1

INFORMAČNÝ LIST

ročník XII., číslo 1

UDIALO SA ......
jún 2018 – apríl 2019
8.6.2018 – Na budove domu kultúry
boli vymenené odkvapové ríny a zvody
odvádzajúce dažďovú vodu z priestorov
plochých striech nad „predsobáškou“
a chladiarenskými miestnosťami kuchyne.

20.6.2018 – Obecné zastupiteľstvo
na svojom XXIII. zasadnutí prerokovalo
28 bodov programu a prijalo 22 uznesení.

záciu stavebných objektov „Zateplenie
a hydroizolácia strechy“ a „Bleskozvod“ v rámci projektu „ Zvýšenie energetickej efektívnosti Materskej školy“.
27.6.2018 – Projekt revitalizácie manianskeho rybníka získal prvé miesto
v súťaži „Pre vodu“.
Krajinno-architektonický projekt s názvom „Revitalizácia verejného priestoru
s rybníčkom v obci Maňa“ z autorskej
dielne Ing. Attilu Tótha, PhD. zabodoval
v súťaži „Pre vodu 2018“, ktorú vyhlasuje Nadácia Ekopolis s podporou spoločnosti Nestlé. Odborná komisia ocenila
projekt ako najlepší v otvorenej kategórií
mladých architektov.

21.6.2018 – Pre skvalitnenie akustických vlastností priestoru pódia amfiteátra bola jej stropná časť vyplnená špeciálnou akustickou penou. Táto úprava
zabraňuje vznikaniu ozveny, ktorá sa
v tomto priestore vytvárala.

22.6.2018 – Na základe výsledkov výberového konania obec podpísala s úspešným uchádzačom zmluvu na reali-

apríl 2019
revízia, zmeny a celková optimalizácia,
čo prinesie na priamych platbách za rezervné kapacity ističov úsporu 2832.- €
ročne.
3.7.2018 – Pre udržanie dobrého technického stavu nákladného auta LIAZ
nosič kontajnerov muselo toto vozidlo
po absolvovaní STK prejsť rozsiahlou
opravou brzdového systému a zdvíhacieho zariadenia ramien.
19.7.2018 – Obec podala na Okresný
súd v Nových Zámkoch voči Slovenskej
republike – Ministerstvu školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
žalobu o určenie vlastníckeho práva
k budove bývalej školy (Slovenky)
a prislúchajúcich parciel dvora a záhrady v Malej Mani. K tomuto kroku obec
pristúpila po viacnásobnej komunikácii
so všetkými príslušnými ministerstvami
a úradmi a po doposiaľ márnom 5-ročnom úsilí o usporiadanie vlastníctva
k týmto nehnuteľnostiam.
23.7.2018 – Regionálna rozvojová
agentúra Novozámocko vydala publikáciu „Príklady dobrej praxe v novozámockom okrese“, v ktorej je uvedená i naša
obec s projektom „Revitalizácie centra
obce Maňa“.

2.7.2018 – Obec v predchádzajúcich
rokoch vykonala na viacerých odberných miestach elektrickej energie zmeny
v nastavení rezervnej kapacity ističov, čo
viedlo k finančným úsporám obce. V súčasnosti obec využila špeciálnu ponuku
na generálny audit všetkých 25 obecných odberných miest elektrickej energie, výsledkom ktorého je kompletná

27.7.2018 – Na budove domu kultúry museli byť opäť zaizolované viaceré
miesta poškodenej strešnej hydroizolácie, cez ktoré počas prívalových dažďov
začalo zatekať do priestorov sociálnych
miestností.

17.8.2018 – Na budove materskej školy bola vykonaná rekonštrukcia jej
strechy, bleskozvodu, odkvapového
systému a kotolne. Práce boli vykonané na základe stavebného povolenia pre
komplexnú rekonštrukciu celej budovy
podľa projektovej dokumentácie „Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ Maňa“,
ktorá zahŕňa i zateplenie objektu, elektroinštaláciu, zdravotechnické inštalácie,
ústredné vykurovanie a plynoinštaláciu.
Zateplenie a hydroizolácia strechy
a bleskozvod boli zrealizované na základe výsledku verejného obstarávania
v hodnote 31 070,50 €. Rekonštrukcia
kotolne s prislúchajúcou elektroinštaláciou bola vykonaná v hodnote 6 188 €,
odkvapový systém v hodnote 1 061,28 €
a nutná výmena plastových dvier pre
vstup na strechu v hodnote 349 €. Celková investícia bola vo výške 38 668,78 €.

23.8.2018 – V budove športovej kabíny na futbalovom ihrisku bola vykonaná kompletná rekonštrukcia dlhodobo
nefunkčných sociálnych priestorov pre
verejnosť. Zrekonštruovaná bola vodoinštalácia, odpadový systém, elektroinštalácia osvetlenia, dlažby a obklady,
omietky a nátery. Obnovené priestory
boli vybavené novými dverami, umývadlami, záchodovými misami, pisoármi odpadkovými košmi a ostatným
príslušenstvom a budú slúžiť verejnosti
pri podujatiach konaných v priestoroch
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futbalového areálu. V rámci týchto prác
boli vymenené i vonkajšie drevené dvere
do skladovej miestnosti v zadnej časti športovej kabíny. Táto rekonštrukcia
bola vykonaná v celkovej hodnote cca
7 000 €.

31.8.2018 – Pracovníci obce v priebehu leta opakovanie kosili verejné
priestranstvá, cintoríny, futbalové a detské ihriská, park, priestranstvá obecných
budov, bytoviek, obecné priestranstvá
na Starej hore, vykonali postrek burín
na chodníkoch a parkoviskách, z parku odstránili spadnuté stromy a konáre
po búrkach, opravili maľovky okolo vymenených okien v dome kultúry, vykonávali prípravné a pomocné práce pri
rekonštrukcii vykurovacieho systému
a obkladov v budove školskej jedálne, práce pri rekonštrukcii sociálnych
priestorov v športovej kabíne, odvoz veľkoobjemového odpadu na skládku, opravy strojov...

Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce zametali a čistili verejné
priestranstvá, parkoviská a miestne komunikácie, čistili a upravovali odtokový
žľab na Ul. Ľ. Štúra, odstránili porast
kríkov na križovatke ulíc Legionárska
a Žitavská, kosili park ...

24.8.2018 – V súlade s projektovou
dokumentáciou a stavebným povolením
pre stavbu krytej tribúny a striedačiek
na futbalovom ihrisku boli v 1. fáze vybudované základy tribúny a striedačiek
ako prípravy na ich inštaláciu. Súčasne
bolo potrebné vykonať i prekládku stĺpa
osvetlenia ihriska a príslušného podzemného elektrického kábla z priestoru
budovania tribúny. Tieto práce boli vykonané v hodnote 8758,54 €.

3.9.2018 – Obec a ZŠsMŠ spolupracovali pri príprave ručne maľovanej cyklomapy Tekov. Do tejto „mapy deťom maľovanej deťmi“ svojimi kresbami prispeli
i deti z našej školy. Na začiatku školského
roka dostali túto mapu deti našej školy
od obce ako darček.

4.9.2018 – Obec zakúpila novú traktorovú kosačku Seco STARJET UJ 10224 P2. Súčasnú kosačku sme 6 rokov
používali na kosbu futbalového ihriska
a verejných priestranstiev a pri zimnej
údržba. Mechanizmus kosy bolo potrebné už viackrát opravovať a oprava terajšej

poruchy by už bola nerentabilná. Naďalej ju však budeme využívať na prepravu
a zimnú údržbu.

19.9.2018 – Pre usmernenie parkovania na parkovisku pri cintoríne boli
vodorovným značením vyznačené parkovacie miesta, stará dopravná značka
parkoviska nahradená novou a rovnako
na križovatke ulíc A. Hlinku a Uličky
v smere k ihrisku bola vymenená značka
„Slepá ulica“.

5.9.2018 – V areáli základnej školy
boli umiestnené dva 1100 litrové kontajnery pre separovaný zber papiera.

6.9.2018 – Na základe výsledku verejného obstarávania bola podpísaná zmluva na výmenu okien na budove telocvične základnej školy.

28.9.2018 – Pracovníci obce pokračovali v oprave oplotenia „Pajty“ dokončili ju zo strany od základnej školy.

12.10.2018 – V zmysle zákona a v súlade s Programom odpadového hospodárstva Nitrianskeho samosprávneho kraja
sme spracovali Program odpadového
hospodárstva Obce Maňa na roky 2016
– 2020.
19.10.2018 – V snahe získať vlastníctvo prístupovej parcely k obecnej ploche na výstavbu domu dôchodcov, sme
po obnovení dedičných konaní darovaním získali spoluvlastnícke podiely piatich doterajších vlastníkov, čo je potrebné pre záverečné odkúpenie posledného
podielu od Slovenského pozemkového
fondu.
31.10.2018 – Pracovníci obce v priebehu októbra vykonali na futbalovom
ihrisku opravu osvetlenia, opravu stĺpov
a sietí za bránkami, prebrúsili drevené
pódium amfiteátra, osadili stĺp osvetlenia dopravného ihriska v ZŠ, vykonali
opravy verejného rozhlasu a osvetlenia
pre obec a podľa objednávok i v okolitých obciach, vykonali nátery drevených
sôch, opílili konáre od svetiel verejného
osvetlenia na ceste k železničnej stanici ...

