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Sásanské informačné
novinky
...informácie o živote a dianí v obci Sása

Slovo na úvod

Vážení spoluobčania, drahí priatelia!
Jeseň máva obvykle veľa prívlastkov. Tú tohtoročnú však môžeme pokojne nazvať aj
ako „volebnú“. Je to preto, že sa znovu budú konať komunálne voľby, v ktorých si budeme
môcť vybrať tých, ktorí nás budú na pôde našej obce reprezentovať-starostu a poslancov.
Takto pred štyrmi rokmi som sa o Vašu priazeň uchádzal aj ja. Bolo mi cťou a zároveň
veľkým záväzkom sa dostať medzi tých siedmich, ktorým ste vložili do rúk dôveru ako aj
nádej, že povedú Sásu tým správnym smerom. Teraz nadišiel čas bilancovania. Čas triezvo
pomenovať veci, ktoré sa presadiť podarilo, veci, ktoré sa presadiť nepodarilo, veci, čo
priniesli želateľný výsledok, ale aj veci, čo bude potrebné do budúcnosti robiť inak. Je toho
veľa a hlavne na širšiu diskusiu. Jedno je však isté. Vždy som postupoval a konal tak, aby som
sa každému jednému z Vás mohol kedykoľvek pozrieť do očí...
Milí priatelia! Komunálne voľby sa budú konať dňa 10.novembra 2018. Z mien na
kandidátnej listine si však budeme môcť vybrať mená tých ľudí, ktorí zasadnú za poslanecký
stôl a budú rozhodovať o dianí v našej obci a jej ďalšom smerovaní. Všetkých Vás vyzývam,
aby ste prišli k volebným urnám a využili právo, ktoré nám dáva demokracia. Nebuďme
ľahostajní! Ide o veľa! Ide o Sásu!
S úctou
JUDr. Peter NEMEC, PhD.
zástupca starostky obce,
predseda redakčnej rady

AKTUÁLNE

Obecný rozhlas
„Vážení občania, prebieha skúška miestneho rozhlasu!“ Túto vetu ste v poslednej
dobe mohli počuť z obecného rozhlasu pomerne často. Je to tým, že staré vedenie tohto
rozhlasu po viac ako 40 rokoch dosluhovalo a postupne sme boli nútení celú jeho kabeláž
obnoviť. Staré hliníkové káble boli totiž upevnené na oceľových stĺpoch, pričom tieto rokmi
zhrdzaveli, zvetrali sa a často sa na linke objavovali skraty a poruchy. Časť obce bola
napojená aj na bezdrôtový rozhlas, ktorý bol tiež poruchový a firma, ktorá rozhlas vyrábala,
už zanikla. Súčiastky a náhradné diely bolo ťažko zohnať a oprava bola veľmi drahá. Preto
sme v roku 2015 dali vypracovať projekt na rekonštrukciu celého (káblového) rozhlasu.
Následne sme podali žiadosť na SSE Žilina o použití podperných bodov na linku miestneho
rozhlasu. Po schválení a podpísaní zmluvy so SSE sme sa pustili do rekonštrukcie.
Na jeseň v roku 2015 sme začali v našej obci s prvou etapou rekonštrukcie rozhlasu.
Od budovy obecného úradu cez ulice A. T. Sytnianskeho, Slobody, Turecká a Školská boli
nainštalované nové konzoly na elektrické stĺpy a potiahnuté nové káble či nové
reproduktory. Druhú etapu sme realizovali na jeseň roku 2016 a týkala sa ulíc Zvolenská,
Tichá, Lesnícka a Rajská. V roku 2017 sme pokračovali v tretej etape, ktorá zahŕňala Novú
ulicu. Spolu sme vymenili cca 55 kusov tlakových reproduktorov a vyše 100 kusov kovových
konzol na uchytenie kábla a reproduktorov. Natiahli sme niekoľko kilometrov káblov
a odstránili zas stovky starých oceľových stĺpov. Starú rozhlasovú ústredňu, ktorá po viac
ako 30 rokoch dosluhovala, sme v roku 2016 vymenili za novú - modernejšiu. A prečo sa
rekonštrukcia robila na etapy? Jednoduchá
odpoveď - celá rekonštrukcia bola
financovaná z obecného rozpočtu a museli
sme postupovať podľa finančných možností
obce...
Aktuálne máme pokrytú celú obec
a hlásenie počuť dostatočne v každej ulici.
Občania, ktorí bývajú blízko stĺpu, na
ktorom je reproduktor, však môžu mať
pocit, že je hlásenie príliš hlučné. Naopak,
občania ktorí bývajú o dva - tri domy ďalej,
už hlásenie počujú slabšie. Vzniknutú
situáciu
sme
vyriešili
výmenou
štandardných 15w reproduktorov za
silnejšie 30w. A ako skončili pôvodné staré
stĺpy a káble? Staré stĺpy sme rozpílili
a použili na výstavbu plotu okolo smetiska
a futbalového ihriska. Zvyšné stĺpy sme
odložili, použijú sa na ďalšie účely. Káble
a staré reproduktory pre zmenu skončili
v nebezpečnom odpade.
Pracovník OcÚ Peter Brodniansky pri hlásení oznamov.
Foto: Mgr. Simona Poliačiková (2018)

Od februára tohto roku máme možnosť vysielať oznamy aj prostredníctvom
mobilného telefónu, čo umožňuje nahrať si oznamy aj vopred a odvysielať ich
v ktoromkoľvek čase z hocijakého miesta mimo obecného úradu. Oznamy tak vysielame
zvyčajne v čase medzi 17.00-17.30 hod. kedy je už väčšina obyvateľov doma z práce (Neraz
sa mi stalo, že som bol na ulici a zároveň som hlásil. Vtedy ľudia s údivom pozreli na rozhlas,
potom na mňa. Opäť na rozhlas a na mňa). Najväčšou výhodou je to, že toto zariadenie
umožňuje hlásiť oznam cez mobilný telefón. Je to výhodné hlavne pri krízových situáciách,
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keď je po pracovnej dobe a pracovníci nemusia byť prítomní na úrade. Takto sa dá vyhlásiť
oznam z domu či dokonca mimo obce. Celé zariadenie je chránené tak, aby sa žiadna
nepovolaná osoba na toto číslo nedovolala... Občania, ktorí chodia v neskorých večerných
hodinách z práce domov, majú možnosť si dať to telefónu aplikáciu ,,U nás doma“, na ktorej
uverejňujeme dôležité oznamy a ktorú si môžete aplikovať cez webovú stránku www.sasa.sk
alebo vám ju radi poskytneme na obecnom úrade. Táto služba je bezplatná.
Peter BRODNIANSKY, technicko-kultúrny pracovník obecného úradu
MATERSKÁ ŠKOLA

Deti objavovali krásy prírody
V predškolskom období je podstatné oboznamovať deti s prírodou, privádzať ich do
kontaktu s ňou a vysvetľovať im význam starostlivosti o ňu. Práve preto sme sa rozhodli
v Materskej škole v Sáse v školskom roku 2017/2018 spolupracovať s Národným lesníckym
centrom vo Zvolene a realizovať projekt Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej
výchovy s podtitulom Poznávame les s lesníkom. Lesná pedagogika je zameraná na
spoznávanie prírody, života lesa a objavovanie prírodných zákonitostí prostredníctvom hier
a zážitkov. Zábavnou formou a zmyslovým prežívaním prírodných javov doplňuje vedomosti
o životnom prostredí.
Vedomosti o lese a jeho obyvateľoch sme získavali vďaka lesnej pedagogičke Mgr.
Andrei Melcerovej. S deťmi realizovala rôzne aktivity, ktorých cieľom bolo formovať ich
postoje k lesu, životnému prostrediu či lesníctvu. Hravou formou a zážitkovým učením
vytvárala a rozvíjala u detí kladný vzťah k prírode a starostlivosti o ňu.

