov hráme na ume-

lej tráve v neďalekej Radave. V príprave sme sa zatiaľ stretli Salka
(5.liga) 1:6; Dolný Ohaj (5 liga) 3:1
a 1:5; Radava (7 liga) 3:1. Tréningový
proces je samozrejme ovplyvnený aj
Covidom, ale veríme, že na jar budeme dobre pripravení. Šancu v príprave dostávajú aj naši odchovanci
a ukazuje sa, že môžu byť prínosom.
Trénerom ostáva Pavol Buguík.
Naša mládež nám opäť robila
v jeseni už tradične radosť. Naša U15
patrí momentálne k najmladším
v súťaži, ale napriek tomu podávala, veľmi vyrovnané výkony. Do
mužstva prišlo na jeseň až 7 hráčov
z kategórie U11. Vo svojej súťaži je
na výbornom 2. mieste s reálnou

šancou na víťazstvo v skupine.
Naša U11 po spomínanom odlive
starších hráčov nemala v súťaži veľké oči, ale napriek tomu príjemne
prekvapila, veď v tabuľke jej patrí
4. miesto a nebyť ,,neskúsenosti“
mohli sme o jedno - dve miesta byť
vyššie. Ale potešili aj menší, ktorých
postupne zapracovávame z kategórie U9. Trénerom U15+U11 je Pavol
Gubric.
U9 na jeseň v pozmenenej zostave
taktiež dopadla na výbornú. Drží si
miesto znamenajúce účasť v júnovom finálovom turnaji. 27.6.2021
sa zúčastnili III. ligy prípraviek
K. Salátu U11 ObFZ NZ, vo finále
sme skončili na 2. mieste. Trénerom
U9 je naďalej Tibor Ďuráč.
Teší nás záujem detí o futbal v obci.
Veľmi dobrá spolupráca je aj s rodičmi detí, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na zápasoch a vytvárajú fantastickú kulisu.
Dobrým hospodárením a s veľkou
podporou obce sa nám podarilo kúpiť vychádzkové oblečenie pre všetky kategórie. Taktiež momentálne
v našej kabíne prebieha kompletná
rekonštrukcia priestorov. Fungovanie klubu a aj súčasná rekonštrukcia
by nebola možná bez podpory obce.
A tak mi na záver dovoľte poďakovať sa starostovi obce Ing. Igorovi
Sádovskému a poslancom obecného
zastupiteľstva za podporu futbalu
v obci. MAŇA DO TOHO.
Ing. Pavol Gubric

Máňanský hlásnik
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Plán kultúrnych
podujatí
v roku 2022:
11. 03. 2022
12. 03. 2022
27. 03. 2022

03. 04. 2022
09. 04. 2022

17. 04. 2022

24. 04. 2022
30. 04. 2022
04. 05. 2022

06. 05. 2022
08. 05. 2022
29. 05. 2022
04. 06. 2022
18. 06. 2022
26. 06. 2022
16. 07. 2022
21.-23.7. 22
07. 08. 2022
20. 08. 2022

11. 09. 2022
18. 09. 2022
18. 09. 2022
16. 10. 2022
05. 11. 2022
04. 12. 2022
24. 12. 2022
31. 12. 2022
20

Koncert žiakov SZUŠ
Jozefa Dömeho
Hedšík na Starej hore
Spomienka
na oslobodenie
obce – 77. výročie
Výročná členská schôdza
záhradkárov
Zájazd MO MS –
za nákupmi do Nového
Targu
Uvedenie CD Máňanskej
muzičky – Vyletela
holubička
Odborná degustácia vín
Stavanie mája
Spomienka na Gen. PhDr.
Milan Rastislava Štefánika,
103. výročie tragickej
smrti
Odber krvi mobilnou
jednotkou
Výstava vín – verejná
degustácia
Oslavy sv. Urbana na Starej
hore
Detské rybárske
preteky
Rybárske preteky
dospelých
Požitavské folklórne
slávnosti XXXII. ročník
Vatra zvrchovanosti
Zájazd MO MS Praha
a Karlštejn
Letné tvorivé dielne
Traktormánia
+ Majstrovstvá Požitavia
v orbe
Hodové slávnosti – v časti
obce Malá Maňa
Výstava ovocia, zeleniny
a kvetov
Hodové slávnosti
Úcta k starším
Stretnutie jubilantov
Vianočné tvorivé dielne
+ Mikuláš
Roznesenie Betlehemského
svetla do rodín
Detský Silvester