7.9.2018 – Pri kultúrnom dome bolo
vykonané vyčistenie lapača tukov, ktorý
zachytáva tuky z prevádzky kuchyne.
18.9.2018 – Časť podzemného odpadového potrubia z obnovených WC
v športovej kabíne bolo potrebné vymeniť, pretože bolo nefunkčné z dôvodu
jeho prerastenia koreňmi blízkych stromov.

17.9.2018 – Vzájomnou zámenou pozemkov medzi obcou a Nitrianskym
samosprávnym krajom obec získala
do svojho vlastníctva pozemok miestnej
komunikácie na ulici Mlynská, parcela č.
340/6 s výmerou 2879 m2, ktorej vlastníkom bol doteraz NSK.
25.9.2018 – V Malej Mani pri autobusovej zastávka bola osadená nová vývesná a informačná tabuľa, ktorá nahradila
pôvodnú pri predajni potravín.

8.11.2018 – Na základe právoplatného
rozsudku Okresného súdu Nové Zámky
a Krajského súdu v Nitre vo veci riešenia
reklamácie fasády obecných nájomných
bytov bola na účet našej obce poukázaná vysúdená finančná čiastka vo výške
60 632,16 €, ktorá pozostáva zo zmluvnej
pokuty 50 122,94 € a úrokov z omeškania
5,05% ročne od 9.1.2015 do 5.11.2018
(1397 dní) vo výške 10 509,22 €.
Obec Maňa ako úspešná strana sporu
má nárok aj na náhradu súdnych výdavkov v sume vyše 10 000 €. Rozhodnutie
súdu v tejto veci očakávame v dohľadnej
dobe a v ďalšom spore sa domáhame ešte
zmluvnej pokuty 18 322 €.
19.11.2018 – V súvislosti s návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Žitavský luh pracovníci Ministerstva
životného prostredia SR zorganizovali
Máňanský hlásnik
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na Okresnom úrade v Nitre pre všetkých
zainteresovaných prezentáciu záverov
štúdie hydrogeologického prieskumu
územia a opatrení na zlepšenie vodného
režimu tohto územia. Na tomto stretnutí
boli podané informácie o súčasnom hydrologickom stave a pomeroch v chránenom vtáčom území, o už zrealizovaných
vodohospodárskych opatreniach a o plánovaných opatreniach v nasledujúcom
období.

20.11.2018 – V súlade s rozhodnutím
o výrube topoľov okolo futbalového ihriska bola v areáli zrealizovaná náhradná
výsadba 300 kusov topoľov a 141 kusov
cyprusovca laylandského.

26.11.2018 – Pracovníci obce vykonali
opravy výtlkov ciest a chodníkov miestnych komunikácií, pričom spotrebovali
10 t asfaltovej zmesi.

1.12.2018 – Na futbalovom ihrisku
bola dokončená výstavba krytej tribúny
so 102 miestami na sedenie a dvoch
desaťmiestnych striedačiek v celkovej
hodnote 36 127 €. Súčasťou stavby bola
i prekládka stožiaru osvetlenia a podzemného kábla v hodnote 8 759 €, pričom materiál a elektrikárske práce
v hodnote cca 800 € sponzorsky pre obec
poskytla a vykonala firma N ZES energy
s.r.o..
Na základe „Zmluvy o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie
a dobudovania futbalovej infraštruktúry
v obci Maňa“ uzatvorenej so Slovenským
futbalovým zväzom boli na túto výstavbu poskytnuté finančné prostriedky
zo štátneho rozpočtu vo výške 15 000 €.

1.12.2018 – Týmto dňom vstúpila
do platnosti smernica obce Maňa o poskytovaní príspevku na stravovanie pre
dôchodcov, ktorou sa zvyšuje samotný
príspevok na obedy a súčasne sa upravili
– zvýšili hranice výšky dôchodkov, takže
na čerpanie príspevkov bude mať nárok
väčší počet dôchodcov.
3.12.2018 – V súlade s projektom a stavebným povolením bola na budove telocvične základnej školy ukončená rekonštrukcia okien v celkovej hodnote
23 542 €.

29.11.2018 – Na miestnych komunikáciách v obci bola vykonaná výmena 10
kusov dopravných značiek „Daj prednosť v jazde“, 4 kusov „Stop daj prednosť
v jazde“ a jednej značky „Prvá pomoc“.
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20.12.2018 – Pracovníci vykonávajúci
verejnoprospešné práce obnovili náter pódia amfiteátra, čistili areál “Pajty“,
odstraňovali náletové kroviny, separovali odpady, čistili verejné priestranstvá
a jarky, ukončili kosenie parku, zabezpečovali roznášanie obecnej pošty a pozvánok, urobili nátery lavičiek, smetných
košov, autobusových zastávok, prístrešku
a vchodovej brány na futbalové ihrisko,
detských preliezok na námestí, hrabali
listy na verejných priestranstvách, čistili
vnútorné priestory v budove „Pajty“ ...

21.12.2018 – Pracovníci obce v priebehu novembra a decembra vykonali
nátery stĺpov rozhlasu, orby záhrad a vinohradov, odstránenie odpadu na „Hlbokej ceste“, vyčistenie odpadovej šachty a potrubia okolo kultúrneho domu,
odvoz veľkoobjemových odpadov, zber
popadaných konárov z parku, výmenu
vchodových dvier do nájomného bytu
v obecnej bytovke, v Malej Mani makadamom upravili nástupnú plochu autobusu a priestor pred vývesnou tabuľou,
na cintoríne čistili priestory starých
hrobov, pripravovali stojany náučného
chodníka ...

7.1.2019 – Na ulici F. Jurigu pri obecných nájomných bytovkách bola rozšírená spevnená plocha a boli doplnené tri
1 100 litrové kontajnery na separovaný
odpad – 2 pre papier a 1 pre PET fľaše.

7.1.2019 – Od 1. januára 2019 začala prácu starostlivosti o dom smútku
vo Veľkej Mani pani Helena Podhorcová,
u ktorej si na adrese T. Vansovej 1 môžu
občania v prípade potreby zabezpečenia
pohrebov prevziať kľúče od domu smútku. Doteraz vyše 20 rokoch túto prácu
vykonávala pani Mária Šplehová, ktorej v mene obce i touto cestou ďakujeme
za túto dlhoročnú starostlivosť.
31.1.2019 – Pracovníci obce v priebehu januára ostrihali stromčeky pri Jednote a v areály lekárne, vykonávali zimnú
údržbu miestnych komunikácií, opravy
strojov, kontajnerov, údržbu a opravy
v obecných budovách a v bytovkách, odvoz veľkoobjemových odpadov, železného šrotu, pripravovali stojany náučného
chodníka, stojany pre tabule Mikroregiónu Termál, pripravili 100 ks betónových
stĺpov pre oplotenie futbalového ihriska,
..... Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce čistili vnútorné priestory
v budove „Pajty“, roznášali kalendáre
JE Mochovce a brožúrky separovaného
odpadu, vyčistili od kríkov obecnú parcelu vinicu na Starej Hore ...

5.2.2019 – Obec zaktualizovala a opätovne podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok (dotáciu) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na projekt s názvom „Zlepšenie kľúčových
kompetencií žiakov na Základnej škole
s materskou školou v obci Maňa“, v rámci
ktorého plánujeme v základnej škole vytvoriť dve nové učebne, jazykovú a polytechnickú v celkovej hodnote 73 353 €.

12.2.2019 – Obec vypracovala a podala
žiadosť o nenávratný finančný príspevok
(dotáciu) z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na projekt s názvom „Budovanie bezplatnej Wifi siete
v obci Maňa“, v rámci ktorého plánujeme v obci umiestniť 10 prístupových bodov pre pokrytie priestorov kultúrneho
domu, jeho okolia, námestia a priestoru
amfiteátra v parku v celkovej hodnote
14 995 €.

18.2.2019 – Tri vstupy hlavných ciest
do našej obce sú súčasne i vstupmi
do územia Mikroregiónu Termál. Pracovníci obce pri nich osadili tri nové
uvítacie tabule mikroregiónu, ktoré boli
inštalované i v ostatných dvanástich obciach.

18.2.2019 – Na hlavnej križovatke pred
kultúrnym domom v smere z „dediny“
bola k dopravnej značke „Stop“ doplnená dodatková tabuľka s tvarom križovatky a dopravná značka „Prechod pre
chodcov“ bola umiestnená samostatne
na nový stĺpik.
14.2.2019 – Výstavba krytej tribúna
a striedačiek na futbalovom ihrisku
a zúčtovanie dotácie, ktorú obec na tento
účel získala zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Slovenského futbalového
zväzu, bola ukončená umiestnením informačnej tabule o spolufinancovaní
tohto diela.

