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Slovo na úvod
Vážení spoluobčania, drahí priatelia!
Pomaly, pomaličky - krok za krokom blížia sa najkrajšie a najčarovnejšie dni v roku. Vonku
prituhlo a v ľudských dušiach sa rozlieva príjemné teplo. Dedinku dokonca prikryla aj snehová
perina. Ľudské príbytky sa odeli do svetelných šatov a vianočných dekorácií. Ľudia sú k sebe milší,
majú na seba viac času. Viacej sa počas sviatkov stretávajú a navštevujú.
Bolo by krásne mať Vianoce každý deň, aby sme boli všetci šťastní, zdraví a spokojní. Mali by
sme všetko pre to spraviť. Želám všetkým všetko najlepšie, veľa úspechov, zdravia, spokojnosti nie
len počas Vianoc, ale i počas celého roka. Dúfajme, že nový rok bude krajší, lepší a úspešnejší ako
predchádzajúci...Krásne Vianoce a úspešný nový rok 2019!
S úctou
Ing. Daša Makanová

Čas vianočný...
Prišiel k nám čas vianočný, pokojný a sviatočný.
Dedina snehovou perinou zapadla
a ľudí spoločná myšlienka napadla:
Sviatočný čas práve nastal,
aby každý na chvíľu zastal.
Vianočný stromček v izbe svetlom horí,
biele vločky padajú nežne z oblohy.
Pocit pokoja vnára sa do duší,
láska a dobro v srdciach sa rozbúši.
Želania úprimné čakajú v liste pre známu tvár,
tú, čo zázraky prináša a nie svár.
Na Vianoce rodina sa pri stole zíde,
veriac, že Ježiško čoskoro príde.
Je to tu zas - vianočné ticho, vianočný čas...
Na jasnej oblohe mesiačik sedí,
stromček maličký dole v tme svieti.
Pod jeho rúčkami darčeky čupia,
hodnoty ľudské razom sa preskupia.
Vianočné čaro spomalí čas,
duchovná súčiastka zapadne v nás.
Tajomné zázračno k rodinám letí,
vieru a nádej v dušiach rozsvieti.
Roztopí sebectvo, nenávisť, spory,
len jas hviezd teplom v diaľavách horí.
Na priateľský dotyk každá ruka dbá,
s anjelmi k nebu vznáša sa modlitba.
Kroky sú tiché, cítiť v nich trpezlivosť,
všetci konajú dobro, hovoria zlu dosť.
To je jas Vianoc, keď sa dejú zázraky
a po temnom hriechu nieto ani znaky.
Tvorba žiakov 9. triedy ZŠ Pliešovce
Spracovala: Mgr. Anna BOSÁKOVÁ
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Mesiac úcty k starším
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vedenie obce Sása spolu s miestnou
organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska pripravili dňa 21.októbra 2018 príjemné
popoludnie pre sásanských seniorov, vrátane tých, ktorí oslávili tohto roku okrúhle jubileum
– 70,75 a 80 rokov.
Po príhovore starostky obce Mgr. Ivety Hladkej vystúpili s programom deti z MŠ Sása
pod vedením pani učiteliek. Našim jubilantom zaspievalo spevácko- tanečné DUO DANYO.
Po programe nasledovalo príjemné posedenie v Klube dôchodcov.
Nakoniec je potrebné poďakovať starostke obce aj pracovníkom Obecného úradu
v Sáse za to, že na seniorov nikdy nezabúdajú.
Spracovala: Anna HYBSKÁ, predsedníčka MO JDS