Pri stretnutí s lesnou pedagogičkou. Foto: Mgr. Jana Matejkinová (2017)
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Prvá návšteva sa konala v jedno novembrové dopoludnie minulého roku a niesla
názov „Les, lesné plody, semienka“. Deti zážitkovým učením spoznali ako z malého voňavého
semienka vyrastie veľký ihličnatý strom. Ďalšie stretnutie bolo vo vianočnom duchu a už
samotný názov „Vianočný stromček – produkt z lesa“ naznačoval, čo bolo jeho podstatou.
Deti spoznávali prírodné dreviny, vyrábali vianočné svietniky z prírodných materiálov a tiež
ozdoby na stromček pomocou orieška, do ktorého si každý zabalil svoje vianočné prianie.
Nezabudli sme ani na starostlivosť o zvieratká v zime a vo februári tohto roku sme sa opäť
stretli s lesnou pedagogičkou Mgr. Melcerovou. Mali sme možnosť ohmatať parohy
z jelenčeka, kly z diviaka či líščiu kožu. Oboznámili sme sa so stopami lesných zvierat v snehu
a zahrali sa aj na lesníkov, pričom sme si vyskúšali pohľad z ďalekohľadu. Posledná návšteva
sa konala v jedno slnečné jarné dopoludnie a vybrali sme sa „Na lúku za poznaním“.
Presvedčili sme sa o krásach prírody, spoznávali a pozorovali sme jarné kvety a hmyz.
Týmto vyslovujem poďakovanie Mgr. Andrei Melcerovej, ktorá aktivitami s deťmi
zabezpečila vzdelávaciu činnosť zameranú na environmentálnu výchovu. Veľká vďaka za
finančnú podporu a zabezpečenie tejto formy vzdelávania však patrí aj vedeniu Obecných
lesov obce Sása - konateľovi Ing. Vladimírovi Brodnianskemu. Tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu v tomto školskom roku.
Mgr. Jana MATEJKINOVÁ, učiteľka Materskej školy v Sáse

MATERSKÁ ŠKOLA

„Skrášlime si okolie škôlky“
V jarných mesiacoch sa začalo pri príležitosti Dňa zeme veľké jarné upratovanie
školského dvora v Materskej škole v Sáse. V rámci environmentálnej výchovy sa deti zapojili
do hrabania lístia, zbierania a triedenia odpadkov. Cieľom bolo zvýšiť povedomie detí
o základných pravidlách separácie odpadu, rozvíjať motorické zručnosti a pracovné návyky
potrebné pri ochrane prírody a životného prostredia.
Prvá brigáda, ktorá sa konala v jedno aprílové popoludnie, by sa pokojne mohla volať
„Farebne a veselo“. Rodičia chytili brúsne papiere, štetce, farby a začali s úpravou a náterom
detských preliezok, vstupnej brány a zábradlia. Ďalší rodičia sa zas zapojili do kosenia
a hrabania trávy v celom areáli materskej školy, pričom porýľovali pieskovisko, kde sa deti
najmä v letných mesiacoch počas pobytu vonku radi hrávajú. Pomôcť prišli aj deti, ktoré už
dávnejšie navštevovali materskú školu. Zamestnanci materskej školy upravili kvetinové
záhony, obnovili pocitový chodník a prekyprili pôdu pred sadením zeleniny a byliniek
v rámci aktivít s deťmi.
Po minuloročnej úprave cestnej komunikácie v areáli materskej školy, ktorú
zabezpečila obec, sme sa rozhodli pokračovať s prácami na novom asfaltovom povrchu.
Naplánovaná bola ďalšia brigáda zameraná na maľovanie športových, súťažných
a dopravných prvkov na asfaltový chodník. Obrovskú radosť mali najmä deti, ktoré
využívajú tieto prvky v rámci aktivít pri pobyte vonku, v rámci ktorých rozvíjajú svoje
motorické zručnosti a matematické predstavy pri hrách s číslami a geometrickými tvarmi.
V rámci tzv. predčitateľskej gramotnosti tiež spoznávajú písmená abecedy na stonožke.
V mini dopravnom ihrisku sa oboznamujú s pravidlami cestnej premávky, učia sa správne
prechádzať po priechode pre chodcov a tiež orientovať sa v dopravnom priestore, kde sa
pohybujú účastníci cestnej premávky. V blízkej budúcnosti za podpory rodičov, ktorí
venovali 2% z daní, plánujeme dokúpiť dopravné značky a detské športové náčinie,
kolobežky, odrážadlá a bicykle.
Ukončením našej snahy a brigádnickej činnosti bola montáž záhradného domčeka.
Zakúpený bol zriaďovateľom materskej školy a zmontovaný šikovnými a ochotnými rukami
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oteckov našich detí. Domček bude slúžiť ako odkladací priestor pre dopravné prostriedky –
kolobežky, odrážadlá, či bicykle, ktoré plánujeme zakúpiť.
Pri úprave a škrášľovaní areálu materskej školy nám bola vo veľkej miere
nápomocná Obec Sása, ktorej patrí poďakovanie pri spolupráci obnovenia a skrášlenia
areálu našej materskej školy. Príkladom je výsadba okrasných tují pozdĺž plota, úprava
oplotenia areálu či odstránenie a následné vybudovanie komína na budove materskej školy.
V čase letných prázdnin prebehli ďalšie rekonštrukčné práce zamerané na kuchynské
priestory a zateplenie zvyšnej časti budovy školy.
Veľké poďakovanie patrí všetkým iniciatívnym rodičom, ktorí nás podporili
činnosťami a priložili ruku k dielu, čím prispeli k skrášleniu a obnove areálu našej materskej
školy.
Mgr. Jana MATEJKINOVÁ, učiteľka Materskej školy v Sáse
Oznam
Obecná knižnica v Sáse získala finančnú podporu z Fondu na podporu
umenia vo výške 1100,- eur, pričom Obec Sása participovala na tomto
projekte sumou vo výške 100,-eur.
Financie sú určené na nákup kníh do obecnej knižnice z rôznych oblastí,
a to: detská literatúra, beletria pre dospelých, náučná literatúra pre deti
a mládež a náučná literatúra pre dospelých.
Veríme, že je to dobrá správa pre všetkých našich pravidelných čitateľov a,
samozrejme, pre všetkých ostatných, ktorých radi privítame v priestoroch
Obecnej knižnice v Sáse.