18.2.2019 – Obec vypracovala a podala
žiadosť o dotáciu v rámci výzvy Miestnej
akčnej skupiny Združenia Termál (MAS
ZT) z Nástroja LEADER Nitrianskeho
samosprávneho kraja na projekt s názvom „Rekonštrukcia autobusových
zastávok“, v rámci ktorého plánujeme
obnovu - výmenu štyroch autobusových
prístreškov na uliciach Dlhá, Domovina
a Železničná v celkovej hodnote 9 274 €.

21.2.2019 – Obec Maňa uzatvorila
so Slovenskou správou ciest, a. s. Zmluvu o kúpe parcely prístupovej cesty
k rybníčku za mlynskou ulicou, ktorá
v súčasnosti nie je vo vlastníctve obce.
Vzhľadom na to, že ju budeme využívať
na všeobecne prospešné účely, obec túto
parcelu s výmerou 378 m2 kupuje za cenu
200 €, čo je len desatina ceny stanovenej
znaleckým posudkom.
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23.2.2019 – Pracovníci obce dokončili
zhotovenie 12 kusov stojanov – nosičov
tabúl Náučného chodníka, pre ktoré
v súčasnosti vybavuje povolenia ich osadenia na príslušné miesta v rámci katastrov našej obce.

27.2.2019 – Z dôvodov vlhnutia, plesnenia a zatekania stropov v dvoch podkrovných bytoch v obecnej nájomnej
bytovke bola vykonaná oprava krytiny,
doplnenie tepelnej izolácie a s tým spojená demontáž a opätovná montáž príslušných častí sadrokartónového stropu.

ných tráv, z ulice A. Sládkoviča odviezli
nahrabané lístie, na ohradu parku pri
Jednote umiestnili tabuľu pre umiestňovanie volebných plagátov, vykonávali
údržbu a opravy obecných budov, opravili a pripravili na STK vysokozdvižnú
plošinu Avia, v Malej Mani zeminou
upravili svah pri ihrisku ...
4.3.2019 – Obec vypracovala a podala
žiadosť o poskytnutie dotácie z Výzvy
Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
na projekt „Kamerový systém pre zabezpečenie ochrany Majetku“, v rámci ktorého plánujeme v obci umiestniť 18 kamier
s vysokým rozlíšením v celkovej hodnote
32 883 €.
28.2.2019 – Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce v priebehu
februára zbierali odpady z verejných
priestranstiev, jarkov pri hlavných cestách, v areáli futbalového ihriska a „Pajty“, čistili od kríkov obecné parcely viníc
na Starej Hore, roznášali pozvánky ...

Upozornenie
pre občanov!

28.2.2019 – Pracovníci obce v priebehu februára upravovali priestory areálu futbalového ihriska, v okrajových
častiach zarovnávali terén a odstránili
staré navážky betónov a stavebných odpadov, pri novovybudovaných striedačkách opravili a prispôsobili trubkové
ohradenie hracej plochy, zo záhonov
na námestí odstránili suché časti okras-

Traktormánia
Traktormánia sa konala 25.8.2018
– na tomto podujatí sa stretli priaznivci motorov, historických traktorov a modernej techniky. Konali sa
Majstrovstvá Požitavia v orbe, boli
pripravené súťaže pre deti, pretekali
malotraktory a štvorkolky. Bol pripravený bohatý sprievodný program
a vyhliadkové lety. Podujatie zavŕšil
koncert hudobné skupiny Ploštín
Punk.
6
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1.3.2019 – Po vyše trojročnom úsilí
a jednaniach uzatvorila obec so Slovenským pozemkovým úradom zmluvu
na odkúpenie spoluvlastníckych podielov troch parciel, ktoré tvoria prístupový
priestor na vyše dvojhektárovú obecnú
parcelu oproti cintorína.

V tento deň sa konala aj charitatívna akcia Na kolesách proti rakovi-

Vzhľadom na to, že v obci sa vyskytli
viaceré prípady nepovolených svojvoľných zásahov do úprav miestnych
komunikácií – chodníkov a verejných plôch, upozorňujeme občanov
na to, že takého jednanie nie je v súlade s príslušnými zákonmi a že takéto stavebné úpravy nie je možné
vykonávať bez predchádzajúceho
povolenia obce.
Ing. Igor Sádovský

ne, ktorej výťažok slúži na podporu
onkologických pacientov. Hromadná
jazda bicyklom sa začala obci Michal
nad Žitavou, trasa viedla cez obce
Kmeťovo, Maňa, Žitavce, Lúčnicu
nad Žitavou a končila pri kultúrnom
dome v Michale nad Žitavou. Hosťami podujatia boli herečka Božidara
Turzonovová a Veronika Vadovičová, slovenská paralympijská reprezentantka. O zábavu sa postarala hudobná skupina BackSpace.
Jarmila Trungelová

Kultúrne leto
v panskej
záhrade
Pod týmto názvom sme počas
prázdnin pripravili podujatia hlavne
pre deti a mládež. 22.7.2018 do parku zavítalo bábkové divadlo Dúha
a predviedlo príbeh O neposlušnej
maminke. Bol to poučný príbeh rodinky s dvoma nezbednými deťmi
Lenkou a Filipom.
19.8.2018 sa na pódiu v parku
predstavila tanečná škola Nora Grofčíka - N DANCE COMPANY a jeho
skupina PHANTOMS CREW.
Jarmila Trungelová

Hody v Malej Mani
Hody v Malej Mani sa konali 9.9.2018 a nedeľné popoludnie obyvateľom
tejto časti spríjemnila Dychová hudba Žikavanka zo Žikavy. O týždeň neskôr
boli hody v miestnej časti Veľká Maňa. Bola hodová veselica v parku, kolotoče, jarmok, futbal, kultúrny program, výstava Ovocia, zeleniny a kvetov,
popoludnie spríjemnila Máňanská muzička.
Jarmila Trungelová

Úcta k starším
Každoročne v októbri, si pripomíname Úctu k starším. Stretnutie seniorov
pri Dychovej hudbe Trnkovjanka z Kašavy (Česká republika) a malom občerstvení sa konalo 14.10.2018 v sále kultúrneho domu.
Jarmila Trungelová

Slovenský
spevácky zbor
ADOREMUS
Slovenský spevácky zbor ADOREMUS - 2. 9. 2018 – predviedol
v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Mani koncert na pamiatku kňaza Vševlada Jozefa Gajdoša, OFM.
Koncert sa konal pri príležitosti
40. výročia jeho úmrtia.
Jarmila Trungelová

Požitavie, ako
ho nepoznáme
23.10.2018 – sa konala prezentácia
na tému: Požitavie, ako ho nepoznáme. Prednášku pripravili členovia Občianskeho združenia Maximilián Hell a Slovensko. Predstavili
nám najkrajšie kultúrne a prírodné
pamiatky nášho regiónu od Lehoty
– prameňa Žitavy až po Martovce,
miesta, kde ústí Žitava do rieky Nitry.
Jarmila Trungelová

Plesová sezóna
Po Novom roku sa v našom kultúrnom dome otvorila plesová sezóna
– zabávali sme sa na Záhradkárskom
plese, Ľudovom plese vo folklórnom
štýle, Plese priateľov a Školskom plese.
Jarmila Trungelová

Komunálne voľby
sa na celom Slovensku konali 10.11.2018. V našej obci k voľbám pristúpilo
48,7 % oprávnených voličov.
Za poslancov obecného zastupiteľstva v Mani boli zvolení:
Číslo
volebného
obvodu
1
1
1
1
1
1
1
2
2

Por.
číslo

1
2
3
4
5
6
7
9
9

Meno a priezvisko
kandidáta

Politická strana,
koalícia

Tomáš Pražák, Mgr.
Katarína Výberčiová, Mgr
Mária Černáková
Marián Beduš
Peter Hudec, Ing.
Dominik Tinák
Ivana Strőmplová, Ing.
Adrián Šuba, Mgr.
Martin Lauro

Nezávislý kandidát
SNS, SMER-SD
Nezávislý kandidát
SNS, SMER-SD
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát

Počet
platných
hlasov
437
425
388
370
362
325
304
60
57

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:
1
2

Ladislav Černák, JUDr.
Igor Sádovský, Ing.