Mikuláš v Sáse !
„ Mikuláš, Mikuláš, príď už medzi nás!“
Takto spoločne sme všetci, rodičia aj deti, volali na Mikuláša a jeho pomocníkov, čertíkov a anjela,
aby prišli medzi nás a potešili najmä tých najmenších sladkými balíčkami. A deťúrence sa dočkali!
No najskôr si sladkú odmenu v podobe balíčkov museli zaslúžiť. Úvod patril vystúpeniu DFS
Rozmarínček z Pliešoviec, ktorý sa predstavil vianočným pásmom. Krásnymi pesničkami
a básničkami potešili Mikuláša, ale aj všetkých prítomných, i deti z MŠ Sása pod vedením pani
učiteliek. Na záver sme všetci spoločne rozsvietili vianočný stromček v Parku mládeže.
K výbornej atmosfére prispelo aj občerstvenie v podobe vianočného punču pre veľkých aj pre malých
 Milý Mikuláš, tešíme sa na Teba aj budúci rok !
Spracovala: Mgr. Simona POLIAČIKOVÁ

foto : OcÚ
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Celé Slovensko číta deťom
13. decembra 2018 sa v MŠ Sása uskutočnilo „Adventné čítanie“ v rámci projektu
Celé Slovensko číta deťom.
V Materskej škôlke v Sáse privítali všetky deti aj pani učiteľky „ čitárky“ Denisu
Morongovú a Katarínu Beganovu. Tie si pripravili a prečítali detičkám rozprávku z knihy
o Snehulienke. Malí škôlkari počúvali so zatajeným dychom a neminula ich preto odmena,
tentokrát si ťahali z čarovného klobúka malé ozdôbky na vianočný stromček.
Ďakujeme a tešíme sa nabudúce!
Spracovala: Mgr. Simona POLIAČIKOVÁ

Obecná knižnica v Sáse dáva do pozornosti !
Vážení čitatelia,
v Obecnej knižnice v Sáse na Vás čakajú nové knihy 
Obecná knižnica zakúpila nové knihy vďaka finančnej podpore z Fondu pre podporu
umenia vo výške 1100,- eur, pričom obec Sása participovala sumou 100,- eur.
Knihy sú určené pre širokú verejnosť – náučná literatúra pre deti, detská literatúra,
beletria pre dospelých, náučná literatúra pre dospelých.

Nákup kníh z verejných zdrojov podporil FPU

4

Prijatie jubilantov
V nedeľu 2.decembra 2018 starostka obce Mgr. Iveta Hladká privítala v obradnej
sieni Obecného úradu v Sáse občanov obce, ktorí sa tento rok dožívajú životného jubilea –
50 rokov. Vo svojom príhovore sa zamyslela nad neustálym kolobehom života, ktorý však
v každej svojej etape prináša zaujímavé a neopakovateľné chvíle. Následne pri zápise do
pamätnej knihy obce odovzdala jubilantom za asistencie matrikárky obce Mgr. Simony
Poliačikovej milé darčeky. V kultúrnom programe pripravenom Zborom pre občianske
záležitosti v Sáse si mohli jubilujúci vypočuť básne v podaní Mgr. Simony Poliačikovej, ako
aj piesne v podaní Mgr. Kataríny Špaldoňovej, Ing. Dušana Mozolu a Jána Bosáka.
Spracovala: Mgr. Simona POLIAČIKOVÁ