Nákup kníh z verejných zdrojov podporil FPU.

KULTÚRA

Veselo so škôlkármi v knižnici
Nedávno sa začal nový školský rok a s ním aj aktivity Obecnej knižnice určené pre
deti z Materskej školy v Sáse.
V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva sme pre malých škôlkárov pripravili
v obecnej knižnici naše prvé stretnutie. Tentokrát bolo venované spisovateľovi J. C.
Hronskému prostredníctvom jeho známej rozprávky o Budkáčikovi a Dubkáčikovi. Bolo to
veselé čítanie, pretože s týmito dvomi postavičkami sme zažili množstvo zábavy.
Pre malých škôlkárov boli prekvapením aj nové knihy, ktoré sme získali z verejných
zdrojov Fondu na podporu umenia. Všetci si ich so záujmom poprezerali a už teraz sa tešia
na chvíle, kedy si ich budú môcť spoločne prečítať.
Mgr. Simona POLIAČIKOVÁ, matrikárka a knihovníčka
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KULTÚRA

KulturPark 2018
Členovia a dobrovoľníci občianskeho združenia 3kART usporiadali pri príležitosti
osláv Medzinárodného dňa detí poslednú májovú sobotu už 5. ročník podujatia „KulturPark“
v obci Sása. Vďaka získanej finančnej podpore sa nám podarilo zrealizovať už 12.
samostatné verejné podujatie v rámci našej 8-ročnej kultúrno-spoločenskej činnosti
v regióne Pliešovská kotlina.
Piaty ročník podujatia KulturPark prilákal do obecného Parku mládeže návštevníkov
a návštevníčky z lokálnych i vzdialenejších obcí. Podujatie odštartovalo športovým turnajom
zručnosti pre deti do 15 rokov na multifunkčnom ihrisku od 9:30 hod. Turnaj viedli
dobrovoľníci občianskeho zduženia 3kART a za účasti starostky obce Sása Mgr. Ivety
Hladkej spoločne vyhodnotili výsledky a odmenili viacero mladých športovcov a športovkýň.
V Parku mládeže čakala na návštevníkov od 11:30 hod. statická a dynamická ukážka
hasičskej techniky a vozidiel, maľovanie na tvár a na telo, kniháreň, obľúbená tvorivá dielňa,
ukážka z výcviku športovej a služobnej kynológie, lesná pedagogika, environmentálna
výchova Štátnej ochrany prírody SR, lukostreľba, jazda na koni i sokoliari. Obľubu v parku,
predovšetkým u tých najmenších, si získal detský kútik, ktorý dotváral oddychový a zábavný
priestor podujatia.
Pre mládež a dospelých nasledoval kultúrny program v parku, ktorý odštartovalo
Folklórne zoskupenie Pyrťan zo Zaježovej svojím ľudovým tancom a spevom. Šikovní
mládežníci z neďalekej Zaježovej sa pred publikom predstavili s vystúpením pod názvom
„Pome robiť zhon“. Oko najmä detského poslucháča potešila divadelná rozprávka „Posledný
dinosaurus“ v hranom predstavení Divadla na hojdačke, ktoré sa v Sáse predstavilo už po
druhýkrát. Tieto predstavenia majú svoju obľubu, a sme veľmi radi, že sa ich detskí
návštevníci na našom podujatí každoročne zúčastňujú, ba dokonca ich herci zapájajú do
svojich scén formou interaktívnych a zážitkových metód, a preto je kontakt reálneho publika
a rozprávkových postáv priamo previazaný. Deti sa zapájajú, hlásia, odpovedajú, tešia sa.
Má to pre nich zábavný, sociálny i edukačný rozmer.
S postupujúcim časom sa kultúrny program posunul do svojej druhej polovice,
v ktorej pre dospelých návštevníkov Divadlo medziBRODway uviedlo predstavenie „Karol
a Šaňo“. Program v parku pokračoval príjemným hudobným uvoľnením v podobe koncertu
speváka, skladateľa, textára a multiinštrumentalistu Petra Adamova, víťaza súťaže CocaCola Popstar a jedného z najvýraznejších vokalistov slovenskej jazzovej scény. Peter
nenechal publikum chladným a po sérii pesničiek jeho vlastnej tvorby v aranžmánoch
brazílskej bossa-novy padli aj niektoré ľudovky. Publikum sa k s spevu pripojilo, čo dodalo
všetkým o to príjemnejší, uvoľnenejší a priateľskejší dojem z prebehnutého vystúpenia.
KulturPark sa blížil k svojmu koncu koncertom kapely The Toones. Ich koncerty si
vypočulo už množstvo ľudí nielen z radu fanúšikov z nášho, ale aj zo širokého okolia. Kapela
hrajúca big-beat, rock a hard-rock 60’ a 70’ rokov 20. storočia už dávno nebrázdi iba vody
prevzatých skladieb legendárnych kapiel. Postupne, ako čas pokročil, sa z pódia ozvučeného
starým tradičným zvukom kvalitných zosilňovačov ozývala viac už len ich vlastná tvorba.
Napriek tomu, že podujatie sa chýlilo k svojmu záveru, sásanský Park mládeže ostal
živým miestom nielen počas celého podujatia, ale i počas záverečných koncertov, ktoré
svojím energickým prejavom vytvorili príjemnú hudobnú atmosféru.
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Za
podporu
pri
realizácii
podujatia KulturPark chcem vyjadriť
poďakovanie členom nášho občianskeho
združenia,
tiež
našim spoľahlivým
dobrovoľníčkam
a
dobrovoľníkom,
starostke Obce Sása Mgr. Ivete Hladkej,
Obecnému zastupiteľstvu Obce Sása a tiež
Banskobystrickému
samosprávnemu
kraju za finančnú pomoc.
Pevne
verím,
že
miestni
i regionálni protagonisti našli svojich
spokojných divákov a zúčastnení
návštevníci si odniesli nielen príjemné
spomienky, nové informácie, ale aj mnohé
zážitky,
vďaka
ktorým
projekt
„KulturPark 2018“ splnil svoje poslanie
i tohoročné ciele občianskeho združenia
3kART.
Ing. Radovan HLADKÝ, OZ 3kART
KULTÚRA