SNS, SMER-SD
Nezávislý kandidát

425
487

Po štvrtý krát sa starostom obce stal Ing. Igor Sádovský. Blahoželáme!
Máňanský hlásnik
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Vianočné tvorivé dielne
Vianočné tvorivé dielne sa konali
9. 12. 2018, kedy sme toto obľúbené
podujatie pripravili už po ôsmykrát.
Remeselníci pripravili pre návštevníkov rozmanité výrobky a pani

toto podujatie s láskou a radosťou
každoročne pripravujú. Podujatie
z verejných zdrojov podporili: Matica slovenská a Nitriansky samosprávny kraj.

učiteľky z Materskej školy pracovali
s deťmi. Spoločne vyrábali vianočné ozdoby, pozdravy. Návštevníci
si mohli prezrieť aj autorskú výstavu Renáty Sádovskej, ktorá do tajov
techniky maľovanie s voskom zaúčala všetkých, ktorý o túto techniku
prejavili záujem.
Počas dielní k nám zavítal aj sv.
Mikuláš s plnou nošou sladkostí.
Príjemnú atmosféru dotvárala vôňa
vianočného punču a sladkých medovníkov. Poďakovanie patrí aj členom výboru MO MS v Mani, ktorí

Príchod Vianoc pripomenuli aj:
Vianočná akadémia (16.12.2018),
ktorú pripravili žiaci Základnej
a materskej školy so svojimi učiteľmi. Vianočný koncert (17.12.2018)
žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy Jozefa Dömeho, v ktorom sa predstavili mladí hudobníci
na rôzne hudobné nástroje a Máňanská muzička. Na obe podujatia
kvalitné ozvučenie tradične zabezpečil Jozef Cigáň, pracovník Obce
Maňa. 24.12.2018 sme tak, ako každý rok pripravili Roznášanie Betle-

8
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hemského svetla. O túto aktivitu sa
v hojnom počte postarali naše deti
a mládež. Záver roka patril Silvestrovskému popoludniu pre deti,
ktoré už po 29 rokov pripravuje Klub
KDH v Mani.
Jarmila Trungelová

Stretnutie
jubilantov
Tradičný podujatím v jesenných
mesiacoch je Stretnutie jubilantov. Stretnutie 50 - ročných jubilantov a manželov oslavujúcich
strieborné a zlaté svadby sa konalo 3.11.2018. Stretnutie spríjemnila
Folklórna skupina Dolina a Máňanská muzička.
Jarmila Trungelová

Venček 2019
S prichádzajúcou jeseňou začína pre našich deviatakov obdobie prípravy
do tanečného kurzu. Spoločenské tance, štandartné či latinsko-americké
to nie sú len naučené kroky, či postoj k danému tancu, ale aj spoločenské
správanie a oblečenie. Naši deviataci každý týždeň prichádzali na hodiny tanca, aby sa dobre a zodpovedne pripravili na ich veľký deň, ktorý sa konal
25.1.2019 v sále domu kultúry. Veľkú zásluhu na tomto krásnom podujatí
majú rodičia, ktorí ich podporovali a tešili sa z ich prvej spoločenskej udalosti. Vďaka patrí všetkým, ktorí s radosťou zdieľali váš Venček. Prekračujete
prah detstva a otvára sa Vám brána do mladosti, preto ju prežite tak, aby bola
súčasťou vašich spomienok vo vašom živote.
Mária Černáková, Martin Sojka

Voľba prezidenta SR v obci Maňa
V prvom kole volieb prezidenta SR, ktoré sa konalo 16. marca 2019 bolo
zapísaných 1706 voličov, obálky si prevzalo 777 voličov, účasť bola 45,55 %.
Por. číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Meno a priezvisko kandidáta
Maroš Šefčovič
Štefan Harabin
Zuzana Čaputová
Marian Kotleba
František Mikloško
Eduard Chmelár
Béla Bugár
Milan Krajniak
Martin Daňo
Robert Mistrík
Róbert Švec
Juraj Zábojník
József Menyhárt
Bohumila Tauchmannová
Ivan Zuzula

Hlasy
197
196
157
104
55
22
18
15
2
2
2
2
0
0
0

Percento
25,51 %
25,38 %
20,33 %
13,47 %
7,12 %
2,84 %
2,33 %
1,94 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

V druhom kole volieb prezidenta SR, ktoré sa konalo 30. marca 2019 bolo
zapísaných 1717 voličov, obálky si prevzalo 627 voličov, účasť bola 36,56 %.
1.
2.

Maroš Šefčovič
Zuzana Čaputová

418
199

67,74 %
32,25 %

Fašiangové
posedenie
pre seniorov
Fašiangové posedenie pre seniorov sa konalo 2.3.2019. Posedenie
spríjemnila hudba a spev Luda Kuruca, ktorý okrem vlastných skladieb
zaspieval piesne od Karola Duchoňa,
Franka Sinatru a iných vynikajúcich
interpretov.

Tradičné fašiangové pohostenie
pripravili pani kuchárky zo školskej
jedálne a kuchyne Helenky Hajnalovej – za čo im aj touto cestou ďakujeme.
Jarmila Trungelová

74. výročie
oslobodenia
obce
Pri príležitosti 74. výročia oslobodenia našej obce - 28. marca - sa
niekoľko desiatok obyvateľov stretlo
pri Pamätnej tabuli pred kultúrnym
domom, aby si pripomenuli túto tragickú udalosť v dejinách našej obce.
Po úvodnej básni, ktorú zarecitovali žiačky ZŠsMŠ Diana Zifčáková
a Barbora Šulková, priblížení histórie oslobodenia sme položili veniec
a zaspievali hymnické piesne.
Jarmila Trungelová
Máňanský hlásnik
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Aktivity Materskej školy
Školský rok v MŠ skončil po letnej
prevádzke, 13. júla 2018. V novom
školskom roku 2018/2019 do materskej školy nastúpilo 44 detí. V mladšej a staršej vekovej skupine bolo

„Čarovná krajina rozprávkovo“
rovnako 22 detí. Tento rok je v MŠ
9 predškolákov. Okrem každodennej edukačnej činnosti sme na tento
školský rok pre deti pripravili množ-

„Tekvicová párty“
stvo aktivít, ktoré spestrujú život deťom v našej MŠ.
V prvom mesiaci školského roka
do našej MŠ prišlo divadielko Dúha
a odohralo nám rozprávočku „Čarovná krajina rozprávkovo“.
V októbri sme na dvore MŠ zorganizovali „Tekvicovú párty“, na ktorú boli pozvaní rodičia, starí rodičia,
súrodenci, iní rodinní príslušníci
a priatelia. Všetci tu mali možnosť
ochutnať jedlá našej školskej jedálne.
V kine v Podhájskej

10
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Rodičia taktiež priniesli rôzne dobroty a hlavne krásne výtvory z plodov jesene.
V novembri sme boli s našimi škôlkarmi v kine v Podhájskej na filme

dí nám premietli film „Polaris“.
V januári a vo februári bola vysoká
chorobnosť detí, dva krát po týždni
bola prevádzka MŠ prerušená.
V marci naše deti navštívili miestnu knižnicu a zorganizovali sme
pre deti „Rozprávkový deň“. V tento deň sa deti v MŠ poprezliekali

„Čarovná krajina rozprávkovo“
„Princezná a dráčik“. V tomto istom mesiaci k nám prišlo divadlo
Včielka a odohrali u nás predstavenie
„Divotvorný hrnček“.

do rôznych kostýmov rozprávkových postáv.
V tomto mesiaci sme začali s projektom „Dental Alarm“, ktorého

„Tekvicová párty“
V mesiaci december do našej MŠ
prišiel Mikuláš. Deti si pre neho pripravili program a Mikuláš ich za to
bohato obdaril. Druhú decembrovú
nedeľu sme v kultúrnom dome realizovali Vianočné tvorivé dielne pre
deti, ktoré prišli privítať Mikuláša.
Tretiu adventnú nedeľu naše deti vystupovali na Vianočnej akadémii,
ktorú sme organizovali spolu so ZŠ.
V januári k nám prišlo Sférické
kino a vo veľmi zaujímavom prostre-

partnerom je spoločnosť CURAPROX a študenti zubného lekárstva,
ktorí vedú prednášky. Projekt pozostáva zo 4 prednášok a prednášky sú
zamerané na: 1. Dentálna hygienanaučiť deti správnu techniku čistenia
zúbkov, 2. Anatómia – oboznámiť
deti s modelom chrupu, 3. Patogenita – oboznámiť deti s ochoreniami zúbkov, 4. Výživa – oboznámiť
deti so správnymi stravovacími návykmi.

„Divotvorný hrnček“

Mikuláš

Mikuláš

Na premietaní filmu „Polaris“

Na premietaní filmu „Polaris“

Na návšteve miestnej knižnice

Na návšteve miestnej knižnice

„Rozprávkový deň“

„Rozprávkový deň“

„Dental Alarm“,

Mesiac marec bol na akcie bohatý,
zorganizovali sme výlet do Starého
divadla Karola Spišáka v Nitre, kde
sme pre nízky počet detí v MŠ z dôvodu zvýšenej chorobnosti, pozvali
materskú školu z Kmeťova a spoločne sme si pozreli divadielko „Janka
a Danka“.