„Otvorili sme staré truhlice“
Spevácka skupina SASIANKA vznikla pri príležitosti 70.výročia SNP pri Základnej organizácii
Jednoty dôchodcov Slovenska v Sáse, existuje teda 4 roky.
Ľudovými, národnými i kresťanskými piesňami obohacujeme najmä obecné podujatia a oslavy.
Občas sa zúčastníme aj kultúrnych programov mimo obce.
„Čo si oblečieme?“ pýtame sa jedna druhej. Pre ženy v každom veku je to kardinálna otázka. Pri
našich začiatkoch sme odpoveď – kroje – definitívne zamietli. Iste viete prečo. A tak sme si dali ušiť
bordové oblečenie alebo sme sa obliekli do čierno-bielej klasiky s farebnými silónovými šálikmi.
Po čase sme sa presvedčili, že to nie je ono, že tie skutočné kroje dávajú vystúpeniam väčšiu hodnotu.
A tak sme začali otvárať staré kasne a truhlice. Riešili sme sa, že sme našli nádherné kroje sásanské,
pliešovské, dobronivské, ale, ale... Nie každá našla kompletný kroj, niektoré nemali vôbec a mnohým
boli tie oplecká, stánky, brusľaky, kytle malé, lebo voľakedy boli ľudia útlejší, menší a my sme sa do
nich už nemohli obliecť.
Začali sme ich prešívať, rozširovať, upravovať, vymieňať, požičiavať, aby sme sa v ich nádhere mohli
predstaviť 19. apríla 2018 na Prehliadke speváckych skupín ZO JDS z okresov Zvolen, Krupina, Veľký
Krtíš a Detva, v Kultúrnom dome vo Veľkom Krtíši. Keď sme vystúpili na pódium a dostali sme sa do
svetiel reflektorov, privítal nás obrovský potlesk publika a nás zaplavil úžasný pocit. Množstvo
limbačiek na čepcoch a brusľakoch urobilo pastvu pre oči. Po vystúpení nám povedali : „ Máte krásne
ligotavé kroje.“
Z Veľkého Krtíša sme odchádzali s myšlienkou, že budeme v krojoch vystupovať častejšie.
Prišla druhá príležitosť, 8. september 2018, Deň slovenského kroja v Banskej Bystrici. Pani starostka
nás prihlásila. Boli sme plné očakávania, čo to bude. A z kasní a truhlíc sme vybrali aj mužské,
dievčenské a detské kroje. Krojovaná skupina asi 20 ľudí, z toho 2 muži v kompletných mužských
krojoch a niekoľko dievčat, ba aj 3 malé dievčatká v kroji vyštartovala do Banskej Bystrice, aby sme
prezentovali prácu našich starých a prastarých mám.
„Máte nádherný kroj! Skadiaľ ste? Môžeme si Vás odfotiť?“ Tieto otázky sme dostávali na každom
kroku na preplnenom banskobystrickom námestí, zaliatom teplým jesenným slnkom.
Aj keď sme sa na pódium nedostali, neľutovali sme, že sme tam boli.
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Čo povedať na záver ? Chceme v tomto pokračovať, chceme zachovať naše piesne, zvyky, tradície,
kroje a postupne to odovzdať mladším, aby si uvedomili, že sú Slováci a Slovenky, ktorí majú na mape
sveta svoje miesto a toto miesto treba chrániť a zachovať jeho autenticitu
Spracovala: Mgr. Anna ŠIMKOVÁ