Zájazd na východ Slovenska
Obec

Sása
v spolupráci
so Základnou
organizáciou
Jednoty
dôchodcov Slovenska v Sáse zorganizovali
v dňoch 10.-11. 8. 2018 poznávací zájazd
na východ Slovenska. Medzi 38 účastníkmi
boli nielen obyvatelia našej obce, ale aj
obyvatelia Dobrej Nivy a Podzámčoku.
Prvou zastávkou našej cesty bol
nádherný kaštieľ Betliar, ktorý ako jediný
na Slovensku ponúka návštevníkom svoj
interiér
s
pôvodným
zariadením
a zbierkami. Všetci sme si so záujmom
a neskrývaným obdivom poprezerali
luxusne zariadené miestnosti a po
skončení prehliadky sme využili možnosť
poprechádzať
sa
v rozsiahlom
historickom parku.
Počas celého dňa bolo veľmi teplo
a tak nám Gombasecká jaskyňa poskytla
príjemné schladenie. Sprievodkyňa nás
zvučným hlasom oboznámila s pôvodom
vzniku
jaskyne
a jej
originálnou
výzdobou. Táto kvapľová jaskyňa
v Slovenskom krase bola objavená v roku
1951 a kedysi bola využívaná ako
sanatórium na liečenie dýchacích ciest.
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O verejnom osvetlení
V poslednom období prebiehala oprava
verejného osvetlenia. Pôvodné svietidlá
o výkone 500 W zo 60.-70. rokov 20.storočia
boli v rokoch 2002 až 2006 vymenené za tzv.
výbojkové o výkone 80 W. Svietidlá po
rokoch začali byť poruchové a bolo potrebné
situáciu riešiť. V roku 2014 sme zakúpili na
skúšku niekoľko kusov trubíc LED o výkone
18 W, ktoré majú o 80% nižšiu spotrebu
energie ako pôvodné ortuťové trubice. Kúpa
sa oplatila a postupne v rokoch 2015 až 2017
sme vymenili všetky staré trubice za LED.
Úspora elektrickej energie bola nasledovná:
v roku 2014 suma za verejné osvetlenie bola
vo výške cca 2 600 €, v roku 2017 cca 800 €.
Ďalšou nutnou opravou bola aj výmena
starých plechových rozvodných skríň na
ovládanie verejného osvetlenia. V januári
tohto roku sme si dali vypracovať projekt na
rekonštrukciu elektrických skríň verejného
osvetlenia, ktorý bol poslaný na SSE Žilina.
V júni sme dostali súhlas a v septembri boli
vymenené elektrické skrine nachádzajúce sa
na stĺpoch na Školskej ulici a na križovatke Ul.
Slobody a Ulice A.T. Sytnianskeho. Je veľa
otázok ako funguje verejné osvetlenie a čo
všetko je na verejné osvetlenie napojené.
Verejné osvetlenie sa ovláda samočinne.
V elektrickom rozvádzači je inštalovaný tzv.
stmievač. Po zotmení sa stmievač aktivuje
a svetlá sa rozsvietia, po rozvidnení stmievač
vypne. Pokiaľ je ráno hmla, tak osvetlenie
vypne o niekoľko minút neskôr. Okrem
verejného osvetlenia je na sieť napojené
osvetlenie
parku
a chodníku
popri
pohostinstve. Nie pre opilcov, ako sa niektorí
vyjadrili, ale kvôli občanom, ktorí chodia
v skorých ranných hodinách do práce či
neskoro večer z práce. Žiaľ, nemôžme
ovplyvniť osvetlenie v zlom počasí. Stane sa,
že cez silný vietor sa spoja vodiče, čím
sa vyhodí v noci istič a nejaká ulica zostane
bez svetla alebo udrie blesk do vedenia
a poškodia sa svietidlá. Tieto chyby sa potom
snažíme čím skôr opraviť, ale nedá sa všetko
zo dňa na deň, prípadne ihneď! Preto by sme
prosili o zhovievavosť a trpezlivosť zo strany
občanov, keď nastane taká situácia.
Ďakujeme.

Peter BRODNIANSKY, kultúrnotechnický pracovník obecného úradu

V popoludňajších hodinách sme dorazili do Košíc. Metropola východného Slovenska
je druhým najväčším mestom našej krajiny. Historické centrum je považované za
najväčšiu mestskú pamiatkovú rezerváciu na Slovensku. Hlavná ulica je lemovaná
palácovými a meštianskymi domami, ale aj obchodmi, reštauráciami a kaviarňami. V tieni
stromov sme sa započúvali do tónov spievajúcej fontány, porozprávali sme sa pri koláčiku či
kávičke. Tí menej unavení si prezreli najväčšiu gotickú katedrálu na Slovensku-Dóm svätej
Alžbety. Takéto miesta napĺňajú dušu pocitom pokoja. Tichý priestor zaliaty farebným
svetlom vitrážových okien motivuje človeka zamyslieť sa nad svojím životom. Večer patril
spoločenským debatám, smiechu, posedeniu v priateľskom kruhu.
Na druhý deň sme pokračovali v našej ceste územím východného Slovenska a už
z diaľky sme obdivovali Spišský hrad. Uznanlivo sme dvíhali hlavy hore a premýšľali, koľko
času a energie museli vložiť naši predkovia do jeho výstavby. Našťastie, výstup na hrad nebol
fyzicky náročný a hneď nás milo privítal sprievodca, ktorý nás previedol areálom hradu.
Slniečko bolo pod mrakom, preto sme nemuseli vyhľadávať tieň ako deň predtým. To nám
dodalo energiu a aktívne sme sa rozliezli objavovať zákutia hradu. Mali sme šťastie a videli
sme aj zábavné divadelné predstavenie, ktoré pre návštevníkov pripravili známi herci.
Posledné mesto, ktoré nás privítalo, bola starobylá Levoča. Od roku 2009 je zapísaná
na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Autobus sme zaparkovali priamo na
námestí a keďže bol čas obeda, vybrali sme sa občerstviť do miestnych reštaurácií. Potom
sme pokračovali v poznávaní kultúrnych pamiatok. Zoznámili sme sa s dejinami mesta
priamo v budove renesančnej mestskej radnice. Odborný výklad sme absolvovali aj v Bazilike
svätého Jakuba. Rozprávanie sprievodcu bolo pútavé, doplnené aj menej známymi
informáciami. Napríklad sme sa dozvedeli, že pôvodne bol tento chrám známy svojím
organom, ktorý bol mnoho rokov najväčší v Rakúsko-Uhorsku. V súčasnosti je táto gotická
sakrálna stavba navštevovaná hlavne kvôli najväčšiemu drevenému neskorogotickému
oltáru na svete, ktorý vytvoril Majster Ján Pavol pred 500 rokmi.
Posledným miestom, kde sme sa zastavili, bola Liptovská Mara. Pri výstavbe tohto
nášho najväčšieho vodného diela bolo zaplavených 13 obcí. Prirodzene nás k sebe pritiahla
veľká masa vody. Bolo by pekné sadnúť do člna a na pokojnej hladine trochu pomeditovať.
Ale čakala nás ešte dlhá cesta domov a naplánovaný program sa naplnil. Nasadli sme do
autobusu a v mysli sme si ešte raz prešli krásne miesta, ktoré sme spoznali.
Touto cestou chcem v mene účastníkov zájazdu poďakovať všetkým, ktorí prispeli
k jeho realizácii. Bola to výnimočná príležitosť ako si spestriť leto návštevou kultúrnych a
prírodných krás Slovenska. Spolu sme príjemne strávili voľný čas a ako občania, susedia sme
sa mali možnosť bližšie spoznať. Tešíme sa na ďalšie spoločné výlety v budúcnosti.
Mgr. Anna BOSÁKOVÁ
KULTÚRA