Máňanský hlásnik

Veľkonočný
pozdrav
Veľkonočné sviatky patria k najstarším a najvýznamnejším kresťanským sviatkom, ktorý tento rok oslavujeme v apríli. Kresťania si pripomínajú umučenie, smrť
a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Veľkú noc tvorí Zelený
štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa
a Veľkonočný pondelok.
S láskou a želaním všetkého najlepšieho vám želáme
tie najkrajšie veľkonočné dní.
Nech vám Veľká noc prinesie veľa
radosti, šťastia a pokoja do vášho
života a nech atmosféra týchto
dní sa prenesie i do zvyšku vášho
života.
Prajú starosta obce, pracovníci obce
a poslanci obecného zastupiteľstva
v Mani.

Čo sa udialo vo farnosti?
Dňa 20.02.2021 boli ukončené
práce na farskej garáži.

Dňa 04.03.2021 bol nainštalovaný
optický kábel do farského kostola.
Dňa 06.03.2021 bolo osadené nové zábradlie na oratórium, ktoré nateraz slúži ako skladový priestor pre
liturgické veci na Vianoce, či Veľkú
noc. Schodisko bolo bez zábradlia nebezpečné. Týmto sme, verím,
predišli zbytočnému ublíženiu si
na zdraví.
Koncom zimných mesiacov sme
zrealizovali odvedenie dažďovej vody z farskej budovy. Nahromadené
dažďové priesaky počas výdatnejších
búrok spôsobovali nepríjemný stav
na parkovisku pri farskom úrade
a znemožňovali vstup poľnohospodárskym strojom do záhrady.

Počas pôstneho obdobia sa konali
pobožnosti „Rodinných krížových
ciest“ prostredníctvom internetu,
keďže kostoly boli pre pandemické opatrenia zatvorené. Ďakujeme
všetkým za iniciatívu a účasť. Boli to
povzbudivé a akiste aj dojemné spoločné chvíle. Niektoré deti priniesli
namaľované krížové cesty aj do predsiene kostola.
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Dňa 08.03.2021 sme spoločne vykonali orez stromov v priestore farského kostola. Tieto úpravy boli potrebné aj z bezpečnostných dôvodov.
Ďakujeme za spoluprácu Obecnému
úradu v Mani.

Dňa 10.04.2021 boli ukončené
práce na novom plote vo farskej záhrade.

V jarných mesiacoch počas pandémie sme sa podujali na opravu lavíc vo farskom kostole v spolupráci
s obecným úradom, ktorý poskytol
dotáciu. Epoxidová farba predĺži životnosť lavíc aj o niekoľko desaťročí.
Podkladové dosky v laviciach najviac
trpia v zimných mesiacoch, keď ľudia
prichádzajú do kostola v mokrých
a zasolených topánkach.
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Dňa 02.06.2021 sme zahájili poslednú etapu rekonštrukcie okien
na budove farského úradu, keď sa
realizovala montáž nových žalúzií
aj na prízemí budovy. Žalúzie chránia nielen pred dažďom či slnečnými lúčmi, ale rovnako predlžujú životnosť okenného plastu pred jeho
znehodnotením UV žiarením, zvlášť
v letných mesiacoch.

V spolupráci s rodičmi sme pre
naše deti dňa 04.07.2021 usporiadali Farský detský biatlon. Princípom bolo zabehnúť a zo vzduchovej
pušky trafiť terč čo najlepšie. Body sa
sčítavali v kombinácii s časom behu.
Chlapcom i dievčatám sa veľmi páčilo. Po športovom výkone nasledovala spoločná opekačka.