Výročná schôdza ZO SZPB pred 17. zjazdom SZPB

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov je občianske združenie, ktorého poslaním je
presadzovať v spoločnosti pravdivý demokratický a humánny odkaz boja za národné oslobodenie,
boja proti fašizmu v 2. svetovej vojne, ktorý vyvrcholil Slovenským národným povstaním. Úlohou
SZPB je rozvíjať tento odkaz verejnými aktivitami a vyjadreniami proti extrémizmu , neonacizmu,
neofašizmu a proti šíreniu nenávisti medzi ľuďmi.
Pred nami je obdobie prípravy výročnej členskej schôdze, na ktorej zhodnotíme svoju činnosť od
16. zjazdu SZPB a prijmeme uznesenie, ktoré vytvorí predpoklady pre ďalšiu činnosť ZO SZPB.
Zvýšenú pozornosť budeme venovať obsahovej stránke VČS. Dôležité bude komplexne zhodnotiť
činnosť Základnej organizácie, jej výboru, podiel jednotlivých členov na jej fungovaní. Navrhneme
konkrétne opatrenia na ďalšiu aktivizáciu práce a úlohy pre nastávajúce obdobie.
Dôležitou súčasťou VČS bude voľba výboru, revízorov a delegátov na oblastnú konferenciu.
Činnosť našej ZO SZPB má v našej obci svoje opodstatnenie a dôležité miesto v spoločenskom živote
našich občanov, čoho dôkazom je záujem o členstvo v našej ZO SZPB, v ktorej sa za hodnotiace
obdobie zvýšil počet našich členov z 25 na 35. Základná organizácia SZPB je otvorený subjekt pre
občanov, ktorí sa stotožňujú so základnými ideami, myšlienkami, cieľmi a činnosťou SZPB.
Pozývam všetkých členov ale aj sympatizantov SZPB na Výročnú členskú schôdzu SZPB, ktorá sa
uskutoční v nedeľu, 13. januára 2019, o 15.00 h v Klube Pohoda. Členovia dostanú Ročenku SZPB
a členskú známku. Pozvánku s programom Vám doručíme.
Na záver prajem všetkým členom SZPB a všetkým občanom obce pokojné a láskyplné prežitie
vianočných sviatkov.
Ing. Dušan Mozola
predseda ZO SZPB
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ŽIJEME V NAJLEPŠEJ DEDINE, PREČO ? Dedina je síce ako každá iná, ale ľudia v nej sú
výnimoční. Každý si to mohol všimnúť na obecnej zabíjačke. Maličkí zo škôlky vyrobili s rodičmi
vianočné dekorácie, väčší priniesli dobroty, ktoré napiekli mamy a starké. Deti celý čas trpezlivo
predávali. Tešili sa, že si zarobia na stolný futbal do detskej herne a pre materskú škôlku. Prišli
rodičia, ktorí ich s radosťou podporili a tešili sa s nimi. Starí rodičia – naši dôchodcovia boli úžasní,
bez váhania nakúpili, pochválili deti. Žiadny sused neobišiel bez toho, aby neocenil ich snahu. Ľudia
v našej dedine sú všímaví, ochotní pomôcť, naozaj výnimoční. Aj takto učíme naše deti, že najprv
musia niečo dať, aby potom mohli dostať. Príkladom pre nich sú ľudia, s ktorými žijú, doma..., na
ulici..., v dedine...Ani si neviete predstaviť, akú neuveriteľnú radosť mali deti z každého, kto si ich
všimol a podporil. Ďakujeme pani starostke a poslancom, ktorí nám pomohli a už dnes máme
s deťmi ďalšie plány. Do leta dokončiť detské ihrisko v parku. Pribudne posledný prvok pre staršie
deti do 15 rokov. Zatiaľ prekvapenie! Vďaka Vám všetkým si deti svojou aktivitou prispejú na hry
a ihrisko.
Spracovala : Stanislava ŠKODOVÁ

Zabíjačkové hody v Sáse
V sobotu, 15. decembra sa u nás už ako každý rok konali zabíjačkové hody. Občania, ale aj
návštevníci z okolitých obcí mali možnosť si pochutiť na pečenej klobáske, jaterničke,
krvavničkách, ktoré pripravovali hostia z Janíkoviec pri Nitre, zabíjačkovej kapustnici, či iných
dobrotách. Predávali sa aj surové výrobky : klobásy, hurky, mäso. Deti z materskej škôlky predávali
spolu s rodičmi svoje vianočné dobroty a dekorácie.
V tento deň zavládla naozaj typická zimná atmosféra, pretože celý deň snežilo a vonku poriadne
prituhlo. Návštevníci sa mohli zohriať pri varenom vínku či čaji s rumom, ale nechýbalo ani hriatô.
Do tanca a spevu nám zahrala Podjavorská muzika a o spestrenie dňa sa postarala aj naša
spevácka skupina Sasianka.
Spracovala : Kamila MAKANOVÁ

OZNAM
Marius Pedersen – Harmonogram zberu odpadov v roku 2019
Mesiac

Zmesový
komunálny
odpad

Plasty

Papier

Sklo

Kov,
tetrapaky

Január

9 / 23

16

-

-

-

Február

6 / 20

13

6

20

27

1100l /1x
mesačne
Poznámka : ďalšie mesiace budú vopred oznámené po ich dodaní.
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Nebezpečný
odpad

SILVESTER 2018 V POHODE
Obec Sása dáva do pozornosti všetkým občanom obce svoj zámer usporiadať
v spoločenskej miestnosti Pohoda rozlúčku s končiacim sa rokom 2018.
Za účelom zistenia predbežného záujmu o túto akciu žiada všetkých, ktorí chcú
v kruhu priateľov a známych prežiť posledné minúty starého roka, aby sa v termíne
do 21.decembra 2018 prihlásili na Obecnom úrade v Sáse.
Oslávme príchod nového roka spoločne! :-
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