Oslavy 100. výročia vzniku Československa
Rok 1918 sa stal dôležitým medzníkom pre dva slovanské bratské národy žijúce
vedľa seba - Čechov a Slovákov. Vznikol jeden spoločný štát - Československá republika. Na
počesť tejto udalosti, ktorá sa udiala pred 100 rokmi bolo 1. septembra 2018 v Parku
mládeže v Sáse venované pásmo ,,Človek v čase.”
Kultúrne pásmo zachytávalo, ako sa za uplynulých 100 rokov menil človek, život,
tradície a zvyky. Program moderovali Daša Makanová a Kamil Kečkár, ktorí boli
cestovateľmi v čase a prostredníctvom predmetov z cestovného kufra približovali premeny
storočnice. K jednotlivým udalostiam sa odohrával program s množstvom účinkujúcich.
Program otvorila ženská spevácka skupina Sasianka, ktorá zaspievala československú
hymnu. Publikum privítala a básňou pohladila starostka obce Iveta Hladká. Folklórna
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skupina Podhradie z Martina sa predstavila s ukážkou, ako sa kedysi varil lekvár
a s tanečným kolom. V programe ďalej vystúpila folklórna skupina Rozmarín z Pliešoviec
s pásmom - Na pozhovorkách. Vystúpenia boli pretkávané čítaním spomienok na mladosť
Márie Hybskej, tety Hybskej, Ondreja a Anny Jančiarovcov, tety Jergušovej a tety Bosákovej
v podaní Štefánie Hraškovej a Kamily Makanovej. Detské hry a detský svet predstavili dva
súbory plné detí, a to Chrústarik z Podzámčoka a Pyrťan zo Zaježovej. Potom vystúpil
multiinštrumentalista Peter Adamov a za ním energický a plný života folklórny súbor
z Banskej Bystrice – Bystrina. Účastníci si zaspomínali na roky minulé, avšak nie tak dávne
prostredníctvom československých hitov v podaní Kataríny Špaldoňovej, Juraja
Družbackého, Dušana Mozoľu a Jána Bosáka. Tak ako program otvorila, tak ho aj ukončila
spevácka skupina Sasianka, ktorá prítomných potešila slovenskými ľudovými piesňami.
Počas celej tejto akcie návštevníci mali možnosť obzrieť si tradičné remeslá, výstavu
fotografií, technické výdobytky (televízia, tranzistor, magnetofón), ukážku hasičskej
techniky a pre deti boli pripravené tvorivé dielne. Účastníci podujatia mali možnosť si
zamaškrtiť na tradičných domácich jedlách (mrvenica, haruľa, pirohy, atď.), ktoré pre nich
prichystali sásanské ženy a členky skupiny Sasianka. Na záver hasiči potešili deti penou,
v ktorej sa do sýtosti vyšantili. Úplnou bodkou večera bolo vystúpenie skupiny POHODA so
slovenskými a českými hitmi minulého storočia, pri ktorých si účastníci mohli zatancovať.
Ing. Daša MAKANOVÁ

CIRKEV

Dožinky
Po skončení žatevných prác sme aj v Rímskokatolíckej cirkvi začali pripravovať
dožinky – poďakovanie za úrodu.
V nedeľu 24.09.2018 v ranných hodinách sa pred budovou obecného úradu na
námestí zhromaždili krojovaní ľudia spolu s ostatnými farníkmi. Pán farár Cyril Adam
Gierasymczuk
posvätil
úrodu
aj dožinkový
veniec a následne sa
prítomní
v procesii
spievajúc
prešli
do
Kostola sv. Kataríny
Alexandrijskej, kde svätá
omša pokračovala ďalej.
Ako býva zvykom, aj tento
rok bol kostol vyzdobený
rozličným
ovocím
a zeleninou, ktorú farníci
vypestovali vo svojich
záhradách a následne ju
obetovali.
Posvätenie venca pred obecným úradom. Foto: Mgr. Alžbeta Kučerová (2018)

Po svätej omši sa prítomní presunuli do vonkajších priestorov kostola, kde bolo pre
nich pripravené občerstvenie v podobe koláčov, chlebíkov či slaného pečiva, ktoré pripravili
šikovní farníci.
Mgr. Alžbeta KUČEROVÁ
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CIRKEV

Zo života Evanjelického a.v. cirkevného zboru v Sáse
Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Sáse je duchovným domovom pre všetkých
evanjelických kresťanov – od tých najmenších až po najstarších. Vytvára podmienky každej
generácii, aby mohla prijímať evanjelium – radostnú správu o záchrane človeka v Ježišovi
Kristovi, spôsobom jej prijateľným.
Deti vo veku 3-12 rokov majú detskú besiedku každý piatok o 16:30 hod. v zborovej
sieni. Na základe biblických príbehov im predstavujeme Pána Ježiša ako Priateľa, ktorý ich
má rád a pomáha im. Učíme sa detské duchovné piesne, básničky, s ktorými potom
vystupujeme na službách Božích. Deti vo veku 12-15 rokov chodia v piatok o 17:30 hod. na
konfirmačnú prípravu, kde sa pripravujú na to, že konfirmáciou sa stanú dospelými
kresťanmi a prvýkrát prijmú sviatosť Večere Pánovej. Vedieme ich k zodpovednosti v
kresťanskom živote, aby sa nehanbili za Pána Ježiša pred spolužiakmi, kamarátmi, aby
vedeli, že veriť je v súčasnosti normálne a potrebné, že to nie je čudáctvo ani spiatočníctvo.
Tí mladí ľudia, ktorí obľubujú hru na hudobných nástrojoch a radi spievajú, majú svoju
hudobnú skupinu. Takýmto spôsobom chválime nášho Pána za všetko, čo nám dáva, za to,
že Mu môžeme patriť. Nacvičujeme väčšinou v sobotu o 18:00 hod. Dospelí oslavujú Pána
Ježiša v spevokole každú nedeľu o 18:00 hod. Tešíme sa zo spoločného diela, keď nacvičíme
spoločné piesne starší s mladšími a vzájomne sa tak môžeme od seba učiť. Najbližšie
vystúpime na službách Božích 14.10.2018 o 11:00 hod., kedy budeme ďakovať Pánu Bohu za
úrody zeme a popoludní v ten istý deň na seniorálnom stretnutí spevokolov Hontianskeho
seniorátu o 15:00 hod. v evanjelickom kostole v Babinej. Keďže sme kresťania – veriaci ľudia,
je pre nás samozrejmé, že nič nechceme robiť len zo svojej sily a múdrosti, ale potrebujeme
pomoc od Pána Boha skrze Ducha Svätého. Preto sa každú stredu o 18:00 hod. stretávame
pri čítaní Biblie a na modlitbách, kde prosíme o Božie požehnanie, navzájom sa zdieľame so
skúsenosťami viery, povzbudzujeme, potešujeme, skrátka sme s Pánom v dôvernom
spoločenstve. Je úžasné, že môžeme aj rôzne problémy, starosti, či veci, ktoré nás trápia
predkladať Pánu Bohu v modlitbách a presviedčať sa, že s Jeho pomocou sa všetko ľahšie
rieši. Nedeľa je deň Pánov, je to deň odpočinku, deň služieb Božích o 11:00 hod. Tam sa
stretávame všetci spoločne, aby sme slúžili Pánu Bohu spevom a modlitbami a On slúži nám
svojím
slovom.
Keďže sa blíži 501.
výročie reformácie,
evanjelické služby
Božie
budú
odvysielané
dňa
31.10.2018 o 16:00
hod. v RTVS – Rádiu
Regina.
Verejná
nahrávka
sa
uskutoční
dňa
28.10.2018 o 11:00
hod. v evanjelickom
kostole v Sáse.