Koncom mesiaca sme boli na návšteve v 1. triede ZŠ, kde naši predškoláci pôjdu onedlho na zápis.
Tretiu prednášku projektu Dental
Alarm, sme absolvovali posledný
marcový deň a začiatkom apríla
sme tento projekt úspešne ukončili
poslednou prednáškou o správnych
stravovacích návykoch detí.
Zápis detí do MŠ bude 14. a 15.
mája 2019 od 10:00 h - 16:00 h v Materskej škole v Mani. Na zápis treba
prísť s dieťaťom, priniesť vyjadrenie
detského lekára, občiansky preukaz,
kartičku poistenca a rodný list dieťaťa k nahliadnutiu.
Mgr. Katarína Výberčiová

Divadielko „Janka a Danka“
Máňanský hlásnik
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Kurz „Objav Krista“ v našej
farnosti
V nadväznosti na ľudové misie, ktoré sa v našej farnosti konali v apríli minulého roku, sa v mesiacoch február až apríl 2019 pod záštitou Redemptoristov uskutočnil formačný kurz „Objav Krista“. Kurzu sa zúčastnilo približne
60 veriacich z Mane a Vlkasu rôznych vekových kategórií. Kurz bol rozdelený
do ôsmich tematických stretnutí, ktoré obsahovali aj celodennú duchovnú
obnovu, ktorá sa konala v Zlatých Moravciach. Jednotlivé stretnutia prebiehali v podobnom scenári – začali sa modlitbou chvál, nasledovala prednáška
a potom zdieľanie v skupinkách. Účastníci kurzu boli rozdelení do siedmich
skupín podľa veku a postupne sa venovali rôznym témam, napríklad „Aký je
zmysel života?“, „Prečo je Ježiš dôležitý?“, „Prečo je pre nás dôležité zmŕtvychvstanie?“ alebo „Prečo potrebujeme Cirkev?“. Témou celodennej duchovnej
obnovy bolo „Kto je Duch Svätý?“. Stretnutia sa niesli v príjemnej atmosfére
a obohatili ich aj prednášajúci kňazi a svedectvá laikov.
Ing. Matej Polák

Výlety matičiarov
Túlavé topánky nášho spoločného 4-dňového výletu (1. - 4. august
2018) viedli na Východné Slovensko. Prvý deň sme si prehliadli Fiľakovský hrad, Gombaseckú jaskyňu
a Zádielsku tiesňavu. Druhý deň
sme navštívili Košice – historické
centrum, Múzeum letectva (stretli
sme sa aj s bývalým prezidentom SR
Rudolfom Šusterom), previezli sme
sa Košickou detskou historickou
železnicou a relaxovali na Zemplínskej Šírave. Tretí deň patril návšteve
Tokajskej vinárskej oblasti a plavbe po Bodrogu k najnižšiemu bodu
Slovenska. Posledný deň sa prešli
k Morskému oku, navštívili Vihorlatského múzeum v Humennom
a Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach.
21.8.2018 sme zorganizovali výlet
do ZOO Zlín – Lešná. Navštívili sme
jednu z najkrajších zoologických záhrad v Českej republike – ZOO Zlín
– a prehliadli sme si zámok v Lešnej.
Na spiatočnej ceste sme sa zastavili
v kúpeľnom mestečku Luhačovice.
17.10.2018 sme boli v DAB v Nitre
na Slávnostnom Gala pri príležitosti životného jubilea dirigenta Júliusa
Selčana. V programe okrem množstva zaujímavých hostí vystúpili
Poddukelský umelecký ľudový sú12
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bor, duo La Femme, Felix Slováček,
Sisa Sklovska, Števo Skrúcaný a iní.
20.10.2018 sme boli na nákupoch
na tradičných poľských trhov v Novom Targu.
1.12.2018 sme zorganizovali adventný výlet. Navštívili sme Schloss
Hof a Bratislavu. Zastavili sme sa
na nákupoch v podnikovej predajni
čokoládovne Hauswirth v Kittsee,
potom sme prezreli zámok Schloss
Hof, areál zámku, statku, záhrad,
vianočného mestečka. Popoludní

Uvítanie detí
narodených
v roku 2018
Uvítanie detí narodených v roku
2018 sa konalo 10.3.2019 – v obradnej sieni sme spolu s rodičmi privítali 13 detičiek. Otlačkom pršteka sme
ich zapísali do Pamätnej knihy, obdarovali pekným slovom, básňami,
spevmi a darčekom. Po skončení sa
konala ich prvá „detská párty“.
Jarmila Trungelová
sme sa prechádzali historickým centrom Bratislavy a navštívili vianočné
trhy.
9.12.2018 sme varili vianočný
punč na našich Vianočných tvorivých trhoch.
PRIPRAVUJEME:
14.-17. august 2019 – výlet Krásy
Tirolska a bavorské zámky (tirolské
jazero – Achensee, Innsbruck, lanovkou na najvyšší vrch Nemecka – Zug
- spitze (2962 m n. m.), návšteva bavorských zámkov kráľa Ľudovíta II. –
Neuschwanstein a Hohenschwangau,
Swarovského krištáľový svet vo Wattens, prechádzka ku Krimmlerským
vodopádom ...)

K novej jari veľa sily
aby ste v zdraví dlho žili.
Na Veľkú noc veľa vody
spokojnosti a pohody.
Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky,
hojnosť zdravia, šťastia a lásky Vám praje starosta obce,
poslanci Obecného zastupiteľstva a pracovníci obce.

Jarmila Trungelová

Aktivity Folklórnej
skupiny Dolina Maňa

5.-6.10.2018 sme na festivale Dni
klobás v Podhájskej varili máňanské
dobroty – slivkové gule a makové slíže;
26.-28.10.2018 sme boli na sústredení na Remata pri Prievidzi;
10.11.2018 sme robili program
pre Jubilantov a 17.11.2018 pre nášho harmonikára Pavla Trstianskeho,
ktorý oslavoval okrúhle životné jubileum. Blahoželáme.
Máňanské Vianočné koledy sme
spievali v Žitavciach, doma na polnočnej sv. omši, vo Vrábľoch, v Šuranoch, v Dolnom Ohaji a tiež v Domove seniorov v Dolnom Ohaji.
Okrem vystúpení chodíme čepiť
nevesty. V roku 2018 sme začepili
23 neviest.
3.1.2019 – sme si pripravili hodnotiacu schôdzu Občianskeho združenia Dolina Maňa, kde sme zhodnotili prácu za rok 2018. Touto cestou
ďakujeme za podporu Obci Maňa

FSk Maňa pravidelne vystupuje
na podujatiach doma aj v širokom
okolí. 27.7.2018 sme vystupovali sme
v Michale nad Žitavou na oslavách
Dni obce; 28.7. 2018 sme nahrávali
v Nimnici do relácie „Hitparáda ľudových piesní“ pre TV8; 26.8.2018
sme vystupovali na Tlmačkej gramore v galaprograme folklórnych
skupín a súborov Tekovského regiónu „Svadobné impresie“;
1.9.2018 sme vystupovali v Kmeťove na oslavách Dni obce;

a Nitrianskemu samosprávnemu
kraju.
Rok 2019 sme začali plesovou
sezónou – programom 12.1.2019
na Ľudovom plese v Mani a 2.2.2019
na Poľovníckom plese v Šuranoch.
10.3.2019 sme robili čepenie na Svadobnej výstave v Novej Vsi nad Žitavou. Svojim programom sme spríjemnili aj rodinnú oslavu p. Barcajovej, ktorá oslavovala okrúhle životné
jubileum.
Jarmila Trungelová
Máňanský hlásnik
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Činnosť ZPCCH a SZTP
Naša organizácia je - ako z názvu
vychádza - pre zdravotne postihnutých a tak sa snažíme svojou činnosťou a akciami prispievať k zlepšeniu
duševného a telesného stavu našich
členov. Organizujeme celoročne
rôzne akcie: Rekondično-rehabilitačné pobyty Dudince, Sklené Teplice, Turčianske Teplice, Moravany,
výlety, púte, športové hry, Batôžkové
posedenie. Dnešnej elektrickej dobe
sme sa museli i my prispôsobiť a tak
máme svoju FB stránku, kde Vás
o našej činnosti a akciách pravidelne
informujeme, a podávame informácie.
Akcie v roku 2018, na ktorých sme
sa zúčastnili:28.7.2018 Staré hory
- Škapuliarska púť, 14.8.2018 Štúrovo - kúpanie, raz nestačilo a tak sme
si to ešte raz zopakovali, 6.10.2018
Šaštín - púť Ružencového Bratstva,
pri príležitosti svetového dňa Diabetu sme 12.11.2018 merali glykémie,
23.11.2018 sme pripravili Batôžko-

vé posedenie - druhú najväčšiu akciu v roku. Svojim spevom nás potešila Folklórna skupina zo Šurian
a prítomní si tiež mohli spolu s nimi
zanôtiť; niečo v temperamentnejšom tempe nám predviedli tanečníci
z tanečnej školy N Dance Company a náš tanečník Norbert Grofčík
zo skupiny Phantom crew. Všetkým
patrí veľké ĎAKUJEM za ochotu
a predvedený program.
Verím, že i tento rok sa spolu zídeme a zabavíme na Batôžkovom posedení. 3.12.2018 sa konala prednáš-

Anna Jančová

Máňanská kvapka krvi
Tak ako aj po iné roky sme aj my
v decembri oceňovali našich darcov
krvi. Oceňovanie sa uskutočnilo
po krásnom a nápaditom Vianočnom programe ZŠsMŠ. Touto cestou
by som sa chcela poďakovať pani riaditeľke Mgr. Eve Abrmanovej a všetkým pani učiteľkám, ktoré sa zúčastnili na príprave programu za krásny
emotívny zážitok, ktorý sme si odnášali v našich srdciach domov.
Plakety Janského darcom odovzdala riaditeľka Územného spolku
SČK Nové Zámky Mgr. Radka Igrényiová, predsedníčka Územného
spolku SČK Nové Zámky Mgr. Iveta
Ježová a vecný dar si prebrali z rúk
starostu obce Ing. Igora Sádovského.
Bronzovú Janského plaketu za 10
bezplatných odberov si boli prebrať:
Jana Belenčíková, Mgr. Erik Kováč,
Ján Podhorec, Ing. Tomáš Sádovský
a Matúš Tinák.
Striebornú Janského plaketu za 20
bezplatných odberov si prebrali:
14
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ka - Ako sa nestať obeťou podvodu
a zlodejov. Tu ma trochu sklamala
malá účasť členov.
Vianoce - na začiatku decembra
navštívil naše deti Mikuláš a pretože
sú veľmi dobré priniesol im sladkú u.
Vianoce sú sviatky pokoja, radosti a
tak i my sa snažíme návštevou, rozhovorom a malým darčekom potešiť
našich starších a nevládnych členov.
Ďakujem všetkým za pomoc a ochotu a prijmem a ocením každú dobrú
radu, ktorú nám poskytnete, čo by
sme ešte mohli pre Vás urobiť.
Pripravované akcie na rok 2019:
28.4.2019 - VČS, 18.5.2019 Butkov
- púť, jún 2019 Športové hry Tvrdošovce, júl Štúrovo - kúpanie, Staré
hory -púť, september rekondično-rehabilitačné pobyty. Bližšie informácie a upresnenie dátumu bude
na našej FB stránke a poskytnú Vám
ich i členky výboru. Želám všetkým
členom pevné zdravie a teším sa
na ďalšie spoločne prežité akcie.