Dňa 12.07.2021 sa niekoľko odvážlivcov z radu miništrantov pokúsilo splaviť časť druhej najdlhšej
rieky Slovenska. Splav sa podaril
bez ujmy na zdraví. Bohu vďaka aj
za pekné počasie, nakoľko rána boli
nepríjemné, daždivé a aj chladné.

V dňoch 18.07.-24.07.2021 sa
uskutočnil Farský detský tábor.
Tohtoročný tábor sa niesol v duchu
„Sv. Jozef – náš pomocník“. Pápež
František vyhlásil rok 2021 práve
za rok sv. Jozefa. Spolu s deťmi sme
rozjímali nad touto vzácnou biblickou postavou. A okrem rôznych duchovných podujatí sa deti tešili veľkému počtu mnohých zaujímavých
športových i kultúrnych aktivít.

Partia miništrantov sa podujala
reprezentovať našu farnosť na Miništrantskej olympiáde v Bánove dňa
22.07.2021. Nezvíťazili sme, ale zúčastnili sme sa. Ovocím tejto olympiády bol zážitok nielen vedomostný
či športový, ale i duchovný pri spoločnej sv. omši, ktorej sa zúčastnilo
veľké množstvo miništrantov z dekanátu Šurany.

V letných mesiacoch sa realizovalo závetrie na bočnom vchode farskej budovy. Účelom tejto investície
bolo zamedziť tepelným únikom počas zimných mesiacov a rovnako aj
ochrániť vchodové dvere do budovy.

Aj počas pandemických opatrení boli v našej Kamilke sv. omše,
na ktoré sa deti veľmi tešili. Spoločné
duchovné prežitie týchto posvätných
chvíľ bolo vzácnym prínosom pre
všetkých.

Slávnosť konsekrácie farského kostola spojenú s adoráciou sme mali
v našom kostole 26.9.2021. Ďakovali sme za Boží chrám v našej obci
a prosili za všetkých, ktorí prešli bránou tohto Božieho príbytku.

Dňa 16.10.2021 bolo nainštalované nové ovládanie vežových zvonov.

Dňa 24.9.2021 boli vo veži farského kostola osadené hydrotextílie. Ich
účelom je obmedziť prenikanie dažďovej vody do veže kostola. Vďaka
týmto textíliám sa nezamedzí prenos
zvuku zvonov. Zvonová stolica je od
dažďovej vody, ktorá sa dostáva dnu
hlavne počas veterných búrok, poškodená.
Máňanský hlásnik

23

Aj deti našej farnosti sa pripojili
18.10.2021 do celosvetovej aktivity: „Milión detí sa modlí ruženec.“
Sv. páter Pio sa vyjadril: „Vo svete
bude pokoj, keď sa bude milión detí
bude modliť ruženec.“ Ďakujeme
iniciátorom a účastníkom za ich obetu a čas.

Počas adventného obdobia bol
v kostole inštalovaný vianočný
stromček. Dobrovoľníkom, ktorí ho
osádzali i vyzdobovali, dal mnoho
práce pre svoj objem i váhu. Bol nádherný. Ďakujeme.

Vianočné obdobie nám spríjemnili deti svojím pozdravom. Jasličkové pobožnosti boli aj v tomto období
pre pandemické opatrenia obmedzené. Deti nám urobili cez internet veľkú radosť.

Počas pandemických opatrení,
kedy miništranti nemohli aktívne
pomáhať pri liturgii sv. omší, sme ich
liturgické oblečenie podrobili oprave
a celkovému očisteniu.
Dňa 29.10.2021 sa vykonávala
úprava okolia farského kostola. Navezený štrkový materiál má pôsobiť
nielen esteticky, ale aj účelovo pri
vonkajších obvodových múroch farského kostola. Ďakujeme za ochotu
pomôcť pri týchto prácach.

Mgr. Peter Kukučka,
správca farnosti
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