Vystúpenie detskej hudobnej skupiny na hrade Branč. Foto: Mgr. Elena Fujeríková (2018)
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Medzi nás pozývame každého, kto túži po pravom, plnohodnotnom živote s Ježišom
Kristom, ktorý je zmyslom a cieľom nášho života. Cirkevný zbor chce byť oázou pokoja v
súčasnom nepokojnom svete, plnom zhonu, nervozity, zaneprázdnenosti. Vieme, že Pán Ježiš
od toho oslobodzuje a ponúka prijatie, lásku, radosť, pokoj a naplnenie Duchom Svätým.
Pomáha a ochraňuje nás v každodennom živote tak, ako to spievame v najnovšej piesni,
ktorú nacvičujeme: „Kamkoľvek pôjdeš aj ty, priateľ môj, Pán Ježiš chce byť Tvojou
ochranou. Vo dne, v noci, v každý čas, môžeš volať zas a zas: Tvoja ruka, Pane, nado mnou.“
Je veľkou milosťou a požehnaním pre človeka, keď môže žiť s Pánom Ježišom Kristom.
Mgr. Elena FUJERÍKOVÁ, ev. a.v. farárka v Sáse
ŠPORT

Čo nové v OŠK Sása?
Obecný športový klub Sása (OŠK Sása) skončil pôsobenie v krajskej súťaži 5. ligy
skupiny „C“ v súťažnom ročníku 2017/2018 po dohratí jarnej časti sezóny na poslednom 14.
mieste s bodovým ziskom 9. bodov, a to po 2 vyhratých a 3 remizovaných zápasoch. Výsledok
znamená, že sme zo súťaže vypadli.
Po úvodnom nadšení z vyššej súťaže musíme konštatovať, že na vyspelejšie futbalové
celky z celého kraja sme ešte nedospeli. Chcem sa však týmto poďakovať všetkým hráčom
a organizačnému tímu OŠK Sása, ktorý celú sezónu vynaložili maximálne úsilie pre
fungovanie klubu. Zároveň chcem poďakovať naším fanúšikom, ktorí pravidelne chodili
našich hráčov povzbudzovať na zápasy. Na záver pôsobenia v 5. ligy skupiny „C“ chcem
uviesť, že sme hrali so srdcom a tešíme sa, že sme mohli našu obec reprezentovať v mnohých
kútoch Banskobystrického kraja.
V novom súťažnom ročníku sa OŠK Sása prihlásil do 2. triedy oblastnej futbalovej
súťaže ObFZZV pre súťažný ročník 2018/2019.
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Naši najmenší športovci, deti z futbalového oddielu OŠK Sása U11 (deti do 11 rokov)
odohrali jarnú časť sezóny 2017/2018 a skončili na 7. mieste s bodovým ziskom 8 bodov, po
2 vyhratých a 2 remizovaných zápasoch. Našimi najlepšími strelcami boli Juraj Rausa s 15
gólmi a Alexander Benko so 7 gólmi.

Radoslav JERGUŠ

NAJBLIŽŠIE NÁS ČAKÁ
-Popoludnie úcty k starším, Spoločenská miestnosť obce Sása (21.10. 2018)
- výstava zeleniny a ovocia, Materská škola Sása (október 2018)
-pietna spomienka k Pamiatke zosnulých, cintorín v Sáse (01.11. 2018)

OZNAMY, SPRÁVY A ÚVAHY STAROSTKY OBCE

 Ochladilo sa...
Jeseň začala žlto-červeným lístím prikrývať náš park a štipľavý vietor vytíska aj
našich najmenších z detského ihriska, z preliezok, hojdačky či pieskoviska. Vyšantiť sa však
teraz môžu už aj v teple s krásnymi hračkami, ktoré na nich čakajú v detskom klube, ktorí
sme v spolupráci s ochotnými rodičmi zriadil v uplynulom roku v budove kultúrneho domu
/bývalá budova školy/. K dispozícii sú sociálne zariadenia či kuchynka. Kľúč si záujemcovia
môžeu vyzdvihnúť na obecnom úrade v čase pracovných hodín, prípadne v pohostinstve
U Zvarkov.
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 Beh na dlhé trate /s „ale...“/
Pri behoch na dlhé trate musíte dbať na svoju bezpečnosť. Za zvýšením bezpečnosti
občanov sme sa vydali na trať aj my v obecnom zastupiteľstve. To sme netušili, že to bude
naozaj trať veľmi dlhá!
Ale poďme po poriadku. K zvýšenie bezpečnosti občanov našej obce majú prispieť aj
dve výrazné stavby, ktorých projekt má názov: „Úprava križovatky na ceste II/527 a chodník
vedľa cesty II/527“. Ide o dva stavebné objekty, a to úprava križovatky s vybudovaním
priechodu pre chodcov a výstavba nového chodníka. Úprava križovatky zahŕňa nevyhnutné
premiestnenie autobusovej zastávky smerom na Zvolen na miesto za budovu bufetu /kde
bola zastávka aj kedysi/ a vybudovanie príjazdového pruhu pre autobusy. Len za týchto
podmienok je možné zriadiť priechod pre chodcov, ktorý má presné a prísne legislatívne
parametre a pravidlá. Križovatka je podľa odborníkov cestnej dopravy a dopravnej polície
zle riešená, vzniká čoraz väčšie bezpečnostné riziko pre chodcov aj vodičov. Poslanci
obecného zastupiteľstva si plne uvedomili nutnosť priechodu pre chodcov, a tak v roku 2016
sa začal tento „beh na dlhé trate“, ktorého výsledkom by mala byť upravená križovatka
s priechodom pre chodcov a novovybudovaný chodník smerom od Vŕšku na Tureckú ulicu,
o výstavbu ktorého sa občania z tejto ulice usilujú už niekoľko rokov.
A teraz čakáte mnohí správne na to známe slovenské „ale...“. Samozrejme, nechýba
ani v našom prípade. Takže poďme na to naše „ale...“.
Úplne na začiatku bolo nutné nájsť dopravných projektantov, ktorých je, žiaľ, málo
a sú preto značne zaneprázdnení. Podarilo sa. Spoločnosť DIPERA spol. s.r.o sa podujala
projekt riešiť.
Ale najprv musela byť vypracovaná dopravná štúdia, ku ktorej sa vyjadrovali
príslušné orgány. Tých bolo až 11! Čas na vyjadrenie pri zložitejšom posudzovaní je 60 dní.
Po vznesení pripomienok a priamom posúdení na mieste, sa mohol urobiť projekt pre
územné rozhodnutie a stavebné povolenie s opätovným posudzovaním zainteresovaných .
Opäť sa zohľadnili pripomienky a napokon spoločnosť vypracovala projektovú
dokumentáciu pre realizáciu.
Ale-problém nastal pri výstavbe chodníka, pretože je situovaný medzi rigol /ktorý
Banskobystrická regionálna správa ciest nedovolila prekryť/ a existujúce rodinné domy.
V tomto úzkom priestore je trasované vedenie plynu a aj stĺpy elektrického vedenia. Znovu
sa muselo niečo upraviť a výsledok je, že posledné súhlasné vyjadrenie od jednej z inštitúcií
uzrelo dátum 30.8.2018! Dva roky trval úradný proces, ktorý vôbec nie je viditeľný pre
bežného občana. Priznám sa, prepadala som dosť často zúfalstvu vďaka týmto postupom,
ale-inak sa nedá.
Až teraz nastupuje proces vydania stavebného povolenia, ale to tiež nie jedným
stavebným úradom, ale dvoma. Na chodník ho vydáva stavebný úrad, čo je síce obec, ktorá
má Spoločný stavebný úrad vo Zvolene, kde sú odborne spôsobilí úradníci v danej oblasti,
avšak na úpravu križovatky povolenie vydáva špeciálny stavebný úrad, ktorým je Okresný
úrad vo Zvolene, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Ale vydanie stavebného
povolenia trvá 30 a viacej dní podľa zložitosti stavby, počtu dotknutých orgánov a podobne...
Asi ste mnohí stratili aj chuť dočítať môj príspevok, ale blížime sa k záveru /aspoň
článku/. Vyzerá to tak, že výstavba chodníka by sa mala realizovať v októbri 2018 a úprava
križovatky do mája roku 2019 . Chcem poďakovať všetkým pánom poslancom za úsilie, ktoré
vynaložili pri tomto dlhom procese, zvlášť pánovi poslancovi Jánovi Benkovi. Verím, že sa už
neobjaví nijaké „ale...“, ale človek nikdy nevie...
Mgr. Iveta HLADKÁ, starostka obce
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SPOLOČNOSŤ