Mgr. Marek Baranec, Bc. Boris Bugár, Matúš Komáromy a Ing. Igor
Sádovský.
Zlatá Janského plaketa za 40 bezplatných odberov potešila Jozefa Baláža a Petra Bednárika.
V tomto roku sa už uskutočnil jeden odber bezplatných darcov, mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby. Konal sa v priestoroch
kultúrneho domu a to 23. januára
2019. V januári sa odberu zúčastnili títo darcovia: Mgr. Marek Baranec, Mgr. Andrea Banásová, Zuzana
Straňáková, Dominik Tinák, Mária
Srnková, Jaroslav Raček, Peter Bányi,
Ján Podhorec, Ing. Igor Sádovský,
Daniel Jančár, Eva Víziová, Stanislav
Maňhert, Ing. Matej Polák, Lenka
Sojková, Jana Belenčíková, František
Belenčík, Erik Potančok, Bc. Monika
Černáková, Bc. Ľudmila Peceková,
Peter Čelka, Ľuboš Lehocký, Lucia
Medveďová, Bc. Boris Bugár, Kristína Sádovská, Vladimír Holka, Matej

Holka, Marcel Čáni, Peter Benda,
Peter Babin, Jana Kosáková a Mgr.
Marcela Mesárošová.
Po odbere sme si pochutili na chutných chlebíčkoch, ktoré nám pripravili zamestnankyne obecného úradu
za čo im veľmi pekne ďakujeme. Ku
kávičke sme si dali chutný koláčik
a sušené ovocie. Tento odber mal pre
nás zvláštne čaro, nielen že sa ho zúčastnil doteraz najväčší počet darcov,
ale i jeden z nás daroval túto vzácnu
tekutinu už 100-krát. ĎAKUJEME
TI DOMINIK TINÁK, si pre nás
motiváciou, inšpiráciou a patrí Ti
náš obdiv.
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 - Májová
kvapka krvi sa uskutoční 13. mája,
od 8:00 do 10:00 hod. v priestoroch
kultúrneho domu. Teším sa na Vás.
Bc. Ľudmila Peceková

Máňanská muzička
V Máňanskej muzičke sa stretli
nadšenci hudby, pre ktorých sa hudba stala ich životným štýlom. Máňanská muzička je občianske združenie,
ktoré po hudobnej stránke vedie riaditeľ základnej umeleckej školy pán
Jozef Döme. Naša kapela sa skladá
z 12 hudobníkov, v rôznom veku.
Naše nadšenie si všimli aj ľudia
z okolia a tak Máňanská muzička
absolvovala už viacero vystúpení
na Slovensku.
Nový školský rok 2018 sme začali hudobne a to v Komárne na dni
otvorených dverí v spoločnosti John
Deer. Naše vystúpenie malo veľký
úspech a tým sme dostali ďalšie ponuky od podobných firiem.
Ďalším naším vystúpením boli
Máňanské hody, kde sme naším hraním doprevádzali aj detský folklórny
súbor Dolinka, čím sme spríjemnili
hodovú atmosféru v obci.
V októbri sme hrali na Klobáskových dňoch v Podhájskej.
V novembri sme našou muzikou
zablahoželali Máňanským jubilantom a o pár dní neskôr sme hrali aj
pre starých rodičov v ZŠsMŠ Maňa.
November bol na vystúpenia bohatý a zakončilo ho vystúpenie
v ZSS “SVETLO” - Olichov, kde sme
vyčarovali nejeden úsmev na tvárach
klientov tohto zariadenia.
December sa začal pred Mikulášskym vystúpením v ZSS “KAMILKA” - Maňa, ani tu nechýbali úprimné úsmevy našich divákov.

Ako ďalším naším decembrovým
vystúpením bolo vystúpenie na 80.
výročí Gymnázia v Šuranoch.
Predvianočnú náladu sme spríjemnili aj na vianočných trhoch v dedine Vlkas, kde sme sa nechali uniesť
úžasnou vôňou Vianoc a priateľstva.

Rok 2018 sme zakončili nádherným vianočným vystúpením plným
lásky a Božieho požehnania, vo farskom kostole v Mani na jasličkovej
pobožnosti. Naším hraním sme doprevádzali šikovné deti, ktoré zahrali
nádherný vianočný príbeh o narodení Pána Ježiša.
Plesová sezóna nenechala na seba
dlho čakať a tak už 12. januára sme
hrali na folklórnom plese v Mani,
kde sme spríjemnili plesovú náladu.
Naším ďalším vystúpením bol
Školský ples v Huli.

Posledným plesovým vystúpením
v tomto roku bol Školský ples v Mani.

Ani fašiangové slávnosti vo Veľkých Lovciach sa nekonali bez našej
muziky.
Pred nedávnom sme boli hrať aj
na dňoch otvorených dverí vo firme
Hriadeľ v Nitre. Hrali sme tu 2 dni
a bola to pre nás veľmi príjemná skúsenosť.
Naša kapela neustále napreduje nie
len v hraní a spievaní, ale aj v oblasti
rôznych projektov. Snažíme sa neustále inovovať náš bohatý repertoár.
Erika Výberčiová

Máňanský hlásnik
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Požitavská výstava vín
a aktivity VSSH Maňa
Organizačný výbor Vinohradnícky spolok Stará hora (VSSH) Maňa
usporiadal v marci 2019 už 13. ročník Požitavskej výstavy vín. Určite
ešte v tomto období všetky mladé
vína nedosahovali svoju zrelosť, tým
aj všetky svoje charakteristické chute a vône, ale je to veľmi významné

obdobie pre hodnotenie našich vín,
pre ich kvalitatívny rast v priebehu
ďalšieho obdobia. Výstava sa konala
tradične v dvoch kolách. V prvom
kole sa zbierali vzorky a konala sa
odborná degustácia, v druhom kole
boli vína prezentované verejnosti
a vyhlasovali sa výsledky.
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Vzorky sa odoberali 8. a 9. marca
v Kultúrnom dome Maňa. Vyzbieralo sa celkom 91 vzoriek vín, od
domácich vinárov ale aj od vinárov
zo širšieho okolia. Vína boli zaradené do 28 odrodových kategórii. Naj-

viac vzoriek bolo z odrody – Rizling
vlašský. Neverejná, odborná degustácia sa konala 9. marca. Predsedom
degustačnej komisii bol Jozef Nízl
z Nemčinian. Celkovo bolo 6 degustátorov a v tento rok aj prvýkrát
v ženskom zastúpení. Na ochutnávku si zasadla aj mladá vyštudovaná
odborníčka na vína Andrea Černáková.
Verejná degustácia sa konala
23. marca. Tu sa vyhlasovali výsledky
a verejne sa aj mohli degustovať vy-

stavené vzorky. Šampiónom výstavy
v kategórii biele víno sa stal Ing. Štefunko Miroslav z Vrábel s odrodou
Devín, kde získal 90,33 bodov.
Šampiónom v kategórii červené
víno sa stal vystavovateľ s odrodou
Dunaj Zuber Jozef z Kmeťova. Domácich vinárov však zaujímala kategória najlepšie hodnotené víno
z Mane, kde v bielych vínach získal
prvú cenu vystavovateľ Ing. Peter

Hudec s odrodou Muškát moravský
a v kategórii červené víno získal prvé
miesto Černák Štefan s odrodou
Dunaj.
I napriek slabej účasti verejnosti
na verejnej degustácii sa týmto chce
organizačný výbor VSSH Maňa poďakovať všetkým zúčastneným. Rok
2018 bol pre väčšinu vinohradníkov
dobrý. Úrody bolo dostatok, ale napriek tomu nechýbali prekvapenia
a zvraty počasia. Kvalita vína ako
vždy však závisí od dobrej starostlivosti samotného vinára.
Samotná degustácia je spôsob ako
sa naučiť vnímať víno ako paletu
chuti, vôni a farieb. K tomu je potrebné len kvalitné víno, pohár a chuť
pohrať sa so svojimi chuťami. Preto
sa už teraz tešíme na ďalšiu degustáciu...
Nezabudli sme ani na pravidelnú
každoročnú hodnotiacu schôdzu –
Hedšík, ktorý sa konal 1. decembra
2018.
9.2.2019 sme pripravili 18. ročník
súťaže vo varení najchutnejšieho
starohorského gulášu.
Ing. Pavol Tinák