Prehľad matričných udalostí (jún-september 2018)

Už kráčajú spolu

Rozlúčili sme sa

Rozhodli sme kráčať spolu,
nie z priateľstva, ale z lásky,
nie na chvíľu, ale navždy.

Prázdno v dome,
väčšie prázdno je v duši, kto už stratil,
o bolesti už vie, aj čo to tuší.

František HOMOLA
a

Juraj VÝBOCH

Slavomíra HOMOLOVÁ

Príjemné prekvapenie pre turistov
Obecné lesy Sása s.r.o. zabezpečili pre občanov obce Sása a širokú
verejnosť drevený altánok. Jeho hodnota je 1500,- eur a nachádza
sa v Saskej doline (smer Zaježová).
Pevne veríme, že táto časť sa opäť stane miestom, kde si rodiny, ale aj
bežní turisti môžu
posedieť v lone
prírody.
Dúfame, že v takejto
podobe bude
altánok slúžiť dlhú
čo najdlhšie.
Ale to už záleží na
nás...!
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NAMIESTO DOSLOVU...
Veľmi dlho som uvažoval nad tým, akým spôsobom a či vôbec budem formulovať
nasledujúce riadky. Najskôr som bol presvedčený, že to nechám tak. S odstupom pár dní som
však svoj zámer prehodnotil a dospel k záveru, že ich predsa len napíšem. Z viacerých
dôvodov nie je zodpovedné a ani rozumné zostať ticho. Takže takto, Sásania!
Sú tomu už štyri roky, keď ste si v poštovej schránke mohli nájsť leták, ktorým som
Vám oznamoval, že sa uchádzam o Vašu dôveru v komunálnych voľbách ako kandidát na
poslanca obecného zastupiteľstva. K tomuto môjmu rozhodnutiu som dospel po zrelej úvahe
a niekoľkoročnom verejnom pôsobení na pôde obce. Usúdil som, že bol ten správny čas
posunúť sa z pozície kritického komentátora dejov okolo seba do polohy, v ktorej môžem
využiť vlastné skúsenosti, odborné znalosti, talent či iné predpoklady na to, aby som pre našu
obec urobil čo najviac. Keďže doteraz nemám rád prázdne frázy či chvastajúce reči, ani vtedy
som Vám nedával žiadne plané sľuby. Sľúbil som Vám však, že vyviniem všetko úsilie na to,
aby sa naša Sása stala v každom smere tým správnym domovom pre nás...
A dôveru som získal! Stal som sa najúspešnejším kandidátom na poslanca do
obecného zastupiteľstva. Bolo to zaväzujúce. O to viac, keď som sa stal aj zástupcom
starostky obce. Napriek tomu, že to možno bolo pre mnohých z Vás iba logické a prirodzené
vyústenie našej dlhoročnej spolupráce, pre mňa osobne to bola veľká pocta a česť. S Ivetkou
tvorím tandem už od základnej školy a ak vďačím niekomu za to, kam som sa profesijne
uberal, tak okrem mojich rodičov to bola práve ona, ktorá ma formovala a ukazovala ten
vhodný smer. Iste, na niektoré veci nemáme rovnaký názor, na väčšinu sa však dodnes
pozeráme rovnako. Slová o tom, že som jej „škola“, tak majú reálny základ.
Od začiatku výkonu poslaneckého mandátu mi v hlave neustále rezonovala jedna
myšlienka. Bol v nej akýsi prísľub, že sa stanem súčasťou zmeny. Že si nezvyknem na pocit,
že v Sáse je to tak. Že skúsim našu obec zmeniť k lepšiemu. A tak hneď po zvolení som si s pani
starostkou a ďalšími poslancami vyhrnul rukávy a pustil sa do práce. Napriek tomu, že sme
sa snažili spoločne zlepšiť život v Sáse vo všetkých sférach, predsa len každý z nás mal
vyhradenú oblasť, ktorej rozumel lepšie ako tí ostatní. Mne vzhľadom na odbor, ktorý som
vyštudoval, nadväzujúcu prax a tiež skúsenosti s verejným angažovaním sa pri
spoločenským udalostiach pripadla do „správy“ právna a kultúrna oblasť. Právna oblasť
zahŕňala najmä tvorbu, posudzovanie či pripomienkovanie rôznych právnych dokumentov
a zmlúv, ktoré súviseli so životom obce. Kultúrna bola pre Vás už oveľa viac viditeľnejšiatýkala sa nielen (spolu)moderovania azda všetkých ťažiskových kultúrno-spoločenských
akcií, ktoré sme v obci organizovali, ale taktiež aj ich dramaturgického a scenáristického
spracovania. Aj tu som tvoril skvelý tandem s pani starostkou, od ktorej som pre jej početné
skúsenosti čerpal mnoho inšpirácie a bral si k srdcu rady, ktoré mi dávala.
Nové volebné obdobie a s ním aj zmeny v orgánoch obce nastolili množstvo tém,
s ktorými bolo potrebné pracovať a riešiť ich. Medzi tie nevyhnutné patrilo aj zvýšenie
informovanosti Vás občanov o veciach verejných. Preto som od začiatku presadzoval
koncept bezplatných obecných novín plných aktuálnych, obsahovo zaujímavých i pestrých
informácií, ktoré by boli tou najjednoduchšou a zároveň aj najdostupnejšou cestou v rámci
komunikácie obecného úradu smerom k Vám. Chcel som, aby ste Vy ako občania mali dobrý
prehľad o tom, čo sa v našej Sáse udialo, aktuálne deje a čo sa ešte len diať bude.
Ani si neviete predstaviť tú radosť, keď som držal v rukách prvé vydanie Sásanských
informačných noviniek. Možno to nie je celkom najvhodnejšie prirovnanie, ale cítil som ako
otec, ktorý vezme prvýkrát do náručia svojho potomka. Ale tak to bolo. Tieto noviny boli od
začiatku pre mňa akýmsi dieťaťom, o ktoré som sa staral a chcel, aby z neho raz vyrástol
rozumný a slušný jedinec.
Okolo mňa som si následne vytvoril skupinu ľudí, ktorí prejavili záujem participovať
na tvorbe tohto obecného periodika. Niektorí pomáhali viac, iní menej. Podobne to bolo aj
finálnou úpravou jednotlivých príspevkov, ktorú som vždy realizoval. Pri niektorých som
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nemusel dopísať ani čiarku, pri iných som zas musel prepisovať celé state. Ale beriem-nie
každý má dar zhmotniť svoje myšlienky. V tomto prípade bolo pre mňa dôležitejšie poznanie,
že stále existujú ľudia, ktorí chcú aktívne spolupôsobiť na živote obce. Niekedy sa však stalo,
že pre absenciu príspevkov od jednotlivých členov, nazvime to, redakčnej rady, bola väčšina
článkov v novinách odo mňa. Toto neuniklo Vašej pozornosti. Dôkazom toho bolo aj ironické
premenovanie týchto novín na „Nemcove zvesti“. Keď som sa to dopočul, zasmial som sa. Ale
chápem. Keď som otvoril zo dve-tri dve čísla obecných novín, sám som mal pocit, že je tam
„toho Nemca“ akosi priveľa. Pri ďalších číslach novín som sa preto snažil vyvinúť maximálnu
energiu na to, aby sa neopakovali prípady, kedy pred uzávierkou novín nebudem mať
k dispozícií tie príspevky, na ktorých som sa s danými prispievateľmi dohodol...
Tesne pred polovicou môjho „poslancovania“ však došlo k udalosti, ktorá vo veľkej
miere zamiešala karty nielen v mojej činnosti na pôde obce, ale aj v celom mojom živote. Iste
to všetci poznáte. Máte niečo naplánované a v priebehu jedného okamihu sa to zmení. Toto
sa stalo aj mne. Dostal som ponuku pracovať v Bratislave. Znamenalo to byť 5 dní týždňa
mimo Sásy. Dlho som rozmýšľal. Zvažoval som všetky klady aj zápory, radil sa s najbližšími,
prehodnocoval. Nakoniec som sa rozhodol ponuku prijať. Záväzok, ktorý som však získal vo
voľbách, bol veľký a nechcel som sklamať nikoho z tých, ktorí mi verili a dali mi svoj hlas. Po
dohode s pani starostkou som si ponechal všetky funkcie a členstvá, ktoré som dovtedy
nadobudol. Nebolo to však jednoduché. Venovať sa obci z viac ako dvesto kilometrov
vzdialeného hlavného mesta si vyžadovalo veľmi veľa úsilia a energie. Obzvlášť pri ďalších
aktivitách, ktoré som toho času mal a ešte stále mám. Aj keď v Sáse už „toho Nemca“ nebolo
tak veľa ako predtým, snažil som sa dodržať záväzok, ktorý som na dal-participovať na
zlepšovaní života v našej obci. Hodnotenie, či sa mi to podarilo, nechávam na Vás...
Počas celej doby výkonu verejnej funkcie som od Vás dostával veľkú spätnú väzbu.
Mnohí ste ma zastavovali na ulici či pri rôznych udalostiach, tľapkali po pleci, chválili, držali
mi palce, vyjadrovali slová uznania či vďaky. Nie všetci ste to však mysleli úprimne. Niektorí
ste nestihli zájsť za roh a už ste vyberali pomyselný nôž, ktorý ste mi pri najbližšej vhodnej
príležitosti vrážali do chrbta. Toľko všelijakých tvrdení povytrhávaných z kontextu,
trestuhodných hlúpostí i do neba volajúcich nezmyslov som si vypočul na adresu svojej osoby,
že keby som mal reagovať na každý jeden z nich, asi by som nerobil nič iné. Pre svoju duševné
zdravie som sa však nimi nikdy nezaoberal a nebudem to robiť ani teraz. Nestojí mi to za to.
Najsmutnejšie na tom však bolo to, že takéto negatívne slová zaznievali od ľudí, ktorí si
nedokázali pozametať ani pred vlastným prahom. Obrazne i reálne.
Keď pozerám okolo seba, vidím, že veľké množstvo ľudí má Sásu rado, záleží im na
jej budúcnosti a robia veľa práce pre to, aby sa tu žilo príjemne. Menovitých príkladov je
dosť. Obec však tvoríme všetci spolu. Tí, ktorí v nej žijeme, pracujeme, vychovávame deti,
opatrujeme najbližších, či chodíme len prespávať. Netreba na Sásu nadávať. To je to
najjednoduchšie na svete. Čo tak sa pričiniť sa o to, aby táto naša bola raz dôstojným
domovom pre všetkých? Veľké slová sú zbytočné, ak za nimi nenasledujú skutky. Ako som už
raz do týchto novín napísal, na začiatok stačí málo-zodvihnúť zo zeme odhodený papierik,
upratať si okolo domu, pomôcť pri spoločenských akciách...
Milí priatelia! V nasledujúcich voľbách sa o Vašu priazeň uchádzať už nebudem.
Neznamená to však, že robím hrubú čiaru za mojim účinkovaním v Sáse. Určite nie! Stále
budem nápomocný pri všetkom, čo sa bude v našej obci diať alebo čo bude potrebné urobiť.
Hoci aj tieto riadky píšem z vajnorského bytu, kde aktuálne bývam, už teraz sa teším na
víkend. Keď z diaľky uvidím vysokú bielu vežu starého kostola, viem, že tu som doma...
S úctou
JUDr. Peter Nemec, PhD.
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