Činnosť Základnej organizácie
Slovenského zväzu záhradkárov v Mani
Naša organizácia zorganizovala
v lete minulého roka obľúbený záhradkársky výlet. V dňoch 20. až 22.
júla 2018 sme si pozreli kontaktnú
zoologickú záhradu v Liptovskom
Mikuláši, Múzeum Solivar pri Prešove, Opálovú baňu v prešovskom
okrese, Bachledovu dolinu – Chodník v korunách stromov a Ždiar.
Ubytovaní sme boli v Drienici – Javornej.
V auguste - počas výstavy
Agrokomplex Nitra - naši členovia dotvorili svojich výpestkami Výstavu Ovocie a zelenina roka a Náš rodinný stôl.
Počas hodových slávností
sme v dome kultúry v Mani
v dňoch 16. a 17. septembra
2018 pripravili Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov. Záhradkári mali možnosť prinesené výstavné exempláre
naaranžovať na svoj výstavný stôl a takto prezentovať výpestky
z vlastnej záhrady. Výstavu si prezrelo
vyše 300 návštevníkov, ktorí svojimi
hlasmi ocenili vystavujúcich záhradkárov. Najviac hlasov od návštevníkov výstavy získal stôl s výpestkami
od Peter Hudeca (orechy Jupiter, pór,
hruška, baranie rohy, hrozno Souvenir, kvety), na 2. mieste upútali
pozornosť kaktusy z celého sveta od manželov Popíkovích, na 3. mieste sa umiestnili výpestky Štefana
Kajabu, ktorý zaujal okrem pekných
jabĺk tradičnou tekvičkou, krásnym
bezsemenným hroznom, dulami
i figami. Ohodnotené vecnými cenami boli i výpestky Mariána Vrzalu, ktorý sa okrem krásnych jabĺk
a hrušiek pochválil peknými strapcami hrozna Ataman a Lora a tiež
plodmi menej pestovanej dule. Piatym oceneným bol Marek Zifčák,
ktorý zaujal krásnymi jablkami
a jeho obľúbenými štipľavými papričkami.
V septembri sme sa zúčastnili
i na regionálnej súťaži O najkrajšie

jablko a hrušku roka. Celkovo bolo
hodnotených 191 jabĺk a 58 hrušiek od pestovateľov z okresu Nové
Zámky. Víťazom za stalo jablko odrody Šampion od Štefana Švajdu
z Lipovej, na 2. mieste bolo jablko
Gloster od Igora Rezdoviča z Palárikova a na 3. mieste jablko odrody Bohémia od Mariána Záhoráka
zo Šurian. Najkrajšiu hrušku (odro-

da Erika) mal Juraj Kmeťo z Úľan
nad Žitavou. Vzorky jabĺk z tejto
súťaže sa zúčastnili celoslovenskej
výstavy O najkrajšie jablko roka
v Trenčíne v dňoch 12.a 13. októbra.
7. novembra 2018 sme sa zúčastnili
na svätomartinskom požehnaní mladých vín, ktoré už tradične organizuje základná organizácia v Úľanoch
nad Žitavou. Výrobcovia vína z okolia si tu mohli predstaviť svoje mladé
vínka verejnosti a pri dobrej a priateľskej atmosfére zhodnotiť špecifiká
vlaňajšieho ročníka.
V novembri minulého roku sme sa
zúčastnili v Šuranoch na odbornej
prednáške pod názvom Nové trendy
ovocinárstva v malých záhradách,
ktorú predniesol Ing. Samuel Michálek, odborný pracovník Ústredného,
kontrolného a skúšobného ústavu
poľnohospodárskeho v Bratislave.
Okrem iného predstavil možnosti, ako preniesť systémy pestovania
ovocia z veľkovýroby do menších
záhrad.

Začiatkom roka 2019 – 5. januára sme v Mani zorganizovali už XI. ročník Záhradkárskeho plesu. Účastníci
plesu sa vynikajúco bavili pri živej
hudbe kapely ERB zo Starého Tekova
2. februára sme sa zúčastnili
na Ochutnávke domácich nátierok,
výrobkov zo zemiakov, likérov a destilátov v Palárikove, kde sme mali
možnosť priniesť a ochutnať uvedené
domáce produkty a zúčastniť
sa aj hodnotenia.
22. februára sme sa zúčastnili na odbornej prednáške
na tému Chemická ochrana
viniča, ktorú predniesol Ing.
Štefan Šimonka v Šuranoch.
Informoval o správnej chemickej ochrane proti chorobám
a škodcom na viniči a predstavil nové, účinné prípravky.
23. februára sme sa zúčastnili na ukážke zmladzovacieho
rezu jadrovín, ktorú viedol docent Oleg Paulen zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Ukážka rezu sa uskutočnila v areáli
bývalej Strednej poľnohospodárskej
školy v Šuranoch a každý účastník
mal možnosť vyskúšať si rez na pridelenom strome pod odborným dohľadom prednášateľa.
30. 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
všetkých občanov obce.
PRIPRAVUJEME:
26. - 28. júl 2019 – Záhradkársky
výlet (Beckov-Trenčín- Kysuce – severná Morava).
15. - 16. september 2019 – Výstava
ovocia, zeleniny a kvetov v Mani.
28. – 29. september 2019 – Súťaž
o najkrajšie jablko a hrušku roka
(okresná).
Ing. Peter Hudec
Máňanský hlásnik
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Cyklotúra - Okolo mikroregiónu Termál
Otvorenie cyklistickej sezóny 2019
V nedeľu, dňa 7.4.2019, uskutočnil
Cykloklub Tatra-Bike Maňa po zimnej prestávke otvorenie novej cyklistickej sezóny.
Naša jazda viedla po veľkom okruhu Mikroregiónu Termál (modré
cykloznačenie mikroregiónu Termál č. 2102). Cyklotúrou sme prešli
okrajové obce Mikroregiónu Termál
- Veľkú Maňu, Vlkas, Hul, Dolný
Ohaj, Čechy, Koltu, Dedinku, Podhájsku a Trávnicu.

10. ročník
Požitavskej ligy
v mariáši
10. ročník Požitavskej ligy v mariáši sa tradične konal v zimných mesiacoch v rôznych obciach a mestách
Slovenska. Jeden turnaj sa odohral
aj 24.2.2019 – v našom kultúrnom
dome a zúčastnilo ho takmer 70 hráčov.

Školenie
mladých
rybárov
Školenie mladých rybárov sa konalo 6.4.2019, zúčastnilo sa ho cca
40 detí, ktoré boli oboznámené s právami a povinnosťami rybárčenia.
PRIPRAVUJEME:
1.6.2019 Detské rybárske preteky –
pri príležitosti MDD
15.6.2019 Rybárske preteky „O pohár starostu obce“
Vojtech Gatyáš
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Začali sme pri peknom počasí,
ktoré umocňovalo slniečko v obci
Maňa. Vietor síce trochu fúkal, ale
nás neodradil. Ako štyria mušketieri
sme sa vydali asi o 13,15 hod. na cestu do obce Dolný Ohaj, kde nás už
po telefonickom dohovore čakali
ďalší netrpezlivý cyklisti. Skupina
to bola pekne veľká. Pripojilo sa až
osem ďalších cyklistov. Veľmi nás
potešilo, že medzi nimi boli i viacerí nečlenovia cykloklubu a mládež.
Po krátkom privítaní na cyklotúre
predsedom výkonného výboru Cykloklubu Tatra-Bike Maňa sa celý pelotón vydal do obce Čechy, kde bola
v miestnom pohostinstve urobená
malá prestávka na občerstvenie. Cestou sa nám odkryli pekné výhľady
na okolitú prírodu a dedinky. Plný

energie sme pokračovali cez Koltu
do Dedinky. Nad Studničkou, pri
dube, ktorý si pamätá už veľa udalostí vo svojom okolí, sme si urobili
druhú malú prestávku na občerstvenie a poobzerali sme si výhľad
na tamojšie okolie. Potom sme pokračovali cez les na zelenú trasu
č. 5102 (Čechy-Podhájska) až do obce Podhájska. Keďže viacerí účastníci sa v obci Podhájska chceli oddeliť
od pelotónu a zamieriť už rovno
domov, bola tu cyklotúra ukončená. Všetci sme si navzájom popriali šťastné kilometre domov a skoré
stretnutie na ďalšej vydarenej cyklotúre. Prešli sme približne 55 km pri
prevažne slnečnom počasí.
Dušan Herda

Poďme pešo na Zobor
Ukončenie sezóny 2018
Cykloklub Tatra-Bike Maňa zorganizoval dňa 21. októbra 2018 ukončenie aktívnej sezóny.
Posledná klubová vychádzka bola
pešo na vrch Zobor (587 m.n.m.),
v pohorí Tribeč, na okraji pradávneho mesta Nitra. Sídlili tu už starí
Slovania, o čom svedčia i pozostatky
valov starodávneho hradiska. Meno
Zobor (Zubor) dostal podľa legendy po bájnom vojvodcovi Zuburovi,
ktorý sa na úteku pred Uhrami uchýlil na Nitriansky hrad. Po dobití hradu ho Uhri chytili a obesili na najvyššom vrchole v okolí.
Našu túru sme začali pri liečebnom ústave pod Zoborom. Chodníčkom s modrou turistickou značkou
sme vystúpili k Svoradovej jaskyni
a po krátkej zastávke sme zoborskou lesostepou pokračovali ďalej až
na Tri duby. Cez Lyžiarsku lúku
a Sedlo pod Zoborom sme sa dostali na náš prvý cieľ – televízna veža.
Nasledovalo občerstvenie v bufete,
krásne výhľady po okolí a niekoľko

fotiek na pamiatku. Od televíznej
veže sme išli ďalej po červenej turistickej značke na náš druhý cieľ – vrch
Zobor, teda do výšky 587 m.n.m. Slniečko hrialo stále viac a viac a nám
sa tým otvárali krajšie a krajšie výhľady do okolia.
Aby sme pešiu turistiku využili čo
najviac, vydali sme sa z vrcholu Zobor späť k štartu našej túry, po zelenej značke. Tá nás viedla okolo Zobora, cez Tri duby až na Meškov vrch
(466 m.n.m.). Je to jedno z ďalších
vyhliadkových miest. Pred nami sa
rozprestrel výhľad na nový priemyselný park Nitra a kotlinu rieky Nitra
až po Topoľčany.
Našu poslednú túru v roku 2018
sme ukončili príchodom po žltej turistickej značke k liečebnému ústavu.
Bol to krásny slnečný deň plný
pekných výhľadov na okolie mesta
Nitra. Zážitky z tejto túry v nás ostanú určite až do jari, keď sa znovu
vydáme na bicykle.
Dušan Herda

Klub OFK Maňa
V našom klube sa za posledné mesiace toho odohralo viac ako dosť.
Naše áčko skončilo po jesennej časti na nelichotivom poslednom mieste
v majstrovskej súťaži, ale po zlepšení
tréningového procesu a doplnení
kádra sa už odlepilo od posledného
miesta a na jar získalo z 5 zápasov
už 7 bodov (na jeseň ich malo iba 6).
Naši žiaci vzhľadom k veku si počínajú vo svojej skupine celkom dobre,
aj keď bodov nie je veľa, ale s každým
súperom držia krok a momentálne
sú na 5 mieste v tabuľke. Deti rastú
každým zápasom a určite ešte nepovedali posledné slovo v tabuľke. Najlepšie si vedú naši najmenší, ktorí sú
vo svojej skupine na druhom mieste
a na jar ešte nestratili ani bod.
Počas zimnej prestávky sme pripravili v školskej telocvični tradičný
futbalový turnaj Memoriál E. Sojku.
Takou ďalšou a historickou udalosťou bolo, že naša hráčka Alica
Turanová sa stala Najlepšou mládežníckou strelkyňou za rok 2018
a prevzala si cenu pre najlepšiu kanonierku na galavečere Grassroots

futbalu 2018 v Senci. Nastrieľala
úctyhodných 105 gólov v 58 stretnutiach!!!
Určite nás ale najviac potešilo dokončenie výstavby novej tribúny
s kapacitou 102 miest na sedenie
a osadenie nový striedačiek pre hráčov. Celkové náklady predstavovali
36 127 € z toho SFZ zväz poskytol
15 000 € a obec sa podieľala sumou
21 127 €. Za čo v mene celého OFK

Otvorenie tribúny: zľava Milan Gregor - člen VV OFK Maňa; Martin
Hudec - podpredseda OFK Maňa; Vojtech Pintér - člen VV OFK Maňa;
Mgr. Tomáš Pražák - zástupca starostu obce; Ing. Peter Kováč - predseda
ObFZNZ; Ing. Igor Sádovský - starosta obce; Mgr. Ladislav Gádoši - predseda
ZsFZ; Ing. Pavol Gubric - predseda OFK Maňa; Štefan Korman - podpredseda
ZsFZ.

Stolnotenisový klub Maňa
Dňa 28.12.2018 Stolnotenisový
klub Maňa v spolupráci s obcou
Maňa a základnou školou usporiadal
VII. ročník stolnotenisového turnaja
o „Pohár starostu obce Maňa“. Starosta obce Maňa Ing. Igor Sádovský
privítal zúčastnených a poprial im
veľa šťastia a pekný športový zážitok.
V dopoludňajších hodinách súťažili deti. Po skvelých športových výko-

s veľkým Ďakujem pánovi starostovi
Ing. Igorovi Sádovskému.
Slávnostného odovzdania do užívania sa zúčastnili predseda OFK
Maňa Ing. Pavol Gubric, starosta
obce Ing. Igor Sádovský, predseda
ObFZ Nové Zámky Ing. Peter Kováč,
predseda ZsFZ Mgr. Ladislav Gádoši
a podpredseda ZsFZ Štefan Korman.
Sprievodným programom bol aj zápas našej predprípravky proti súperovi FC Vion Zlaté Moravce – Vráble.
Ing. Pavol Gubric,
predseda OFK Maňa

noch sa na prvom mieste umiestnil
Marcel Foltín, druhý skončil Daniel
Sádovský a tretie miesto vybojoval
Andrej Ördögh. Všetky deti boli
za vynikajúce výkony ené vecnými
cenami.
V poobedňajších hodinách sa
uskutočnil turnaj dospelých s rekordným počtom hráčov. Podmienkou bolo, že hráči nesmú byť regis-

trovaný v žiadnej súťaži. Po skvelých
športových výkonoch sa na prvom
mieste umiestnil Roman Hudec,
druhý skončil Juraj Balla a tretie
miesto si vybojoval Peter Šefčík.
Stolnotenisový klub Maňa sa prihlásil do okresnej súťaže 6liga pre
rok 2018/2019.
Postup do 6.ligy sme si vybojovali
v súťažnom ročníku 2017/2018, kde
sa najlepším hráčom v našom tíme
stal Aurel Molda.
V súťaži pre rok 2018/2019 sa nám
podarilo dosiahnuť prekvapivý výsledok, keď sme z prvého miesta postúpili do 5ligy.
Srdečne vás pozývame na naše zápasy, ktorých termíny si môžete vyhľadať na stránke http://www.pinec.
info
Ďakujeme za vašu podporu.
Mgr. Marek Zifčák
Máňanský hlásnik
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Pripravujeme:
• Kvetná nedeľa s Folklórnou
skupinou Dolina Maňa
(14.4.2019 o 16:00 h)
• VČS ZO ZPCCH a Slovenského
zväzu telesne postihnutých
(28.4.2019 o 15:00 h)
• Stavanie mája na Nám. M. R.
Štefánika (28.4.2019 o 17:30 h)
• Spomienka na Gen. PhDr. Milan
Rastislava Štefánika
(3.5.2019 o 18:00 h)
• VČS Miestneho odboru Matice
slovenskej (3.5.2019
– po skončení spomienky)
• Autobusový zájazd na Bradlo
(4.5.2019, prihlásiť sa môžete
na t.č. 0908409180)
• Deň matiek (12.5.2019)
• Odber krvi mobilnou jednotkou
(13.5.2019)
• Oslavy sv. Urbana na Starej hore
(26.5.2019)
• Divadelné predstavenie
J. Palárika: Drotár v DAB Nitra
(27.5.2019)
• Divadelné predstavenie žiakov
ZŠsMŠ Maňa – “Ľubka “
(30.5.2019)
• Veselica v parku (29.6.2019)
• XXXI. ročník Požitavských
folklórnych slávností (30.6.2019)
• Vatra zvrchovanosti (20.7.2019)
• Kultúrne leto v parku (28.7.2019)
• Kultúrne leto v parku (11.8.2019)
• Traktormánia – majstrovstvá
Požitavia v orbe, preteky
malotraktorov, švorkoliek, bohatý
sprievodný program, skupina
LOJZO a iné ... (24.8.2019)
• Hodové slávnosti – v časti obce
Malá Maňa (8.9.2019)
• Hodová veselica v parku
(14.9.2019)
• Hodové slávnosti, Výstava ovocia,
zeleniny a kvetov (15.9.2019)
• Úcta k starším (13.10.2019)

• Stretnutie jubilantov
(9.11.2019)
• Vianočné tvorivé dielne
+ Mikuláš (8.12.2019)

• Vianočná akadémia
(15.12.2019)
• Roznesenie Betlehemského svetla
do rodín (24.12.2019)
• Detský Silvester (31.12.2019)

Kalendár kultúrnych podujatí budeme podľa potreby a požiadaviek občanov dopĺňať. Zmena termínu vyhradená.
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Obec Maňa, Nám. M. R. Štefánika 1, 941 45 Maňa
Ing. Igor Sádovský, Jarmila Trungelová
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Tlačiareň MERKUR s.r.o., Dolný Ohaj, náklad: 700 ks

